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OPPSUMMERING 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt 

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan 

for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og 

vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold 

kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød fargekode indikerer 

at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for forvaltningsrevisjon 

er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens grønn farge indikerer et 

lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen, 

tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir en 

oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Levanger kommune innenfor 

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og 

vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene. 

 Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjonen og 

tjenesteområdene 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Økonomi  Offentlige anskaffelser  Saksbehandling  

Budsjetteringsprosessen og 

budsjettoppfølging  

Barnehage Voksenopplæring  

Økonomisk internkontroll  Arbeidsgiverpolitikk, ledelse 

og kompetanseutvikling 

Plan og byggesak  

Finans  Internkontroll og 

kvalitetssikring 

Eiendomsforvaltning  

Grunnskole 

 

Beredskapsplaner og ROS-

analyser  

Vann og avløp  

Pedagogisk-, psykolog 

tjeneste  

IKT  Renovasjon 

Helse- og omsorgstjenester  Helse, miljø og sikkerhet  Næring 

Rus og psykiatri  Barnevern   



 

 

 Kultur/barn- og ungdomstiltak   

 Økonomisk sosialhjelp   

 Flyktninger   

 Bolig   

 Funksjonshemmede/psykisk 

utviklingshemmede  

 

 Lege, legevakt, psykolog, 

helsestasjon og 

skolehelsetjeneste  

 

 Brann og redning   

 Samferdsel   

 Miljø og klima   

 

Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors 

vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll over sine eierinteresser. 

Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap kommunen 

har eierinteresser i. 

 Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Innherred interkommunale 

legevakt IKS 

Levanger Rådhus AS Leva-Fro AS 

Levanger fritidspark Moan 

AS (Kun drift av Camping 

står igjen) 

Trondheim Havn IKS  

 

Regionalt pilegrimssenter 

Stiklestad AS 

 NTE AS  

 Vulusjøen Løypekjøring AS  
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1 INNLEDNING 
Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og eventuelt 

kommunestyret et overordnet verktøy til å velge områder innen kommunens virksomhet som 

det kan være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll. 

Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre syste-

matiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger 

ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget minst en 

gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 

forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i kommunens eller 

fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurdering er å finne ut 

hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  

Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som 

utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og 

forskrifter, kommunestyrets eler fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring. 

På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Revisjon Midt-Norge SA utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger ved starten av ny 

valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye 

vurderinger ved behov. 



 

 

2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE 
RAMMEBETINGELSER 

2.1 Demografiske endringer 
Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen vil ha betydning for 

dimensjonering av tjenestetilbud og kommunens inntekter og utgifter. Ifølge Statistisk 

Sentralbyrås (SSB) hovedalternativ for befolkningsframskrivinger vil befolkningsveksten i 

Norge flate ut de neste ti årene for deretter å synke videre. Forutsatt at de innenlandske 

flyttemønstrene vi har sett de siste ti årene fortsetter, viser befolkningsframskrivingene frem 

mot 2040 at sentrale strøk vil oppleve en vekst i folketallet, mens mange distriktskommuner vil 

få en nedgang i folketallet. Ifølge SSB innebærer framskrivingene en fortsatt sentralisering, 

særlig blant unge voksne. Et annet utviklingstrekk er at andelen eldre i befolkningen ventes å 

øke betydelig. I hovedalternativet til SSB øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre 

fra 12 prosent i 2018 til 21 prosent i 2060. Økningen er spesielt sterk blant de som er 80 år 

eller eldre. Ifølge SSB vil aldringen bli klart sterkest i distriktene. Aldringen i distriktene vil 

forsterkes ved at unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen og at barna deres også i 

større grad vil bli født i sentrale strøk. Når de eldre samtidig blir igjen på bygda, vil mer enn 

hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år i 2040. Endringer i 

befolkningens størrelse og sammensetning kan være vanskelig å fange opp i den kommunale 

planleggingen. Kommuner som forholder seg passivt til framskrivinger av kommunens 

befolkning løper en risiko for å bli ute av stand til å tilby riktige tjenester, i riktig omfang til riktig 

tid.  

2.2 Klima, energi og beredskap 
Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer 

risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko, 

overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk 

skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras).  Overgangsrisiko 

dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer 

og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om 

muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger 

relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan f.eks. være relevant i 

sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og 

håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller indirekte vis kunne 

påvirke befolkningsutvikling, sysselsetting/næringsutvikling, skatteinntekter, verdi av 

eiendom/infrastruktur og derigjennom få stor betydning for kommuneøkonomien og 

kommunens generelle attraktivitet for næringsliv og beboere. Klimarisiko har også betydning 



 

 

for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale 

planleggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 2018 kom det nye statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som skal legges til grunn 

ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.   

2.3 Kommunestruktur 
I en kommunesammenslåing ligger det et stort potensial for endring og utvikling. Det vil være 

en utfordring for kommunene å utnytte dette mulighetsrommet fullt ut, samtidig som at de får 

til en god overgang fra to kommuner til én. Organisasjonsendringen i seg selv kan være en 

utfordring, og det er viktig å sikre gode løsninger både på systemnivå og individnivå. Den nye 

kommunen skal gjerne ha nye systemer og verktøy, reglement og retningslinjer, og 

kommunens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og 

anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller 

vertskommunesamarbeid. Slike endringer gjelder også for tilgrensende kommuner som ikke 

er en del av en sammenslåing, men samarbeider med en eller flere sammenslåingskommuner. 

Det kan være flere grunner til sammenslåing mellom kommuner. I noen tilfeller kan det være 

slik at en eller flere av kommunene som slås sammen historisk har kjøpt tjenester, og i den 

nye kommunen må disse tjenestene bygges opp fra grunnen av. For kommuner som slår seg 

sammen og de som ikke gjør det foreligger det gjerne en endring i størrelsen på statlige midler 

som tilfaller kommunen.  

Kommunereformen fører til at færre bor i kommuner under 10 000 innbyggere fra 2020, og 

flere vil bo i kommuner med over 50 000 innbyggere.1 Uavhengig av kommunereformen har 

det også skjedd en demografisk endring hvor flere flytter til tettbygde strøk og færre bosetter 

seg i spredtbygde strøk, og utkantkommuner gjerne får en større andel eldre sammen med 

begrenset vekst eller nedgang i yngre aldersgrupper. Endringene vises spesielt godt i 

Nordland i 2019, hvor fylket som helhet hadde en befolkningsnedgang på 937 personer i de 

tre første kvartalene i 2019.2  

Mange mindre kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse og 

ressurser for å levere gode tjenester. Kommunene har gjerne for få innbyggere og brukere til 

å kunne etablere fagmiljø. De mindre kommunene er under et økt press som følge av 

befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer til kommuner som ikke 

 

1 KS, ‘Status Kommune 2019’, 2019 <https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-styring/lokaldemokrati/010419-

KS-status-kommune-2019.pdf>. 

2 Hentet fra: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal, 06.12.2019 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal


 

 

sammenslås med andre, nye oppgaver og økte krav gjennom for eksempel 

bemanningsnormer og lignende.3 

Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte 

gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale 

selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for 

kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen. 

2.4 Regelverksendringer 
En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt nye 

forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som er to 

sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020. I tillegg kan vi også trekke 

fram lovendringer og endringer i annet regelverk som berører de to store sektorene oppvekst 

og helse og omsorg. 

2.5 Økonomi og kontroll 
Kommunenes handlingsrom bestemmes av flere forhold, og endringer i inntektssystemet med 

blant annet rammeoverføringer, inntekts-, formues- og eiendomsskatt kan få stor betydning for 

kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.  

Det er risiko knyttet til om kommunen har betryggende internkontroll og om kvalitetssystem er 

egnet, tatt i bruk og blir brukt. Nye regler innenfor personvern påvirker utøvelsen av noen 

oppgaver. Det er kontinuerlige endringer innenfor bruken av datasystemer og digital dialog, 

som kan endre måten oppgaver utføres på og som krever kompetanse både for å ta i bruk nye 

løsninger og drifte dem. Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant 

annet fordi regelverket oppleves som komplisert og vanskelig. 

2.6 Digitalisering 
Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger 

en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter 

eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og 

endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at 

teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av 

sensitive personopplysninger. 

 

3 Brandtzæg, Bent Aslak, et al., Telemarksforskning, TF-Rapport nr. 473, 2019, Hentet fra 

https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf 

  

https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf


 

 

3 LEVANGER KOMMUNE 

3.1 Utviklingstrekk i Levanger 
 

 Om kommunen 

Nøkkeltall  
Levanger 

  
Kostra- 
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

  2016 2017 2018 2018 2018 

Innbyggere (antall) 19892 20116 20254 304392 4647141 

Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) 11.0 11.6 11.1 10.3 9.9 

Døde per 1000 innbyggere (per 1000) 6.4 7.7 7.9 7.2 8.0 

Netto innflytting (antall) 191 144 72 -47 15891 

Andel skilte og separerte 16-66 år 
(prosent) 

9.4 9.2 9.3 10.4 10.7 

Andel enslige innbyggere 80 år og over 
(prosent) 

61.0 59.5 58.5 60.3 62.0 

Andel enslige forsørgere med stønad fra 
folketrygden (prosent) 

1.2 1.3 1.1 1.0 0.9 

Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent) 10.1 10.0 10.3 10.5 10.0 

Registrerte arbeidsledige i prosent av 
befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) 

1.7 1.3 1.5 1.5 1.5 

Andel innvandrerbefolkning (prosent) 9.1 9.5 9.8 .. .. 

