LEVANGER KOMMUNE

Kontrollutvalget
MØTEINNKALLING
Møtedato:
Oppmøte:
Besøk ved Levanger ungdomsskole
Behandling av saker etter saksliste:
Sted:

28.11.17
Kl. 09:00
Kl. 09:00
Kl. 12:30

Levanger ungdomsskole

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.
Møtet er åpent.

Saksliste
Sak nr.

041/17
042/17

Sakstittel
Referatsaker

Besøk ved Levanger ungdomsskole
Eventuelt

Steinkjer, 21.11.17
Hans Heieraas
leder

Paul Stenstuen
kontrollsekretær
E-post: paul.stenstuen@komsek.no
Tlf.
900 39 065

LEVANGER KOMMUNE
Kontrollutvalget

SAK 041/17
REFERATSAKER
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato Saksbehandler
28.11.17
Paul Stenstuen

Saksnr.
041/17

Arkiv
417-1719-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Referatene tas til orientering.

Referat
Nr Fra/Til
1

Datatilsynet

Steinkjer 21.11.17

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær

Tittel på dokumentet
Nye personvernregler trer i kraft
01.05.18
https://www.datatilsynet.no/regelverkog-skjema/nye-personvernregler/

Vedlagt/Ikke
vedlagt
Vedlagt

LEVANGER KOMMUNE

Kontrollutvalget

SAK 042/17
BESØK VED LEVANGER UNGDOMSSKOLE
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato Saksbehandler
28.11.17
Paul Stenstuen

Saksnr.
042/17

Arkiv
417-1719-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar den gitt informasjon til orientering og ber sekretær utarbeide et
kortfattet notat som oppsummerer kontrollutvalgets inntrykk.
2. Notatet legges fram til godkjenning i neste møte.

Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Kontrollutvalget ønsker å avlegge utvalgte enheter et besøk for å skaffe seg et inntrykk av
virksomheten, og for å forsikre seg om at kommunen arbeider godt og målrettet etter de
fastsatte kvalitetsmål. Kontrollutvalget ønsket i denne omgang å besøke Levanger
ungdomsskole. I samråd med kontrollutvalgets leder og i dialog med administrasjonen ble det
besluttet å legge kontrollutvalgets besøk til den 28.11.17.
Program for besøket
• Presentasjoner
o Kontrollutvalget og formålet med besøket.
o Levanger ungdomsskole
• Dialog med representanter for elevene og de ansatte
• Orientering fra skolen/administrasjonen vedrørende
o Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole
o Overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole
o Samarbeid mellom skole og hjem
o Tilpasning av undervisningen - kontra bruk av spesialundervisning
o Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid
o Fremtidig fokus og systemrettet arbeid
o Hva må eventuelt fortsatt komme på plass for at skolen skal nå sine mål
(suksessfaktorer)
• Orientering fra skolen/administrasjonen vedrørende internkontroll og avvikshåndtering
• Omvisning

Vurdering
Besøk ved utvalgte virksomheter i kommunen gir kontrollutvalget et godt innblikk i de ulike
sidene ved kommunens samlede virksomhet. Det bør utarbeides et kortfattet notat i etterkant
som oppsummerer kontrollutvalgets inntrykk.

Steinkjer 21.11.17

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær
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