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Teams

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
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Leder av kontrollutvalget

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA
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Sakstittel
Referatsaker
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for Arena Levanger
KF 2020
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for Levanger
kommune 2020
Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende drift og økonomi
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.04.2021

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/140 - 1
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Revisjonsnotat 2020 Levanger kommune
IR - Sakliste 30. april
Artikkel - Forsvarlig saksbehandling
Notat vedrørende kravet om lovlighetskontroll
Uttalelse FEK 2020 Levanger kommune
Kommunestyrets vedtak - Kontrollutvalgets årsrapport for 2020
Saksopplysninger
Følgende vil bli referert i tillegg:
Fagkonferanse og årsmøte 2021 – Digital 1.-2. juni
· (https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/)
1.

Saknr
10/21

Bidrar til forbedring

Levanger kommune
v/ kommunedirektøren

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer
Besøksadresse:

Brugata 2
7715 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2020, Levanger kommune

1. Innledning
Vi viser til revisjonsberetningen for Levanger kommunes regnskap for 2020, datert 15. april 2021.
Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som skal følge regnskapet fram til behandling i
kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre. Dette revisjonsnotatet er ment som en orientering til,
og som grunnlag for oppfølging for administrasjonen. Kopi av notatet vil bli oversendt kontrollutvalget
til orientering.
Revisjonsberetningen vil i samsvar med kommuneloven bli oversendt direkte fra revisjonen til ordfører,
kommunedirektør og kontrollutvalg.
2. Forhold tatt opp i nummerert brev til kontrollutvalg
Ifølge kommuneloven § 24-7 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i nummerert brev
til kontrollutvalget. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan medføre
feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll.
I Levanger kommune er det ikke avdekket vesentlige forhold av slik karakter, og vi har derfor ikke
utarbeidet nummerert brev til kontrollutvalget i forbindelse med revisjon av årsregnskapet for 2020.
3. Diverse forhold
I dette avsnittet tar revisjonen opp funn og synspunkter som ikke er så vesentlige at de er omtalt i
revisjonsberetningen eller nummerert brev, men som vi mener kommunedirektøren bør være orientert
om og/eller følge opp.
3.1 Skillet drift investering
Ved kontroll på skillet mellom drift og investering har vi funnet noen prosjekter som fremstår som
driftskostnad og ikke investering. Deler av dette er det enighet om, og kommunen har korrigert, men
det gjenstår to prosjekt på vei, et på asfaltering der fakturagrunnlag viser at det i all hovedsak er
reasfaltering med slitelag. Det er også et annet prosjekt på utbedring forsterkning av kommunale veier,
der det er mye grøfte rensk på mange forskjellige veier, og fremstår som vedlikehold og driftskostnad.
Vi ber om at kommunen tar en vurdering på disse prosjektene på nytt, og at man for fremtiden
vurderer skillet drift investering iht. KRS 4.
På slutten av året er det kommet en faktura på kommunal andel gang og sykkelvei. Dette er et
anleggsbidrag til andres prosjekt, men vi ser at også dette er aktivert. Hvis kommunen mener dette er
kommunens anleggsmiddel og skal være i Levanger kommune sin balanse ber vi om dokumentasjon
på dette. Hvis det ikke er kommunens eiendom ber vi om at dette korrigeres i 2021.

3.2 Nye regnskapsoppstillinger
Det er for regnskapsåret 2020 tatt i bruk nye regnskapsskjema etter ny kommunelov med forskrift.
Levanger kommune har gjort en god jobb og fått det meste på plass, men som forbedring til neste år,
kan bevilgningsoversikt drift etter andre ledd vise netto avsetning og bruk av fond pr budsjettområde.

Vi ønsker svar på dette revisjonsnotatet innen 12. mai 2021.