Forventet levealder ved fødsel, kvinner (år) 84.0 84.0 .. 69.4 74.4 

Forventet levealder ved fødsel, menn (år) 79.8 79.8 .. 66.0 70.7 

Innbyggere som bor i tettsteder per 1.1. 
(antall) 

13084 13344 13523 239684 3659199 

Reisetid til kommunesenteret (minutter) 160904 20116 .. 0 0 

Pendler ut av bostedskommunen (antall) 2825 .. .. 0 0 
Kilde: SSB  

 

Tabellen over viser nøkkeltall for befolkningen i Levanger kommune. Da rapporten ble skrevet 

var ikke tall for 2019 tilgjengelige i KOSTRA. Levanger har en økning i antall innbyggere.  

Tabellene i analysen sammenligner Levanger med KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo. 

Statistisk sentralbyrå har laget en kommunegruppering basert på tre ulike dimensjoner: 

folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger. Levanger 

kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 8, som består av mellomstore kommuner med lave 

bundne kostnader per innbygger, og middels frie disponible inntekter.  



 

 

I Kommunebarometeret ser vi at Levanger de siste årene har klatret oppover på listen. 

Kommunen havnet på 239.plass i 2017, 172.plass i 2018 og 169.plass i 20194.  

3.2 Kommuneorganisasjonen 
I Levanger kommune per 01.01.20 er Ola Stene kommunedirektør, mens Anita Ravlo Sand fra 

Senterpartiet er ordfører. Stene har hatt sin stilling i over 20 år. Levanger kommune er en 2 - 

nivå kommune med to ledernivå. Dette er kommunedirektør med stab og virksomhetsledere i 

resultatenheter.  

 

Figur 1. Organisasjonskart Levanger kommune. 

 

 

 

4 Kommunal rapport, hentet fra: https://www.kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/kommunebarometeret-2019-

totaltabellen/17794!/ 

 

https://www.kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/kommunebarometeret-2019-totaltabellen/17794!/
https://www.kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/kommunebarometeret-2019-totaltabellen/17794!/


 

 

Levanger kommune har pr 3. kvartal 2019, 20 190 innbyggere. Det forventes en vekst i 

innbyggertallet for årene som kommer. Størsteparten av arbeidsinnvandringen kommer fra 

Litauen. Ytterøykylling er en av industriene i Levanger kommune som har størst andel av 

arbeidstakere fra Litauen.  

Nord Universitet avdeling Levanger tilbyr utdanninger innen blant annet ledelse og 

kompetanseutvikling, sosiologi, musikk, barnehage og skole, sykepleie mv. Dette tilsier i 

utgangspunktet at Levanger kommune har en fordel når det gjelder rekruttering til disse 

fagområdene.  

3.2.1 Kommunesamarbeid 

Levanger og Verdal kommune samlet fra 01.04.14 flere av sine tjenester inn under Innherred 

samkommune. Samkommunen bestod av 8 enheter, Brann og redning, Dokumentsenter, IKT, 

Kemner, Personal og organisasjon, samfunnsutvikling, servicekontor og økonomi. Stortinget 

vedtok den 5. april 2016 at samkommunemodellen skulle avvikles og Innherred samkommune 

ble dermed avviklet med virkning fra 01.01.18. Slike omstillingsprosesser vil være utfordrende, 

noe som igjen kan virke inn på risikobildet.  

Levanger kommune er med i flere interkommunale samarbeid. Tabellen nedenfor viser 

kommunens interkommunale samarbeid innenfor flere fagområder. Når det gjelder § 27 

samarbeid må disse som følge av endringer i ny kommunelov finne en ny organisasjonsform i 

løpet av inneværende valgperiode.  

 Oversikt over kommunesamarbeid 

Viktige fagområder Deltakerkommuner 

 

Innherred kommunesamarbeid, regnskap, innfordring 

og lønn (IKRIL) 

Levanger, Verdal  

 

Innherred brann og redning (IHBR) 
Levanger, Verdal 

 

Geodata og oppmåling  
Levanger, Verdal 

 

Kemner, IKT og kommuneadvokater  
Levanger, Verdal 

 

Innherred Innkjøp 
Inderøy, Verdal, Levanger, Steinkjer 



 

 

 

Innherred interkommunale legevakt IKS 
Frosta, Verdal, Levanger, Inderøy 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 

Stjørdal, Steinkjer, Levanger, Verdal, Namsos, 

Inderøy, Nærøysund, Selbu, Overhalla, Frosta, Grong, 

Meråker, Snåsa, Lierne, Høylandet, Flatanger, Osen 

Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag  

Stjørdal, Steinkjer, Levanger, Verdal, Namsos, 

Inderøy, Nærøysund, Selbu, Overhalla, Frosta, Grong, 

Meråker, Snåsa, Lierne, Høylandet, Flatanger, Osen 

Senter mot incest og seksuelle overgrep,  

Nord-Trøndelag 

Stjørdal, Steinkjer, Levanger, Verdal, Namsos, 

Inderøy, Nærøysund, Selbu, Overhalla, Frosta, Grong, 

Meråker, Snåsa, Lierne, Høylandet, Flatanger, Osen 

 

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing, 

Inntrøndelag 

Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa  

 

Felles prostistyre  
Levanger, Verdal, Frosta  

Konsek Trøndelag IKS 

Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal, Steinkjer, 

Melhus, Levanger, Malvik, Namsos, Verdal, Inderøy, 

Midtre Gauldal, Skaun, Lierne, Selbu, Frøya, Røyrvik, 

Snåsa, Høylandet, Leka, Frosta, Grong, Overhalla, 

Hitra, Tydal, Namsskogan, Flatanger, Meråker 

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 

Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal, Steinkjer, 

Levanger, Verdal, Melhus, Malvik, Indre Fosen, Skaun, 

Oppdal, Inderøy, Midtre Gauldal, Røros, Frøya, Hitra, 

Selbu, Frosta, Rennebu, Meråker, Grong, Snåsa, 

Holtålen, Os, Lierne, Høylandet, Osen, Tydal, 

Namsskogan, Røyrvik 

Trondheim Havn IKS 
Trondheim, Verdal, Levanger, Steinkjer, Namsos, 

Stjørdal, Frøya, Inderøy, Malvik, Frosta 

Barnevernsvakta i Steinkjer og omegn  

Flatanger kommune, Grong kommune, Høylandet 

kommune, Inderøy kommune, Leka kommune, 

Levanger kommune, Lierne kommune, Namsos 

kommune, Namsskogan kommune, Overhalla 

kommune, Røyrvik kommune, Snåsa kommune, 

Steinkjer kommune, Verdal kommune 

Kilde: Sammenfattet av Revisjon Midt-Norge SA 



 

 

3.2.2 Investeringsplaner 

De største investeringsprosjektene i 2020 er ifølge kommunedirektøren sin innledning til 

økonomiplan og budsjett 2020, oppstart ny brannstasjon, Frol barnehage og nytt 

sentralkjøkken5.  

3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn 
Forrige risiko og vesentlighetsvurdering i Levanger kommune fra 2016 vurderte følgende 

områder som risikofylte og vesentlige:  

• Pleie og omsorg: Omorganisering av tjenesten  

• Oppvekst: Systemrettet arbeid for mer tilpasset opplæring, rutiner for overganger 

mellom barnehage/barneskole/ungdomsskole eller psykososialt elevmiljø  

• Grunnskole: Systemrettet arbeid for å bedre skoleresultater 

• Språkopplæring for minoritetsspråklige: Hvordan jobbes det i barnehage og 

grunnskoler 

• Intern kontroll: Implementering av regler og rutiner  

• Investeringsprosjekter: Gjennomføring av større investeringsprosjekter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Økonomiplan Levanger kommune for 2020-2023, hentet fra: https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-

øp/#/generic/summary/introduction/9249655b-01a2-4326-9076-84d4921edb11-cn 

 

https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-øp/#/generic/summary/introduction/9249655b-01a2-4326-9076-84d4921edb11-cn
https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-øp/#/generic/summary/introduction/9249655b-01a2-4326-9076-84d4921edb11-cn


 

 

I tabell 5-7 finnes en oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter, selskapskontroller og 

statlige tilsyn.  

 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner de siste fem årene i Levanger kommune.  

 

Det har for Levanger kommune de siste fem årene blitt gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 

Tjenesteområde  Tema År Avvik/anbefalinger 

Økonomi  
Økonomisk intern 

kontroll  
2015 

Ledere på alle nivå kan 

bli mer bevisst på hvor 

det er størst økonomisk 

risiko og lage   system   

og   rutiner   ut   fra   

bevisste   holdninger   

og   systematisk 

arbeidsmåte.  Det kan gi 

færre kontroller, og 

muligens mer effekt av 

de kontrolltiltakene som 

iverksettes. Revisjonen 

anbefaler at dette blir 

tema i 

lederopplæringen. 

Formalisering av roller 

og ansvar etter 

omorganiseringen bør 

fullføres. Levanger 

kommune har ikke 

utarbeidet administrativt 

delegeringsreglement. 

Kommunens kvalitets -

og avvikssystem, 

Kvalitetslosen, 

inneholder det meste av 

dokumenter, rutiner og 

prosedyrer, men ikke 



 

 

alt. Levanger kommune 

har fortsatt en del å gå 

på for at Kvalitetslosen 

skal fungere optimalt og 

være oppdatert til 

enhver tid.  

