
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 17.02.2021 kl 10:00-13:15 

Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kari Johanne Kjerkol  
Johan Dahle Fossan  
Line Thorsen Bratli  
Mats Henriksen  
Kim Daniel Svendsen  

 
Andre tilstede: 
Administrasjonen, kommuneoverlegen og kontrollutvalgets 
sekretær 

 

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/21 Referatsaker 

02/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status for Covid-19 og 
vaksinasjoner 

03/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende referatsak i planutvalget 

04/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status for kommunens økonomi 

05/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende oppfølgingen av PWC 
rapporten vedrørende helse og velferdsområdet 

06/21 Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 

07/21 Invitasjon om deltakelse i forvaltningsrevisjon i Innherred legevakt IKS 

08/21 Eventuelt 

09/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 17.02.2021 01/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Tilleggsreferat: Kommunerevisoren 
 
Forslag til vedtak i møte: 
1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Det åpnes for at medlemmene kan be om abonnement på Kommunerevisoren. 
3. Kontrollutvalget ønsker informasjon om hva som inngår i tallene for regnskap 2020 og 

budsjett 2021. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Det åpnes for at medlemmene kan be om abonnement på Kommunerevisoren. 
3. Kontrollutvalget ønsker informasjon om hva som inngår i tallene for regnskap 2020 

og budsjett 2021. 
 

 

 
 

Sak 02/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status for 
Covid-19 og vaksinasjoner 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 17.02.2021 02/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommuneoverlegen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 03/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende referatsak i 
planutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 17.02.2021 03/21 



 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Administrasjonen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 04/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status for 
kommunens økonomi 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 17.02.2021 04/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Administrasjonen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 05/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende oppfølgingen 
av PWC rapporten vedrørende helse og velferdsområdet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 17.02.2021 05/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Administrasjonen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 



 

 
 

Sak 06/21 Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 17.02.2021 06/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2020” vedtas som 
kontrollutvalgets årsrapport for 2020.  

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2020” vedtas som 
kontrollutvalgets årsrapport for 2020., med de tilføyelser som ble gjort i møtet. 

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2020” vedtas som 
kontrollutvalgets årsrapport for 2020., med de tilføyelser som ble gjort i møtet. 

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 
 

 

 
 

Sak 07/21 Invitasjon om deltakelse i forvaltningsrevisjon i Innherred 
legevakt IKS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 17.02.2021 07/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget er i utangspunktet positiv til å delta i et fellesprosjekt vedrørende 
Innherred legevakt IKS, men må avvente en avklaring om gjenstående time 
ressurs før det tas endelig stilling til spørsmålet. 

2. Saken utsettes til neste møte. 

 

 
 



Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget er i utangspunktet positiv til å delta i et fellesprosjekt vedrørende 
Innherred legevakt IKS, men må avvente en avklaring om gjenstående time ressurs 
før det tas endelig stilling til spørsmålet. 

2. Saken utsettes til neste møte. 

 

 
 

Sak 08/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 17.02.2021 08/21 

 
 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte medie oppslag om miljøet i og rundt Levanger ungdomsskole. 
Kontrollutvalget ga signaler om at de ønsker en sak om besøk ved skolen. Det vil da være 
viktig med en bred sammensetning. 
 
Det ble opplyst at innmelding i Forum for kontroll og tilsyn nå kan effektueres. 
Sak vedrørende revisors rapport om etterlevelseskontroll ble diskutert og vil bli fulgt opp. 

 
 

 

 
 

Sak 09/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 17.02.2021 09/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 

 

 
 
 
 
 