Malm 15. april 2021

Knut Tanem
statsautorisert revisor
oppdragsansvarlig

Forsvarlig saksbehandling og hvordan vi kan sikre det
Før vi i det hele tatt kan starte saksbehandlingen må vi ta stilling til hvorvidt vi har en
tilknytning til saken eller partene i saken som vil kunne true vår objektivitet. Jeg viser her til
forvaltningslovens kapittel II, samt til særreglene som fremgår av kommuneloven.
Saksbehandling i det offentlige er underlagt prosedyrekrav
Vi har plikt til å foreta nedtegnelser. Vi har plikt til å føre arkiv og arkivjournal. Videre har vi
plikt til å varsle de som måtte bli berørt av vedtak i saken og å innhente uttalelser fra disse.
Hva handler saken om
Dette er et punkt det gjerne syndes en del mot og som med fordel kan kvalitetssikres. Mange
av oss har oppfatninger på forhånd med hensyn til hva saken handler om, og om hva
formålet med saken skal være. Det er derfor viktig at vi bruker tilstrekkelig med tid til å tenke
igjennom hva saken egentlig handler om og hva formålet med den egentlig skal være. Dette
er avgjørende for at vi skal kunne gjøre de rette avveininger med hensyn til hvilke
saksopplysninger som saklig hører til saken. Dersom et tema som ønskes fremmet ikke
saklig hører til saken, bør det istede fremmes en egen sak om dette.
Jeg vil derfor oppfordre til at vi bruker tilstrekkelig med tid til å utforme en hensiktsmessig
problemstilling, slik at vi kan gi saken en saklig avgrensning. Det er flere grunner til dette. For
det første vil utenforliggende hensyn kunne medføre ugyldige vedtak. For det andre ønsker
våre oppdragsgivere korte og konsise dokumenter det er enkelt å sette seg inn i.
Krav til saksopplysningene
Saksopplysningene skal underbygge et inntatt standpunkt. Men saksopplysningene skal
også sette beslutningstakeren i stand til å danne seg sine egne oppfatninger om andre
mulige standpunkter.
Opplysninger som kan tenkes å ha vesentlig betydning for utfallet må tas med. Det må derfor
gis både opplysninger som taler for og imot ulike mulige standpunkter for på denne måten å
beskrive beslutningstakerens handlingsrom. Jo mer inngripende et vedtak er, desto
strengere er kravene til sakens opplysning.
Aktuelle saksopplysninger vil kunne være relevant lovgivning, kommunale vedtak, tidligere
avgjørelser, uttalelser fra andre offentlige myndigheter og berørte parter, ulemper og
kostnader mv. Fakta må dokumenteres med henvisninger eller vedlegg.
Våre vurderinger av saken
Det må trekkes et skarpt skille mellom faktaopplysninger i saken og våre vurderinger av
disse. Våre vurderinger skal ikke oppgis som faktaopplysninger og vi kan ikke basere våre
vurderinger på opplysninger som ikke er oppgitt som fakta i saken.
Når vi er sikre på at vi har gitt saken en tilstrekkelig opplysning skal vi veie sakens
opplysninger mot hverandre og komme til en eller flere konklusjoner. Disse konklusjonene
skal danne grunnlag for våre forslag til vedtak. Våre forslag til vedtak skal derfor være en
logisk konsekvens av våre konklusjoner.
I en godt skrevet sak vil det derfor være en gjennomgående og logisk sammenhengende
(rød) tråd mellom fakta og vurderinger til forslag til vedtak.

Hvordan vi kan sikre forsvarlig saksbehandling
For det første bør vi alle samarbeide om å utvikle en felles standard for
kontrollutvalgssekretariater som også vil gi en felles forståelse for hva de faste obligatoriske
sakene skal omhandle.
Hver for oss bør vi bygge og videreutvikle kompetanse. Videre bør vi bevist satse på å bygge
kvalitetskulturer. Sidemannsblikk vil kunne bidra til underbygge både kompetanseutvikling,
kvalitetskultur og internkontroll. Sidemannsblikk bør derfor innføres der dette er mulig.

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

20.04.2021
21/167-1

Notat vedrørende kravet om lovlighetskontroll
Bakgrunn
Ved brev av 24.02.2021 har kommunestyrerepresentantene Gunnar Løvås, Per E. Aunan, Tone
Jørstad og Stig O. Sommervoll framsatt krav om lovlighetskotroll av administrasjonens
godkjenning i referatsak 64/21 – søknad om rivingstillatelse av enebolig og fjøs Alstadhaugvegen 83 - Nordbohus utvikling AS.
Kommunen oppgir i sitt saksfremlegg at kravet om lovlighetskontroll også omfatter vedtaket i
referatsak 64/21.
Kravet om lovlighetskontroll ble fremmet i brev datert 24.02.2021. Det er 14 dager etter at saken
ble referert i Plan- og utviklingsutvalget og 8 uker etter at vedtaket ble fattet i rivingssaken.
Kommunen legger til grunn at fristen for lovlighetskontroll av det administrative vedtaket fattet
29.12.2020 er overskredet med god margin, mens fristen i forhold til Plan- og utviklingsutvalgets
behandling av forslaget som ble fremmet angående saken, i møte den 10.2.2021, er innenfor
tidsfristen på 3 uker. Kommunen legger videre til grunn at tidsfristen på 3 uker er angitt i en egen
forskrift og løper fra tidspunktet avgjørelsen ble truffet og at fristen er absolutt.
Kommunelovens § 27-2 - Hva som kan lovlighetskontrolleres
«Følgende kan lovlighetskontrolleres:
a)
b)
c)