Dokumentere 

prosedyrer og rutiner på 

alle nivå og    

synliggjøre 

kontrollhandlinger der 

dette er mulig/ønskelig 

Gode   

kommunikasjonslinjer   i   

form   av   regelmessig   

møtevirksomhet   er 

etablert.  Mulighetene av 

å lære av hverandre er til 

stede og kan utnyttes 

bedre. Bruk 

kompetansen i 

økonomienheten i hele 

organisasjonen. 

Oppvekst  

Tidlig innsats – 

Samhandling for 

tidlig innsats innen 

oppvekstområdet  

2017 

Det anbefales at det 

etableres rutiner og 

systemer i barnehagene 

som sikrer at 

dokumentasjon av funn i 

arbeidet med tidlig 

innsats kan benyttes i 

tilpasningen av 

utdanningsløpet  

 

Det anbefales at det 

etablere lik praktisering 

av rutiner for tidlig 

innsats i barnehagene 

 

Det anbefales at 

arbeidet med å revidere 

informasjonsskjemaet 

for overgang sikrer at 



 

 

relevant informasjon 

fanges opp 

påser at rutinene 

implementeres og 

etterleves i hele 

organisasjonen 

 

Det anbefales at man ser 

på hvordan styrke det 

tverrfaglige samarbeidet 

opp mot helsestasjonen 

og helsesøstrene   

Velferd  
Kvalitet i 

eldreomsorg 
2017 

Levanger kommune må 

få på plass et helhetlig 

kvalitetssystem med 

systematikk fra planverk 

til daglig praksis. 

Kommunen må ha bedre 

dokumentasjon av 

rutiner og prosedyrer. 

 

Innholdet i kvalitets- og 

avvikssystemet bør bli 

bedre kjent hos ansatte i 

pleie og omsorg. 

 

Det bør være en felles 

definisjon, og oppfatning 

av hva kvalitet i tjenesten 

betyr blant de ansatte 

som arbeider i pleie og 

omsorg. 

Velferd  

Internkontroll – Med 

fokus på helse- og 

velferdsområdet  

2019 

Delegasjonsrekken for 

administrativt nivå 

fremstår som 

ufullstendig og utydelig 

og bør klarlegges 

nærmere, eksempelvis 

direkte i 

delegasjonsreglementet.  

Større fokus på 

grunnleggende 

opplæring, av ledere og 



 

 

øvrige ansatte i stillingen 

og arbeidsoppgavene   

Hensynet til ivaretakelse 

av rettigheter for 

brukerne bør vurderes 

som tema i ROS-

analyser  

Det bør gjennomgås 

hvorfor tillitten til 

avviksoppfølgingen er 

lav blant ansatte, samt 

hvorfor synet på 

informasjonsdeling og 

kommunikasjon 

oppfattes ulikt ved 

enhetene  

Når det gjelder 

målsettinger og 

operasjonaliseringen av 

disse i planverket, bør 

det i større grad 

etableres en 

sammenheng mellom de 

operasjonaliserte mål og 

den faktiske 

rapporteringen. 

Det bør vurderes hvilke 

kontrollhandlinger utover 

avvikshåndtering og 

ROS-analyse som bør 

settes i verk for å påse 

lov og regeletterlevelse 

innen helse og 

velferdsområde. Her vil 

det kunne være 

hensiktsmessig å 

etablere en «beste 

praksis» og en bedre 



 

 

samordning mellom 

enhetene   

Teknisk 
Kommunale 

anskaffelser av bil  
2019 

Verdal og Levanger 

kommunes rammeavtale 

for innkjøp av bil fra 2014 

er noe mangelfull, da 

den ikke spesifiserer 

omfanget  av  elbiler som 

kan  anskaffes gjennom 

opsjon, eller  hvilke  

vilkår  som  skal  være  

oppfylt  for  at  opsjonen  

kan  anvendes. 

Rammeavtalen er 

således ikke i henhold til 

veileder til reglene om 

offentlige anskaffelser, 

samt lov om offentlige 

anskaffelser 

(anskaffelsesloven)  

§ 5 tredje ledd. For øvrig 

er ingen av 

dokumentene som til 

sammen kan betraktes 

som en rammeavtale, 

signert av avtalepartene 

Kilde: Sammenfattet av Revisjon Midt-Norge SA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Gjennomførte selskapskontroller de siste fem årene i Levanger kommune.  

 

Det har for Levanger kommune de siste fem årene blitt gjennomført følgende 

selskapskontroller 

Tjenesteområde  Tema År Avvik/anbefalinger 

Renovasjon  
Innherred 

renovasjon  
2017 

 Kommunen bør 

utarbeide og jevnlig 

rullere 

eierskapsmeldingen 

Kommunen bør 

vurdere om det er 

behov for mer 

opplæring i eierstyring  

Kommunen bør ha 

rutiner som sikrer at 

politikerne jevnlig 

orienteres om aktuelle 

saker i selskapet  

Kommunen bør takke 

ja til selskapets tilbud 

om orientering fra 

selskapet 

Når IR har valgt å ha 

ulike selvkostområder 

så bør disse 

rapporteres fullt ut som 

selvkostområder.  Det 

betyr at grunnlaget for 

gebyrene på de ulike 

områdene bør 

synliggjøres, samt at 

etterkalkylen må settes 

opp for de ulike 

selvkostområdene. Det 

bør orienteres om 



 

 

prinsippene for 

kostnadsfordeling. 

Selskapet må sikre at 

alle kommuner får 

tilsendt etter kalkylene 

slik at disse kan legges 

i note i kommunens 

regnskap.  

IR bør informere om 

hvilke områder av 

veilederen for 

beregning av 

kommunale 

avfallsgebyr som ikke 

følges. 

Kilde: Sammenfattet av Revisjon Midt-Norge SA 

 Gjennomførte tilsyn av Fylkesmannen de siste fem årene i Levanger kommune.  

 

Levanger kommune har de siste årene hatt følgende tilsyn fra Fylkesmannen: 

Tjenesteområde  Tema År Avvik/anbefalinger 

Velferd 

Sosiale tjenester til 

unge mellom 17 og 

23 år 

2016 

Det ble ikke avdekket 

avvik gjennom tilsynet 

med Levanger 

kommune. 

Det ble påpekt 7 

merknader: 

Avslag på søknad om 

økonomisk stønad etter 

sosialtjenesteloven § 19 

er noe svakt fundert i 

forhold til kravet om en 

konkret og individuell 

vurdering. 

Vedtak mangler 

informasjon om 

klageinstans, samt rett til 



 

 

å få innsyn i egen sak, jf. 

forvaltningsloven § 27 

og §§ 18 flg. 

Samarbeidsavtalen 

mellom Levanger 

kommune og NAV Nord-

Trøndelag er utdatert. 

Det er ikke i tilstrekkelig 

grad sikret at 

ansattekompetanse 

dokumenteres og 

nedfelles i skriftlige 

prosedyrer. 

Risiko- og 

sårbarhetsanalyse 

synes mangelfull, også 

rutiner for 

avvikshåndtering er lite 

synlige. 

Ansvaret for 

samhandling med andre 

tjenesteytere i 

kommunen synes uklar. 

Det synes å være en 

ubalanse mellom 

statlige områder og 

sosiale tjenester i NAV. 

Velferd 

Helse og 

omsorgstjenester til 

mennesker med 

psykisk 

utviklingshemming 

2016 

Gjennom tilsynet ble det 

avdekket 1 

avvik/lovbrudd:  

Levanger kommune har 

ikke et system for sikre 

forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester for 

voksne med psykisk 

utviklingshemming.  



 

 

Velferd 

Bruken av tvang etter 

pasient- og 

brukerrettighetsloven 

kap. 4A 

2017 

Fylkesmannen 

konkluderte med at; 

Levanger kommune ved 

Stokkbakken 

omsorgssenter, sikrer 

ikke at nødvendig 

helsehjelp til pasienter 

som motsetter seg 

helsehjelpen, blir vurdert 

i samsvar med 

bestemmelsene om bruk 

av tvang.  

Oppvekst 
Forvaltning av 

introduksjonsloven  
2017 

Gjennom tilsynet fant 

Fylkesmannen at 

Levanger kommune 

oppfylte lovkravene til 

individuell plan for 

deltakere i 

introduksjonsordning på 

de områdene dette 

tilsynet gjaldt.  

Oppvekst  

Tilsyn med Levanger 

kommune som 

barnehagemyndighet  

2017 

Tilsynsrapporten er ikke 

tilgjengelig på 

Fylkesmannen sin 

hjemmeside og der er 

derfor usikkert om det 

ble avdekket avvik. 

Oppvekst  
Elevenes utbytte av 

opplæringen  
2018 

Fylkesmannen avdekket 

4 brudd på regelverket 

på tilsynstidspunktet: 

Skolens arbeid med 

opplæring i fag  

1. Levanger kommune 

må sørge for at det 

lokale arbeidet med 

læreplaner ved 

Levanger 

ungdomsskole oppfyller 



 

 

kravene til 

opplæringsloven §§ 2-3 

og 5-5, jf. forskrift til 

opplæringsloven §§ 1-1 

og 3-1.  

Levanger kommune må 

i denne forbindelse se til 

at:   

a. Rektor sikrer at 

undervisningspersonalet 

ivaretar elevens rett til å 

kjenne til hva som blir 

vektlagt i vurderingen av 

kompetanse b. Rektor 

sikrer at opplæringen 

samlet dekker 

individuelle 

opplæringsmål i IOP  

2. Levanger kommune 

må sørge for at arbeidet 

med individuelle 

opplæringsplaner ved 

Levanger 

ungdomsskole er i 

samsvar med 

opplæringsloven §§ 5-1 

og 5-5.  

Levanger kommune må 

i denne forbindelse se til 

at:  

a. Innholdet i IOP 

samsvarer med 

enkeltvedtaket når det 

gjelder innholdet i 

opplæringen, herunder 

når det er gjort avvik fra 

LK06  



 

 

Underveisvurdering 

for å øke elevens 

læringsutbytte   

Levanger kommune må 

sørge for at den 

individuelle 

underveisvurderingen 

ved Levanger 

ungdomsskole bidrar til 

at elevene får realisert 

sine muligheter til å nå 

målene for opplæringen, 

jf. forskrift til 

opplæringsloven §§ 3-

12 og 3-13.  

 3. Levanger kommune 

må i denne forbindelse 

se til at: a. Skolen har 

en innarbeidet 

fremgangsmåte som 

sikrer at lærerne i 

halvårsvurderingen - gir 

informasjon om elevens 

kompetanse i fagene - 

gir veiledning om 

hvordan eleven kan øke 

kompetansen sin b. 

Lærerne sørger for å 

involvere elevene i 

vurderingen av eget 

læringsarbeid.  

Vurdering av behov 

for særskilt 

språkopplæring  

Levanger kommune må 

sørge for at Levanger 

ungdomsskole sikrer at 

elever som ikke har 

norsk eller samisk som 



 

 

morsmål, får vurdert sitt 

behov for særskilt 

språkopplæring, jf. 

opplæringsloven § 2-8.  

 4. Levanger kommune 

må i denne forbindelse 

se til at: a) Skolen har en 

innarbeidet 

fremgangsmåte som 

sikrer at det blir vurdert 

om eleven også har 

behov for 

morsmålsopplæring og 

tospråklig fagopplæring 

når eleven har behov for 

særskilt norskopplæring. 

Velferd  

Kommunal 

beredskapsplikt inkl. 

helsemessig- og 

sosial beredskap 

2018 

Fylkesmannen 

konkluderte med at;  

 

Kommunen har en 

helhetlig ROS-analyse 

fra 2014. Analysen er 

ikke oppdatert i takt 

med revisjon av 

kommunedelplaner iht. 

sivilbeskyttelsesloven § 

14.   

Levanger kommune har 

ikke utarbeidet en 

overordnet plan for 

helsemessig og sosial 

beredskap. Dette er 

brudd på lov om 

helsemessig og sosial 

beredskap av 23. juni 

2000 nr 56 § 2-2. 



 

 

Oppvekst  

Tilsyn med elevenes 

psykososiale 

skolemiljø 

2019 

Fylkesmannen avdekket 

3 brudd på regelverket i 

tilsynet med Levanger 

kommune:  

1. Levanger kommune 

må sørge for at Frol 

barneskole oppfyller 

plikten til å følge med og 

gripe inn, varsle, 

undersøke og sette inn 

tiltak ved mistanke om 

eller kjennskap til at en 

elev ikke har et trygt og 

godt skolemiljø, jf. 

opplæringsloven §§ 9 A-

3 og 9 A-4.   

Levanger kommune må i 

denne forbindelse se til 

at:  

Rektor sikrer at eleven 

får uttale seg om hva 

som skal være innholdet 

i aktivitetsplanen.    

2. Levanger kommune 

må sørge for at Frol 

barneskole oppfyller 

plikten til å varsle, 

undersøke og sette inn 

tiltak dersom en som 

jobber på skolen, 

krenker en eller flere 

elever, jf. 

opplæringsloven §§ 9 A-

3, 9 A-4 og 9 A-5.   

Levanger kommune må i 

denne forbindelse se til 

at:  



 

 

Rektor sikrer at alle som 

jobber på skolen, varsler 

rektor dersom de får 

mistanke om eller 

kjennskap til at en som 

jobber på skolen, har 

krenket en eller flere 

elever, eller at de varsler 

direkte til skoleeieren 

dersom mistanken 

gjelder en i 

skoleledelsen.   

Rektor sikrer at alle som 

jobber på skolen, varsler 

rektor eller eventuelt 

skoleeieren straks.   

Rektor varsler 

skoleeieren straks 

dersom det er mistanke 

om eller kjennskap til at 

en som jobber på 

skolen, har krenket en 

eller flere elever.   

3. Levanger kommune 

må sørge for at Frol 

barneskole oppfyller 

plikten til å gjennomføre, 

evaluere og tilpasse 

tiltak, jf. 

opplæringsloven §§ 9 A-

3, 9 A-4.  

Levanger kommune må i 

denne forbindelse se til 

at:  

Rektor sørger for at 

skolen tilpasser tiltakene 

basert på informasjonen 



 

 

om hvordan tiltakene har 

virket og elevens syn 

Kilde: Sammenfattet av Revisjon Midt-Norge SA 



 

 

4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifisere områder hvor det anbefales å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at 

et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød 

fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens 

grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

4.1 Kommuneorganisasjonen 
Figur 2 er en oppsummering av risikovurderingene som er gjort relatert til økonomi og i 

fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene. 

 

Figur 2. Risikovurdering økonomi 

 

Høy risiko: 

Revisors vurdering er at flere områder innen kommunen «Økonomiområde» er preget av høy 

risiko. Merforbruk, høy lånegjeld og svake økonomiske resultater tilsier et behov for tett 

oppfølging av økonomien. En kraftig vekst bland de eldre vil også kreve mer av tjenesteytingen 

som igjen vil få innvirkning på økonomien. Levanger kommune sitt kommunale foretak 

Levanger Arena har de siste årene hatt merforbruk. Samtidig har foretaket det siste året 

- Økonomi 

- Finans

- Budsjetteringsprosessen og 
budsjettoppfølging 

- Økonomisk internkontroll 

- Offentlige anskaffelser



 

 

opplevd omstillinger ved at drift som tidligere inngikk i Levanger fritidspark Moan AS nå er 

overdratt til foretaket. I og med aksjeselskapets påpekte likviditetsproblemer, hvor 

investeringsutgiftene har overgått inntektene, vil dette være omstendigheter som pålegger 

foretaket, herunder kommunen en økt økonomisk bevissthet knyttet til disse forholdene. Til sist 

vil også korona-pandemien som rammet Norge i starten av 2020 kunne få økonomiske 

ringvirkninger for kommunene6. Revisor har på denne bakgrunn vurdert at risikoen derfor er 

høy.  

Moderat risiko: 

Når det gjelder temaet «Offentlige anskaffelser» tilsier tidligere gjennomført 

forvaltningsrevisjon i kommunen og konkurransetilsynets etterlysning av mer tilsyn på området 

at temaet settes i kategorien moderat risiko. 

4.1.1 Økonomi 

Økonomi i kommunen 

 Økonomisk situasjon  

Nøkkeltall  
Levanger 

Kostra-
gruppe 
8 

Landet 
uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 4.0 0.3 -0.6 1.6 2.2 

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i 
prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 3.2 0.0 0.0 1.0 1,2 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 5.2 6.6 8.4 21.6 21.8 

Netto renteeksponering i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 111.7 121.1 106.9 55.1 42.3 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter (prosent) 148.1 152.7 155.0 120.2 105.6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 50135 50949 52715 53000 55124 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 4.2 6.9 5.8 10.1 11.2 

Brutto investeringsutgifter i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 36.1 19.1 13.3 16.3 15.2 

Egenfinansiering av investeringene i prosent 
av totale brutto investeringer (prosent) 26.8 17.7 8.8 23.4 25.8 

Kilde: SSB  

 

 

6 Kommunal rapport, hentet fra: https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/ks-tror-kommunene-kan-tape-20-milliarder-pa-

koronapanedemien/114934!/ 

https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/ks-tror-kommunene-kan-tape-20-milliarder-pa-koronapanedemien/114934!/
https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/ks-tror-kommunene-kan-tape-20-milliarder-pa-koronapanedemien/114934!/


 

 

Tabell 8 viser at Levanger kommune har lavere andel frie inntekter enn landsgjennomsnittet, 

men høyere gjeldsgrad. Dette tilsier at kommunen er mere utsatt ved renteendringer enn 

landsgjennomsnittet. Utbruddet av koronaviruset som rammet Norge i 2020, vil imidlertid for 

de fleste kommuner bety lavere rente i første omgang7. Koronapandemien vil etter all 

sannsynlighet få innvirkning på kommuneøkonomien, både innen sosialhjelp, helse og i form 

av inntektstap. Dette synspunktet har også KS inntatt. Kommunedirektøren anslår at dette vil 

tilsvare et inntektstap på om lag 50-80 millioner kroner for Levanger sitt vedkommende8.  

Teknisk beregningsutvalg (TBU) betrakter netto driftsresultat som hovedindikator for 

økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan 

disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. TBU 

anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre 1,75 % 

av driftsinntektene. For Levanger kommune viser dette -0.6, noe som betyr at Levanger 

kommune de siste par årene har hatt svake økonomiske resultater, noe som er betydelig under 

måltallet. Ifølge økonomiplanen er det en målsetting om at resultatet må bedres for å skape 

en mer robust kommunal økonomisk situasjon.   