endelige vedtak som er truffet av et folkevalgt organ eller den kommunale eller
fylkeskommunale administrasjonen
vedtak om et møte skal holdes for åpne eller lukkete dører
vedtak som gjelder spørsmål om inhabilitet.»

Lovlighetskontrollen kan bare omfatte de offentlig-rettslige sidene ved vedtaket.
Frister og fristberegning
Frist for å fremme krav om lovlighetskontroll er 3 uker. Kommuneloven viser her til
forvaltningsloven som viser videre til domstolsloven.
Forvaltningsloven § 29 sier følgende om klagefrist.
«Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem
til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner
klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.
For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han
har fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå
noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3
måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.»
Vurdering

Veilederen for lovlighetskontroll oppgir 3 uker som som frist for å fremsette kravet. Det oppgis
videre at fristen er absolutt. Veilederen syntes imidlertid primært å rette seg mot krav om
lovlighetskontroll av vedtak i folkevalgte organer, og ikke mot administrativt fattede vedtak.
Administrasjon sin tolkning av kommuneloven § 27-1 og det tolkningsresultatet (den rettsregel)
administrasjon legger til grunn, innebærer at folkevalgte, for de aller fleste tilfeller, ikke får
realitetsbehandlet krav om lovlighetskontroll av administrative vedtak. Dette som en følge av at
folkevalgte ofte får kunnskap om administrative vedtak i sine møter, og møter i folkevalgte
organer avholdes sjelden med en frekvens med mindre enn 3 uker. Det kan neppe være
lovgivers vilje eller intensjon at kommuneloven § 27 – 1 skal tolkes så bokstavelig (strengt) for
administrative vedtak. Dette gjelder særskilt for vedtak i en sak som administrasjonen anser som
kurant, men som folkevalgte selv anser som en sak av prinsipiell betydning og som folkevalgte
mener burde vært lagt frem til politisk behandling. At folkevalgte sitt krav om lovlighetskontroll
avvises med begrunnelse i oversitting av fristen, vil for slike tilfeller bidra til å uthule fordeling av
ansvar, kompetanse og myndighet mellom administrasjon og politisk nivå, herunder den
omgjøringsadgang folkevalgte organ er gitt i loven.
Reelle hensyn tilsier derfor at fristen begynner å løpe fra det tidspunktet de folkevalgte blir kjent
eller burde vært kjent med vedtaket. Forvaltningslovens bestemmelse om klagefrist kan derfor
anvendes så langt denne bestemmelsen passer på forelagt forhold, jf. forvaltningsloven § 29, jf.
domstolsloven § 147. Videre tilsier sammenhengen mellom kommunelovens bestemmelse og
formålet med denne, at påstanden om at kravet ikke var fremsatt rettidig burde også vært vurdert
på forelagt forhold. Forvaltningslovens bestemmelse om oversitting av klagefrist kan derfor
anvendes så langt denne bestemmelsen passer på forelagt forhold, jf. forvaltningsloven § 31.
Uavhengig av dette kan kommunen, i dialog med de folkevalgte, med fordel finne en praktikabel
løsning mht. informasjon til de folkevalgte om administrative vedtak som ivaretar de folkevalgtes
rett til å kreve vedtakene lovlighetskontrollert.

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver

Bidrar til forbedring

Til kontrollutvalget i
Levanger kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen.
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i forbindelse med Levanger
kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område:
Kontroll av etterlevelse av reglene for selvkost på vann og avløp. I vår risiko- og vesentlighetsanalyse
har vi definert følgende kriterier som skal kontrolleres:
1.
2.
3.
4.