Finans 

 Finansiering av driften 

Nøkkeltall finansiering av driften 
Levanger 

Kostra- 
gruppe 
8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andre driftsinntekter, ekskl. mva-kompensasjon  14.9 17.3 17.7 13.9 11.7 

Andre statlige tilskudd til driftsformål  3.7 3.4 2.9 4.1 4.8 

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter 
og annen kraft for videresalg, ekskl. mva-
kompensasjon 

0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 

Eiendomsskatt totalt 2.8 2.7 2.6 2.5 3.2 

- herav Eiendomsskatt annen eiendom 0.5 0.4 0.4 0.9 1.4 

 
- herav Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 

 2.3 2.3 2.2 1.5 1.7 

Kompensasjon for merverdiavgift i driftsregnskapet  1.4 1.5 1.9 1.9 2.1 

Rammetilskudd 34.7 33.7 33.2 31.3 30.3 

Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet  13.7 13.1 13.4 12.8 14.4 

Skatt på inntekt og formue inkludert 
naturressursskatt 

 28.7 28.3 28.2 33.4 33.5 

- herav Naturressursskatt 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 

 

7 Kommunal rapport, hentet fra: https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/koronakrisen-noen-kommuner-er-mer-

sarbare/114485!/ 

8 Trønderavisa, hentet fra: https://www.t-a.no/nyheter/2020/04/01/Anslår-inntektstap-på-mellom-50-og-80-millioner-–-Det-må-

komme-mer-penger-21504512.ece 

https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/koronakrisen-noen-kommuner-er-mer-sarbare/114485!/
https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/koronakrisen-noen-kommuner-er-mer-sarbare/114485!/
https://www.t-a.no/nyheter/2020/04/01/Anslår-inntektstap-på-mellom-50-og-80-millioner-–-Det-må-komme-mer-penger-21504512.ece
https://www.t-a.no/nyheter/2020/04/01/Anslår-inntektstap-på-mellom-50-og-80-millioner-–-Det-må-komme-mer-penger-21504512.ece


 

 

Kilde: SSB  

 

Tabell 9 viser at Levanger kommune ligger lavere enn KOSTRA gruppen og landet når det 

gjelder andre statlige tilskudd til driftsformål og skatt på inntekt og formue. Kommunen 

gjeldsnivå er ut fra tabell 8 på 155 prosent av driftsinntektene i 2018, noe som må sies å være 

høyt. 

Ifølge økonomiplanen for 2019-2022 påpekes det at Fylkesmannen anbefaler kommunene å 

ha et disposisjonsfond på minimum 5-6 prosent av kommunens driftsinntekter. Et slikt nivå (6 

prosent) utgjør for Levanger kommunes del om lag 95 millioner kroner. Etter disponeringen av 

regnskapsresultatet for 2017 har Levanger kommune om lag 100 millioner kroner avsatt på 

disposisjonsfond. Fylkesmannens anbefaling var dermed nådd, men kommunedirektøren 

anbefalte likevel at fondet i årene framover skulle styrkes ytterligere for å kunne ha en reserve 

å tære på, og også for å kunne finansiere investeringer med egenkapital. Det er også anføres 

at det er viktig for kommunens likviditet å ha et solid disposisjonsfond. Et merforbruk i 2019 på 

kr 18.997.691 reduserer disposisjonsfondet med 23 prosent. Til sammenligning har Verdal 

kommune et mindreforbruk på 19 millioner, mens mindreforbruket i Stjørdal er på 40 millioner. 

Levanger kommune har driftsutgifter på 100 millioner over regulert budsjett og inntekter på 70 

millioner over regulert budsjett.  

Levanger kommune har kun ett kommunalt foretak, Levanger Arena KF. Som følge av 

kommunestyrevedtak i sak 93/19 den 18.12.19, skiftet foretaket navn fra Trønderhallen 

Levanger KF til det nåværende Levanger Arena FK. I samme omgang ble en større del av 

driften ved Levanger fritidspark Moan AS overdratt til Levanger Arena KF. I årsberetning 2018 

vises det til at den gang Trønderhallen Levanger FK hadde et merforbruk på 400 642,-. Den 

største årsaken til dette ble ansett å være økte energikostnader. Det ble i 2018 vedtatt av styret 

en økonomisk tiltakspakke som i beretningen beskrives å ha hatt god virkning i 2018 og var 

antatt å skulle ha større effekt i 2019. Revisor registrere at det er avholdt to styremøter i 2020, 

hvor det i det andre styremøte som ble avholdt 18.02.20 ble behandlet årsregnskap, 

årsberetning og revidert budsjett. Det er per 01.04.20 ikke lagt ut protokoll fra dette møte. 

Trønderavisa viser imidlertid i en artikkel datert 19.02.20 til at det foreligger et underskudd for 

foretak i 2019 på 300 0009,-. Resultatet for 2019 for foretaket er 0,- etter strykning av budsjettert 

inndekning av tidligere merforbruk med ca 300 000,-. Opprinnelig budsjett var på 532 000,- 

inndekning av tidligere merforbruk. Faktisk inndekket var 227 665,-. Se ytterligere avsnitt 4.3.2. 

om Levanger fritidspark Moan AS. 

 

9 Trønderavisa, hentet fra: https://www.t-a.no/sport/2020/02/19/Nå-er-det-vedtatt-hva-dette-området-skal-hete-

21134648.ece?rs2989911582715219925&t=1 

https://www.t-a.no/sport/2020/02/19/Nå-er-det-vedtatt-hva-dette-området-skal-hete-21134648.ece?rs2989911582715219925&t=1
https://www.t-a.no/sport/2020/02/19/Nå-er-det-vedtatt-hva-dette-området-skal-hete-21134648.ece?rs2989911582715219925&t=1


 

 

Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

I og med Levanger kommune sitt merforbruk i 2019 vil det være viktig at kommunen har kontroll 

på ressursbruken og bruk på enhetene for å holde styring på økonomien og holde utgiftene 

nede også i tiden fremover. Levanger kommune har foretatt endringer i sine rutiner knyttet til 

økonomisk oppfølging, blant annet fra tertialrapportering til kvartalsrapportering.  

Økonomisk internkontroll  

I 2015 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon knyttet til økonomisk internkontroll i 

Levanger kommune. Rapporten hadde følgende konklusjon: «Levanger kommune har i 

hovedsak system og rutiner for å sikre betryggende økonomisk internkontroll på overordnet 

nivå. Innenfor helse og omsorg fungerer den økonomiske internkontrollen i stor grad, men 

kvaliteten varierer mellom avdelingene». Revisor har i rapporten påpekt flere områder med 

behov for tiltak, se her avsnitt 3.3 og tabell 1 (avvik/anbefalinger).  

 Økonomisk internkontroll  

Nøkkeltall  
Levanger 

Kostra- 
gruppe 
8 

Landet uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel av totale utgifter for politisk styring 0.3 0.2 0.3 0.7 0.7 

Andel av totale utgifter for kontroll og revisjon 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 

Kilde: SSB  

 

I tabell 10 ovenfor ser vi at utgifter til politisk styring er lavere enn sammenlignbare KOSTRA-

gruppe og landsgjennomsnittet. Andelen utgifter til kontroll og tilsyn har variert i perioden 2016-

2018, men er i 2018 under sammenlignbar KOSTRA-gruppe og landsgjennomsnittet.  

Offentlige anskaffelser 

Anskaffelser under terskelverdiene blir en del av forenklet etterlevelseskontroll i 2020.  

Ifølge kommunedirektøren er tjenesteområdet offentlige anskaffelser omfattet av IKRIL- 

samarbeidet 10 som Levanger har med Verdal.  

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte i 2019 en undersøkelse av innkjøp av biler for Verdal 

og Levanger kommune. Her konkluderes det med brudd på anskaffelsesregelverket. Det er i 

revisors vurderinger også stilt spørsmål ved kommunens ressurs og kompetanse på området 

 

10 IKRIL = Innherred kommunesamarbeid, regnskap, innfordring og lønn.  



 

 

for offentlige anskaffelser. Levanger har imidlertid i 2019 gått sammen med nabokommunene 

Verdal, Inderøy og Verdal opprettet et interkommunalt innkjøpssamarbeid.  

Konkurransetilsynet har i januar 2020 etterlyst tilsyn med offentlige anbudskonkurranser. Det 

pekes på at anbudskonkurranser ikke blir etterprøvd med mindre det oppstår klagesaker som 

tas inn til behandling av KOFA. I denne sammenhengen vil det være naturlig å peke på 

kontrollutvalget som kontrollinstans som gjennom å bestille revisjon bidrar til å føre kontroll 

med tjenesteområdet11.   

4.1.2 Organisasjon 

I figur 3 er risikovurderingen innenfor området organisasjon oppsummert og under følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 3. Risikovurdering organisasjon 

 

Moderat risiko:  

Når det gjelder «Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling» har verneombud og 

tillitsvalgte pekt på utfordringer innen ledelse og opplæring. Dette synet har også 

kommunedirektøren delt og iverksatt en utredning og ny ledelsesplattform. Området kan ses i 

sammenheng med «Internkontroll», hvor det blant annet i en forvaltningsrevisjon av 

 

11 NRK nyheter, hentet fra: https://www.nrk.no/norge/konkurransedirektoren-vil-ha-et-tilsyn-for-a-hindre-anbudsjuks-1.14880016 

 

- Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og 
kompetanseutvikling
- Internkontroll og kvalitetssikring  
- Beredskapsplaner og ROS-analyser
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- Helse, miljø og sikkerhet

- Saksbehandling

https://www.nrk.no/norge/konkurransedirektoren-vil-ha-et-tilsyn-for-a-hindre-anbudsjuks-1.14880016


 

 

internkontroll i kommunen fra 2019 pekes på forbedringspunkter når det gjelder opplæring av 

ledere. Revisors vurdering er at risikoen har vært kjent i kommunen og at tiltak er satt inn. En 

revisjon kan være aktuelt for å se effektene av ny ledelsesplattform med tilhørende tiltak.  

Revisors vurdering er at «Etikk og varling» er sentrale tema som er viktig for en velfungerende 

virksomhet blant annet ut fra tillit blant egne ansatte og innbyggerne forøvrig. Kommunen har 

hatt tilfeller av varslinger og Sivilombudsmannen har tidligere avdekket feil i prosedyrene, noe 

som gjør at risikoen settes som moderat.  

Når det gjelder «Beredskapsplaner og ROS-analyser» har fylkesmannen i et tidligere 

gjennomført tilsyn i Levanger kommune påpekt avvik fra lov. Slike planer og analyser er 

sentrale i krisesituasjoner og for å finne frem til områder som er sårbare og har behov for tiltak. 

Grunnet dette settes risikoen også på dette området til moderat.  

Forskjeller i det som ytres av kommunedirektøren og det som verneombud og tillitsvalgte 

uttaler når det gjelder «Organisering» tilsier at temaet klassifiseres under moderat risiko.  

Kommunens har ansvar for å sikre sine data og ha velfungerende systemer i arbeidet med den 

daglige saksbehandlingen. Konsekvensene av avvik på dette området vil derfor på generelt 

grunnlag være kritisk for den daglige driften. Revisor har ved sin gjennomgang ikke funnet 

holdepunkter for at kommunen er særskilt sårbar innenfor «IKT» og klassifiserer temaet under 

moderat risiko. 

Tilknyttet temaet «Helse miljø og sikkerhet» viser fremstillingen at Levanger kommune sitt 

sykefravær er noe høyere enn snittet for landsgjennomsnittet, dette med unntak av 

barnehagesektoren. På grunn av dette klassifiseres temaet med moderat risiko.  

Lav risiko: 

Vedrørende saksbehandling herunder arkiv og journal har revisor ikke funnet data som tilsier 

en forhøyet risiko på dette området.     

Organisering 

Kommunedirektøren oppfatning er at det ikke foreligger utfordringer knyttet til bemanning, 

kompetanse eller anvendelse av styringssystemer i kommunen. Nytt delegeringsreglement var 

på dagsorden i 2018, dette både politisk og administrativt.  

Revisor har sendt en forespørsel til tillitsvalgte og verneombud i Levanger kommune hvor det 

er bedt om å gi en tilbakemelding på hvilket inntrykk man har av styrker og svakheter i 

kommunen. Revisor fikk svar tilbake i mai 2019. Det pekes på at selv om arbeidsmiljøet 

oppleves generelt godt, er det enkelte avdelinger som sliter med stort fravær, mangel på 



 

 

kompetanse, innsparinger, for stort lederspenn, uklar oppgave og ansvarsfordeling, kjemi og 

konflikter som ikke blir tatt tak i tidlig nok.  

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling 

Revisor har funnet frem til kommunens lønnspolitiske plan vedtatt av administrasjonsutvalget 

26.06.19. Lønnspolitikken skal blant annet bidra til å motivere til kompetanseutvikling, motivere 

til mer heltid, beholde, utvikle og rekruttere, sikre kvalitative gode tjenester, samt fremme og 

ivareta likestilling mellom kjønnene. Den skal også sikre en langsiktig og overordnet styring av 

lønnspolitikken.  

En av fordelene som trekkes frem av verneombud og tillitsvalgte er at kommunen har ansatte 

med god kompetanse som er dyktige i jobben. Blant ansatte er det imidlertid stor frustrasjon 

over at det blir leid inn assistenter ved fravær, i stedefor å sette inn fagarbeidere som har 

deltidsstilling. En ytterligere svakhet som nevnes er oppfølgingen og opplæringen av ansatte. 

Dette påpekes særskilt som er problem ovenfor ledere innen helse. Videre er oppfatningen at 

mange ledere er opptatt av at ting skal bli gjort riktig og tar ofte kontakt, men at drøfting av 

kompetanse og bemanning, samt bruken av deltid er mangelfull. Enkelte prosesser oppleves 

å bli gjennomført for fort uten drøftinger og med for lite informasjon til de ansatte. Det gis til 

slutt en tilbakemelding fra tillitsvalgte og verneombud om at man savner en «oss» følelse i 

kommunen, i motsetning til en «dem og vi» følelse.  

Levanger kommune har også satt ned en prosjektgruppe som har jobbet med en 

ledelsesplattform. Rapporten er datert mai 2019. Målene med arbeidet var å si noe om hva 

som betegnes som god ledelse, hvilke forventninger kommunen har til ledere på alle nivåer og 

hvordan ledere skal følge opp.    

Kommunedirektørens internkontroll og kvalitetssikring 

Den kollektive oppfatningen hos de tillitsvalgte og verneombud er at det i kommunen jobbes 

etter årshjulet og at det er utarbeidet prosedyrer og rutiner for arbeidet med virksomhetens 

tjenesteyting. En utfordring kan ifølge de tillitsvalgte og verneombud være å få disse godt kjent 

blant de ansatte.     

Tillitsvalgte og verneombud uttaler at det gjennomføres allmøter, men at det er en utfordring å 

nå alle. Inntrykket er at ansatte ikke får nok eller tidsnok informasjon. De får ikke påvirke eller 

komme med innspill. 

Videre uttales det at kommunen har et godt avvikssystem der alle avvik blir behandlet. Ansatte 

har imidlertid enkelte ganger savnet tilbakemeldinger for når avvik er blitt lukket. Videre savner 



 

 

man tiltak som kan forbedre eller hindre gjentagelser. Ofte gir også ansatte tilbakemelding om 

at det kan være for lite tid til å skrive avvik og dokumentere.  

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte i 2019 en forvaltningsrevisjon av temaet «Internkontroll 

med fokus på helse og velferdsområdet». I denne revisjonen ble også internkontrollen på 

overordnet nivå gjennomgått. Revisor konkluderte da med at kommunen ikke fullt ut hadde 

etablert et internkontrollsystem som ivaretok kommunelovens krav om betryggende kontroll, 

dette ut fra påpekte forbedringsområder. I avsnitt 3.3 tabell 1 kan det leses mer om 

anbefalingene som ble fremsatt.  

Helse miljø og sikkerhet (HMS)  

 Sykefravær 

 

Nøkkeltall 

Levanger 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

4.kvartal 2017-

3. kvartal 2018 

4.kvartal 2018-

3. kvartal 2019 

4.kvartal 2018-

3. kvartal 2019 

Samlet sykefravær 9,15 - 10,76 9,83 

Legemeldt sykefravær 7,89 - 9,51 8,49 

Sykefravær undervisning 7,20 - 9,34 8,69 

Sykefravær barnehager 8,96 - 9,56 12,24 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 10,55 - 12,65 11,01 

Kilde: KS 

 

Av tabell 11 ovenfor ser vi at Levanger kommune for samtlige poster av sykefravær i perioden 

4. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019, ligger noe høyere enn snittet av kommunene i Norge, dette 

med unntak for barnehagesektoren.   

Kommunedirektøren uttaler at alle enheter har HMS og IA-planer med tiltak. Sykefravær 

rapporteres jevnlig, bl.a. til AMU (Arbeidsmiljøutvalget) hvor det er tema på alle møter. Når det 

gjelder rutiner for medbestemmelse og involvering har man dette både sentralt og lokalt. Det 

avholdes jevnlige medbestemmelsesmøter på arbeidsplassen og forum for tillitsvalgte sentralt. 

HTV (hovedtillitsvalgt) er fast med på enhetsledermøtene som kommunedirektøren arrangerer 

månedlig.  

Tillitsvalgte og verneombud uttaler til revisor at det generelle inntrykket er at arbeidsmiljøet er 

godt.   



 

 

Etikk og varsling  

Når det gjelder informasjon om etiske retningslinjer og prosedyrer for varsling uttaler 

kommunedirektøren at dette er et tema internt på enhetsledermøter. Det er forutsatt fra 

kommunedirektøren sin side at lederne skal ta opp dette med egne ansatte. Det er laget en 

presentasjon for å gi en innføring og danne grunnlaget for refleksjoner over temaet. 

Presentasjonen er utarbeidet med case som er aktuelle for ansatte. Kommunedirektøren har 

vært bevisst på de etiske retningslinjene når han selv har mottatt forespørsler om å delta 

deltagelse på ulike arrangementer i regi av det private næringslivet, samt mottagelse av gaver. 

Sivilombudsmannen har i brev til Levanger kommune i 2017 påpekt at retningslinjene i de 

etiske retningslinjene ikke var i samsvar med lovfestede regler knyttet til ytringsfrihet. De etiske 

retningslinjene er revidert i etterkant og i tråd med disse merknadene12.  