Direkte kostnad, fordeling av direkte henførbare lønn- og maskinkostnader.
Indirekte kostnad, er det bare henførbare tjenester, og gjenspeiler fordelingsnøkler
selvkostområdets faktiske bruk?
Kapitalkostnader, beregnes kalkulatoriske renter og avskrivninger på riktig grunnlag og på
riktig måte?
Fond, blir selvkostfond renteberegnet, og overholdes femårsfristen for tilbakeføring?

Kontrollen er utført på etterkalkyle for 2020.
Kriterier er hentet fra:
Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer med
tilhørende veileder.

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder
uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig
kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.
I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og
beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder
dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i
gjeldende lovgivning og annen regulering.

Våre oppgaver og plikter
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag
med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører
oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved
etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har
foretatt forenklet etterlevelseskontroll.
Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.
Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å
utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors
skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor
ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning.
Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir
oss grunn til å tro at Levanger kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i
selvkostforskriften
Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt
påse ansvar med økonomiforvaltningen og til Levanger kommunes informasjon, og er ikke
nødvendigvis egnet til andre formål

Malm, 19. april 2021

Knut Tanem
statsautorisert revisor
oppdragsansvarlig

Levanger kommune
Kommunedirektøren

Konsek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen

Deres ref:

Vår ref: RMK 2018/7785

Dato: 13.04.2021

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020
Ovennevnte sak ble behandlet av Levanger kommunestyre i møte 24. mars 2021, sak nr.
11/21.
Særutskrift av saken følger vedlagt.
Med hilsen
Sign.
Rita-Mari Keiserås
formannskapssekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Postboks 130Postboks 130
7601 LEVANGER
Tlf. 74052500

Saksbehandler:
Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf. 99594906

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587051
E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Web: http://www.levanger.kommune.no
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Levanger kommune
Sakspapir
Kontrollutvalgets årsrapport for 2020
Saksbehandler: Konsek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2018/7785 - /000

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Kontrollutvalget
Kommunestyre

Møtedato
17.02.2021
24.03.2021

Saksnr.
06/21
11/21

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.03.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering.

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering.

Vedlegg:
1 Utskrift fra kontrollutvalgets møte 17.2.21, sak nr. 06/21
2 Kontrollutvalgets årsrapport for 2020
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte utskrift fra kontrollutvalgets møte 17. februar 2021, sak nr. 06/21.

Postadresse:
7601 LEVANGER
Tlf. 74052500

Saksbehandler:
Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf. 99594906

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587051
E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Web: http://www.levanger.kommune.no

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for
Arena Levanger KF 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.04.2021

Saknr
11/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/382 - 7
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen
2020.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til
formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og
årsberetning.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse
Revisjonsberetning Levanger Arena KF 2020
Årsregnskap 2020 - Levanger Arena KF
Årsberetning 2020 - Levanger Arena KF
Saksopplysninger
Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunen sin økonomi, herunder vedta
årsregnskap og årsberetning for kommunale foretak, jfr. kommuneloven § 14-2.
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for inntekter og anvendelsen av de midlene som
kommunen har til rådighet, og må sees i sammenheng med kommunens årsberetning.
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noteopplysninger. Detaljeringsgraden og presentasjonsformen for
årsregnskapet har en stor frihet til selv å bestemme, men det skal vise regnskapstall på
samme detaljnivå som i årsbudsjettet.
Kommuneloven §14-6 og 14-7 sier at årsregnskapet og årsberetning skal avlegges innen
henholdsvis 22.02. og 31.03. Kommunestyret må behandle årsregnskap og årsberetning
innen 30.06.
Årsberetningen
Den inneholder de opplysninger om regnskapet og inneholder de redegjørelser som loven
krever.
Revisjon
Årsregnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen skal uttale seg om
årsregnskapet og årsberetningen er avlagt i samsvar med lov og forskrift.
Revisjonsberetningen er datert den 28.03.21. Beretningen er avgitt som ren beretning uten
presiseringer eller forbehold.

Kontrollutvalgets uttalelse
Kommunelovens § 14-3, samt kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 3 2. ledd sier at
kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før de avgir
innstilling, om årsregnskapet og årsberetningen. Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er
vedlagt.
Vurdering
Kontrollutvalgets oppgave er i korthet å uttale seg om årsregnskapet er revidert på
betryggende måte, utført i samsvar med lov, forskrift og god (kommunal) regnskapsskikk
samt kontrollutvalgets eventuelle instrukser og avtaler med revisor. I tillegg at årsberetningen
omtaler de forhold loven krever.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagte forslag.
Kontrollutvalget har likevel anledning til å knytte ytterligere kommentarer til årsregnskapet og
årsberetningen.