Når det gjelder varsler så har ikke kommunedirektøren selv mottatt slik i 2018, men vet at 

enkelte av kommunalsjefene har fått et par varsler. Det er ikke oppdaget at det er noe mønster 

i varslingssakene.  

Tillitsvalgte og verneombud har ovenfor revisor gitt tilbakemelding om at det er utarbeidet en 

egen varslingsprosedyre for kommunen, samtidig som det er opprettet varslingssekretariat. 

Saksbehandlingen i kommunen 

Ifølge kommunedirektøren er man a jour når det gjelder posthåndtering og journalføring. 

Kommunens saksarkiv har vært papirløst i mer enn 10 år. Noen fagsystemer har ligget noe 

etter utviklingen, men er i ferd med å oppdateres nå. Kommunen foretar overlevering av arkiv 

til IKA Trøndelag, dette for langtidslagring. 

Revisor har funnet frem til kommunens postliste. Postlisten viser de 50 siste inn og utgående 

postene for kommunen. Det er opplyst om tittel og eventuelt skjermingsgrunn. Det er gitt 

anledning i selve postlisten til å legge inn en bestilling på innsyn i dokumenter.   

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, GDPR 

Kommunedirektørens oppfatning er at kommunen ikke har utfordringer knyttet til å overholde 

personvernlovgivningen. Inntrykket er at man har de nødvendige IT-systemene på plass og at 

utfordringer knyttet til IKT henger sammen med gammel teknologi.  

Revisor registrerer at Levanger kommune har etablert en egen personvernerklæring som gir 

 

12 Sivilombudsmannen, hentet fra https://www.levanger.kommune.no/PageFiles/396164/56_5.pdf 
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innbyggere og andre informasjon om hvordan kommunen behandler sine personopplysninger. 

Det er også opprettet eget personvernombud13.  

I Levanger kommune sin helhetlige ROS-analyse 2014 anser kommunen at det foreligger 

størst risiko blant annet knyttet til bortfall av IKT og datainnbrudd. I analysen er det sagt noe 

om tiltak for å bøte på risikoen.  

Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser 

Av kommunen hjemmeside fremgår det at kommunestyret vedtok revidert versjon av 

Hovedplan ROS (helhetlig risiko—og sårbarhetsanalyse) i sitt møte den 28.08.19, sak 51/19. 

Levanger kommune har også egen brannsikringsplan for trehusbebyggelsen oppdatert 

19.11.18. Kommunens smittevernplan og nye prosedyrer ved radioaktivt utslipp ble også 

oppdatert i 2018. Kommunen har også utarbeidet et utfordringsdokument som gjelder både 

Levanger og Verdal kommuner mot år 2020. Dokumentet inngår som en del av den 

kommunale planstrategien. Kommunen har en overordnet beredskapsplan og hadde i 2018 

tilsyn med denne, se her avsnitt 3.3. Det ble i tilsynet påpekt avvik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Levanger kommune sin hjemmeside, hentet fra: 

https://www.levanger.kommune.no/PageFiles/1372/personvernerklering_levanger.pdf 

 

https://www.levanger.kommune.no/PageFiles/1372/personvernerklering_levanger.pdf


 

 

4.2 Tjenesteområdene 

4.2.1 Oppvekst 

I figur 4 er risikovurderingen innenfor oppvekst oppsummert og i fortsettelsen følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 4. Risikovurdering oppvekst 

 

Høy risiko:  

Når det gjelder «Grunnskole» er revisors vurdering at det foreligger forhøyet risiko både når 

det gjelder spesialundervisning og knyttet til det psykososiale elevmiljøet. For temaet 

spesialundervisning trekker flere kilder i retning av en forhøyet risiko, dette som opplysninger 

fra kommunen selv, KOSTRA-data og oppslag i media. En økning av henvisninger til «PPT» 

gjør at også PPT ses i sammenheng med dette og forhøyet risiko. For temaet psykososialt 

elevmiljø er det også flere kilder som peker på forhøyet risiko, dette både data fra kommunen 

selv, elevundersøkelsen og oppslag i media.   

Moderat risiko: 

Når det gjelder tjenesteområde «Barnehage» er det ut fra sammenligninger av statistikk og 

utfordringer påpekt i tilknytningen til fremtidig rekruttering vurdert at tjenesteområdet 

innebærer moderat risiko.  

Revisor har ikke påtruffet data i sin analyse som tilsier forhøyet risiko innenfor «Barnevern», 

men på grunn av at barnevernstjenesten er et viktig tjenesteområde for kommunene hvor det 

tradisjonelt har vært behov for tett oppfølging, klassifiseres temaet innen moderat risiko.   

- Grunnskole
- Pedagogisk,-psykolog tjeneste

- Barnevern

- Barnehage

- Kultur/barn- og ungdomstiltak 

- Voksenopplæring



 

 

Innenfor «Kultur/barne- og ungdomstiltak» er det avvik fra egen målsetting om deltagerprosent 

for kulturskolen. Videre er det lavere tall for utlån i bibliotek enn nabokommunen Verdal. 

Temaet klassifiseres således i kategorien moderat risiko.    

Lav risiko: 

For «Voksenopplæring» foreligger ikke data som tilsier forhøyet risiko, dette taler for at temaet 

klassifiseres innen lav risiko.  

Barnehage 

Levanger kommune har per 01.04.2020 10 kommunale barnehager og 17 private14. 

 Barnehage 

Nøkkeltall  Levanger   
Kostra-
gruppe 
8 

Landet 
uten Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 

91.8 93.7 95.2 92.0 92.1 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 

42.6 42.7 46.9 42.7 40.8 

Andel barn, eksklusive 
minoritetsspråklige, som får ekstra 
ressurser, i forhold til alle barn i 
kommunale barnehager (prosent) 

3.6 3.3 2.6 3.9 3.7 

Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-
5 år (prosent) 

70.9 85.1 87.2 81.9 81.9 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent 
av kommunens totale netto driftsutgifter 
(prosent) 

16.7 16.0 16.2 16.0 14.3 

Netto driftsutgifter barnehager, per 
innbygger 1-5 år (kr) 

141559 148979 158811 151878 153538 

Kilde: SSB 

Ut fra tabell 12 ser vi at andelen barn i barnehage i Levanger kommune er noe høyere enn i 

sammenlignbare kommuner og landet forøvrig. Også andelen minoritetsspråklige er høyere. 

Andelen barnehagelærere i forhold til grunnbemanningen ligger over normen på 43 %15. 

Samtlige av barnehagene i Levanger tilfredsstiller barnehagenormen16.  

 

14 Levanger kommune sin hjemmeside, hentet fra: https://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Barn-og-familie/Barnehage/ 

15 Utdanningsnytt, hentet fra: https://www.utdanningsnytt.no/barnehagepolitikk-pedagognorm/er-flere-barnehagelaerere-til-det-

beste-for-barna/140836 

16 Barnehagefakta, hentet fra: https://www.barnehagefakta.no/kommune/5037/levanger 

https://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Barn-og-familie/Barnehage/
https://www.utdanningsnytt.no/barnehagepolitikk-pedagognorm/er-flere-barnehagelaerere-til-det-beste-for-barna/140836
https://www.utdanningsnytt.no/barnehagepolitikk-pedagognorm/er-flere-barnehagelaerere-til-det-beste-for-barna/140836
https://www.barnehagefakta.no/kommune/5037/levanger


 

 

Ifølge kommunalsjef oppvekst er helhetsinntrykket i barnehagene at bemanningen er 

tilfredsstillende. Pedagogdekningen er tilstrekkelig, utfra at ingen er på dispensasjon og det er 

kontinuerlig fokus på kompetanseheving. Dekningsgraden er ifølge kommunalsjefen tilnærmet 

10017 %, men det er behov for en kapasitetsøkning i fremtiden for å møte det voksende 

barnetallet i kommunen.   

I årsberetningen for 2018 vises det til at rekruttering kan bli en utfordring i fremtiden innen 

barnehagesektoren, dette med bakgrunn i overtallighet i kommuneorganisasjonen og krav om 

fortrinn til stillinger i samband med dette. Bemanningsnormen har også innvirkning på hvordan 

man skal få rekruttert de best kvalifiserte.   

Kommunedirektøren uttaler i møte med revisor at det er viktig at kommunen er så god på egen 

drift at utgiftene til private ikke blir for store.  

Grunnskole  

Levanger kommune har ifølge sin hjemmeside 8 grunnskoler18.  

 Grunnskole  

Nøkkeltall  
Levanger 

Kostra- 
gruppe 
8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel elever med spesialundervisning   8.4 8.6 9.8  7.9  7.9 

Gruppestørrelser  17.7 17.4 18.1  17.2  16.2 

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8.trinn 
71.7 70.5 

  
 
78.7  

 
 
70.4 

 
 
69.6 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8.trinn 
72.1 71.5 

  
 
82.3 

 
 
73.3 

  
 
73.5 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40.5  41.6   42.0  

 
41.9 
 

41.7 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, med pedagogisk utdanning 

 98.0  97.7  92.7   80.0   77.6  

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning, uten pedagogisk utdanning 

  .  . . 
  
13.0  

  
14.4  

Andel lærere med videregående utdanning eller 
lavere  

  .   .  . 
  