Til kommunestyret
Levanger kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen for Arena Levanger
KF 2020
Kontrollutvalget har i møte den 27.04.21 behandlet uttalelse om årsregnskap og årsberetning
for Arena Levanger KF 2020. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter, samt noter.
Daglig leder har gitt kontrollutvalget en orientering om årsregnskap og årsberetning, samt
besvart spørsmål fra kontrollutvalget. Revisjonsberetningen er avgitt av Revisjon Midt-Norge
SA 28.03.21 uten presiseringer eller forhold, og revisor har gitt kontrollutvalget en
orientering, samt besvart spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har ikke merknader til årsregnskap og årsberetning for 2020.

Levanger 27.04.21
Kontrollutvalget

Bidrar til forbedring

Til kommunestyret i
Levanger kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av særregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert særregnskapet for Levanger Arena KF som viser et netto driftsresultat på kr 1 282 313,76
og et regnskapsmessig merforbruk fremført til inndekking i senere år på kr 0. Særregnskapet består av
balanse per 31. desember 2020, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Levanger Arena KF per 31.
desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er
uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av [informasjon i foretakets
årsrapport], men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige
lovmessige krav.
Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å

kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på særregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Malm, 28. mars 2021

Knut Tanem
statsautorisert revisor
oppdragsansvarlig

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for
Levanger kommune 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.04.2021

Saknr
12/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/382 - 8
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til
formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og
årsberetning.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse
Revisjonsberetning 2020
Ikke trykte vedlegg
Årsregnskap 2020
https://www.levanger.kommune.no/Documents/%c3%85rsregnskap%202020%20Levanger.p
df
Årsberetning 2020
https://pub.framsikt.net/2020/levanger/mr-202012-_test_%C3%A5rsberetning/#/home
Saksopplysninger
Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunen sin økonomi, herunder vedta
årsregnskap og årsberetning for kommunale foretak, jfr. kommunelova § 14-2.
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for inntekter og anvendelsen av de midlene som
kommunen har til rådighet, og må sees i sammenheng med kommunens årsberetning.
Sammen utgjør disse noen av de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noteopplysninger. Detaljeringsgraden og presentasjonsformen for
årsregnskapet har kommunen stor frihet til selv å bestemme, men det skal vise regnskapstall
på samme detaljnivå som i årsbudsjettet.
Kommuneloven §14-6 og 14-7 sier at årsregnskapet og årsberetning skal avlegges innen
henholdsvis 22.02. og 31.03. Kommunestyret må behandle årsregnskap og årsberetning
innen 30.06.
Årsberetningen
Årsberetningen inneholder de opplysninger om regnskapet og inneholder de redegjørelser
som loven krever.
Revisjon
Årsregnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen skal uttale seg om
årsregnskapet og årsberetningen er avlagt i samsvar med lov og forskrift.
Revisjonsberetningen er datert den 15.04.21. Beretningen er avgitt som en ren

revisjonsberetning uten presiseringer, forbehold eller merknader.
Kontrollutvalgets uttalelse
Kommunelovens § 14-3, samt kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 3 2. ledd sier at
kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før de avgir
innstilling, om årsregnskapet og årsberetningen. Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er
vedlagt.
Vurdering
Kontrollutvalgets oppgave er i korthet å uttale seg om årsregnskapet er revidert på
betryggende måte, utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk samt
kontrollutvalgets eventuelle instrukser og avtaler med revisor. I tillegg hvorvidt
årsberetningen omtaler de forhold loven krever.
Revisor har ikke påpekt forhold kontrollutvalget må gripe tak i i forbindelse med sin revisjon
av åregnskapene. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å avgi en uttalelse i samsvar
med vedlagte forslag. Kontrollutvalget har likevel anledning til å knytte ytterligere
kommentarer til årsregnskap og årsberetning.

Til kommunestyret
Levanger kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020
Kontrollutvalget har i møte den 27.04.21 behandlet kommunes årsregnskap og årsberetning
for 2020 avgitt av kommunedirektøren. Årsregnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter, samt noter.
Kommunedirektøren har gitt kontrollutvalget en orientering om årsregnskap og årsberetning,
samt besvart spørsmål fra kontrollutvalget. Revisjonsberetningen er avgitt uten presiseringer
eller forbehold av Revisjon Midt-Norge SA 15.04.21 og revisor har gitt kontrollutvalget
utfyllende orientering, samt besvart spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har ikke merknader til årsregnskap og årsberetning for 2020.

Levanger, 27.04.21
Kontrollutvalget

Bidrar til forbedring

Til kommunestyret i
Levanger kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Levanger kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr. -27 646 613,66
i kommunekassen, og et netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr. -26 364 300,30
Årsregnskapet består av:
• Kommunekassens årsregnskap som består av balansen per 31. desember 2020,
bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet
budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
• Konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, driftsregnskap,
investeringsregnskap og noter, herunder sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er:
• Kommunekassens årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige
en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember
2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
• Det konsoliderte årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Levanger kommune som økonomisk enhet
per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen
i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen. Vi viser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og «Uttalelse om
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder
de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer
overens med årsregnskapet.

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Levanger
kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik
fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.
Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik
For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1

Malm, 15. april 2021

Knut Tanem
statsautorisert revisor
oppdragsansvarlig

Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende drift og økonomi
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.04.2021

Saknr
13/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
21/165 - 1
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets sak 38/20
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og sluttet seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen, sak 39/20:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Kommunens drift, økonomi, budsjetteringsprosesser og budsjettoppfølging
Helse- og omsorgstjenester
Kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer – avviksmeldinger (internkontroll)
Kommunens kriseberedskap
Samspillmodellen
Selskapskontroll Levanger Arena KF/Levanger camping
Rus- og psykiatri
Kommunens eierskapsforvaltning, strategier, informasjonsflyt og oppfølgingsrutiner»

Kontrollutvalget ble delegert myndighet til å gjøre endringer i løpet av planperioden.
Kontrollutvalget vedtok i sak 38/20 å bestille en evaluering av planlegging, prosjektering og
bygging av nye brannstasjoner. Revisor har med forhold gitt tilbakemelding om at det vil
medgå ca. 600 timer til dette prosjektet. Revisor har tidligere opplyst at kontrollutvalget har
ca. 1000 timer til disposisjon for inneværende år, men har henstilt til utvalget å ikke bestille
for mer enn 750 timer dette år.
Et gjennomsnittelig forvaltningsrevisjonsprosjekt antas å være i størrelsesorden 300-400
timer.
Saken legges med dette frem for diskusjon knyttet til ønsket vinkling/inngang med hensyn til
en bestilling av det første prosjektet på prioriteringslisten.
Vurdering
Det kan forventes at deler av det allerede bestilte prosjektet vil bli belastet kontrollutvalgets
timeressurs i 2022. Det skulle derfor være rom for å igangsette et nytt prosjekt allerede nå.
Godt samspill, dialog og tillit både innad i administrasjonen og mellom administrasjonen og
politisk nivå og er viktig for å kunne gjøre gode prioriteringer og for å kunne ha kontroll med
drift og økonomi. Det er imidlertid nylig tilsatt ny kommunedirektør og det kan derfor kanskje
være mindre hensiktsmessig å se på budsjettprosessene på det nåværende tidspunkt.
Det kan imidlertid kanskje være hensiktsmessig å plukke ut et eller flere områder for
vurdering av driftseffektivitet og måloppnåelse. Se også kommunestyrets vedtak den
29.04.20.

1. «Kommunestyret ber kontrollutvalget etterprøve om de økonomiske forutsetningene
For strukturendringene innenfor pleie -og omsorg i 2014 er oppfylt. Kontrollutvalget
vurderer om og i eventuelt hvilken grad revisor skal bistå i arbeidet.
2. Med utgangspunkt i talleksemplene som framkommer i interpellasjonen overfor, ber
kommunestyret spesielt om at kontrollutvalget foretar en analyse av kostnadene
knyttet til enhetspris på institusjonsplasser i Levanger kommune.»

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
27.04.2021

Saknr
14/21

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/140 - 2
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til et
tema tatt opp i møtet, må egen sak om dette settes på dagsorden.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/140 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Møtedato
27.04.2021

Saknr
15/21