7.0  

  
8.0  

 Kilde:SSB 

 

17 Tabell 12 viser at dekningsgraden i barneahgene for Levanger kommune i 2018 er 95,2 % 

18 Levanger kommune sin hjemmeside, hentet fra: https://levanger.kommune.no/Organisasjon/ 

https://levanger.kommune.no/Organisasjon/


 

 

Av tabell 13 ovenfor ser vi at Levanger kommune har en høyere andel elever i 

spesialundervisning enn KOSTRA-gruppe 8 og landet uten Oslo. Gruppestørrelsen ligger tett 

opp til sammenlignbar KOSTRA-gruppen, men noe over landsgjennomsnittet. Andelen lærere 

med universitets- eller høyskoleutdanning med pedagogisk utdanning er høyere enn 

landsgjennomsnittet.  

I økonomiplanen for 2019-2022 er det pekt på at kommunen i planperioden 2020-2024 står 

ovenfor en rekke nye oppgaver i form av statlige initierte reformer og pålegg som vil kreve 

lokale handlingsstrategier. Høye krav og knappe økonomiske rammer er vanskelige å innfri for 

enhetene, men fører også til nyorientering19. 

Kommunalsjef oppvekst uttaler at det innen grunnskole er utfordringer på flere områder blant 

annet resultater, kvalitet i opplæringen, spesialundervisning, psykososialt miljø, 

bemanning/kompetanse, og at dette variere mellom skolene. Inntrykket er at man ikke avviker 

fra «landet» i så måte. Det drives med målrettet kompetanseutvikling i Levangerskolen på alle 

de områdene som omtales, og nye reformer fører til en del endringer, blant annet ved ny 

læreplan og overordnet plan for grunnskole, innsatsteam mot mobbing ved alle skoler, samt 

ny oppvekstplan, og det er varslet ny ordning vedrørende spesialundervisning: «Nordahl-

utvalgets innstilling».  

Når det gjelder håndteringen av det psykososiale miljøet uttaler kommunedirektøren at det er 

nye systemer på plass som ivaretar endringene i regelverket, men at endringene har vist at 

det kreves mer av kommunalsjefen når det gjelder ressurs. Tall fra elevundersøkelsen viser at 

Levanger kommune for skoleåret 2018/2019 scorer 4,4 av 5 mulige når det er spurt om elevene 

trives på skolen. Dette er den samme verdien som for Trøndelag fylke. Når det gjelder 

tilbakemeldinger på mobbing er det for skoleåret 2018/2019 7,9 prosent på fylkesnivå som 

rapporterer at de har blir mobbet 2-3 ganger i måneden, mens for Levanger er dette tallet 9,1 

prosent. Flere av skolene har i årsberetningen for 2018 pekt på tiltak i forbindelse med 

mobbing, blant annet innsatsteam mot mobbing, kartleggingsverktøy som «spekter», 

strategiplaner, samt fagdager om mobbing. I en artikkel fra Trønderavisa den 25. februar 2020 

vises det til at det ved 10 trinn ved skolene i Levanger er en høyere andel som oppgir at de 

blir mobbet enn i Trøndelag forøvrig. Tall fra elevundersøkelsen viser at 11,9 prosent av 

 

19 Økonomiplan Levanger kommune for 2020-2023, hentet fra: https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-

øp/#/budsa/orgstructuremain/20 

https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-øp/#/budsa/orgstructuremain/20
https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-øp/#/budsa/orgstructuremain/20


 

 

elevene har opplevd mobbing i Levanger ved 10. trinn, mens for Steinkjer og Stjørdal er 

tilsvarende tall 8,1 og 7,520.  

I en annen artikkel fra Trønder-Avisa fra januar 2020 vises det også til at 35 flere elever får 

spesialundervisning i skoleåret 2019/2020 sammenlignet med året før. Elevtallet er også 

redusert i perioden med 14 elever. Andelen med spesialundervisning i ungdomsskolen er 16 

prosent for Levanger kommune, mens den for barnetrinnet er 8,7 prosent. Sammenlignet med 

Verdal, Steinkjer og Inderøy ligger Levanger på topp. Kommunalsjef for oppvekst i Levanger 

uttaler til Trønder-Avisa at utviklingen er bekymringsfull og peker på mulige årsaker til 

utviklingen som foretatte innsparinger som førte til lavere lærertetthet, samt økende 

adferdsproblematikk i den norske skole. Ønsket er å snu utviklingen og få elever tilbake i 

ordinær undervisning21.   

Det er ikke utført brukerundersøkelser for SFO tidligere i Levanger kommune, men dette er nå 

planlagt i forbindelse med ny, felles virksomhetsplan for SFO i Levangerskolen.  

Pedagogisk-, psykolog tjeneste (PPT) 

I årsberetningen fra 2018 beskrives det at det er flere barn med alvorlige og komplekse 

problemstillinger som krever tett samarbeid med Habiliteringstjenesten, BUP og Statped. PPT 

er særlig sårbar knyttet til ressurser for arbeid med barnehagen og voksne. 

I 2017, i forbindelse med Revisjon Midt-Norge SA sin forvaltningsrevisjon av temaet «Tidlig 

innsats – Samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet» pekte fagleder PPT på at det 

var kø på å få gjennomført lavterskeltilbud opp mot tidlig innsats, men også kø når det gjaldt 

henvisninger fra barnehager og skoler. I årsberetningen for 2018 vises det til at i perioden 

2010-2018 er det klart flest henvisninger i 2018 med 239 saker.     

 

 

 

 

20 Trønderavisa, hentet fra: https://www.t-a.no/nyheter/2020/02/25/Skiller-seg-ut-med-høye-mobbetall-

21183032.ece?rs7622701582883115779&t=1 

21 Trønderavisa, hentet fra: https://www.t-a.no/nyheter/2020/01/08/Kraftig-økning-i-elever-som-får-spesialundervisning-

20775243.ece?rs7047621581336451818&t=1 

 

https://www.t-a.no/nyheter/2020/02/25/Skiller-seg-ut-med-høye-mobbetall-21183032.ece?rs7622701582883115779&t=1
https://www.t-a.no/nyheter/2020/02/25/Skiller-seg-ut-med-høye-mobbetall-21183032.ece?rs7622701582883115779&t=1
https://www.t-a.no/nyheter/2020/01/08/Kraftig-økning-i-elever-som-får-spesialundervisning-20775243.ece?rs7047621581336451818&t=1
https://www.t-a.no/nyheter/2020/01/08/Kraftig-økning-i-elever-som-får-spesialundervisning-20775243.ece?rs7047621581336451818&t=1


 

 

Barnevern  

 Barnevern 

Nøkkeltall  
Levanger   

Kostra 
gruppe 
8 

Landet 
uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 
innbyggar 0-22 år (kr) 

  
7244  

 
8615  

 
10241  

  
8077  

 
8319  

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) 
  
5.5  

 
5.7  

 
5.6  

  
4.7  

  
4.5  

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år 
(prosent) 

  
4.3  

 
4.8  

 
4.7  

  
4.3  3.9 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk 
(funksjon 244) (antall) 

  
21.8  

 
22.2  

 
22.1  

  
21.7 18.9 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år  
  
6.8  

 
6.8  

 
6.7  

  
4,5  

  
5.0  

Andel meldinger i alt som behandles innen 7 dager   98.6  99.3  100.0   99.4   98.8  

Andel meldinger som går til undersøkelse innen 7 
dager 

 85.1   81.7   86.9  80.8   81.5  

Kilde: SSB  

 

I tabell 14 ovenfor ser vi at netto driftsutgifter til barnevernstjenesten har økt siden 2016 og er 

høyere enn sammenlignbar KOSTRA-gruppe og landsgjennomsnittet. Barn med meldinger 0-

17 er stabilt i Levanger, men noe over sammenligningsgrunnlaget.  

Kommunalsjef oppvekst uttaler at det foreligger samarbeid med andre kommuner på 

barnevernsområdet, dette ved faste ledermøter, samt interkommunal barnevernvakt22. 

Barnevernsreformen vil føre til videreutdanning i samarbeid med andre kommuner. Etter et 

møre med Fylkesmannen våren 2018 ble det gitt tilbakemelding om gode resultater på flere 

områder innen barnevern.  

Kommunedirektøren uttaler i møte med revisor at det alltid er en betydelig andel av 

bekymringsmeldingene som henlegges, fordi det skal være høy terskel for å melde.  

Statistikk fra Bufdir viser at andelen som bor i lavinntektsfamilier er 10,5 prosent for Levanger 

kommune og for fylket 12,1 prosent23.  

 

22 Trøndelag forskning og utvikling har i 2019 foretatt en evaluering av tjenesten: https://tfou.no/wp-content/uploads/2019/12/tfou-

rapport-2019-12.pdf 

23 Bufdir, hentet fra: https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1719 

https://tfou.no/wp-content/uploads/2019/12/tfou-rapport-2019-12.pdf
https://tfou.no/wp-content/uploads/2019/12/tfou-rapport-2019-12.pdf
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1719


 

 

Voksenopplæring  

Kommunedirektøren uttaler i møte med revisor at man har lite av voksenopplæring. Staup har 

ansvaret for voksenopplæringen ovenfor innvandrere, men også de øvrige. 

I årsberetningen for 2018 går det frem at voksenopplæringen dette året opplevde en markant 

nedgang i elevtallet fra ca 200 til 150. Dette henger sammen med nedleggelsen av avdelingen 

for enslige mindreårige ved Leira mottak.  

Kultur/ barne- og ungdomstiltak 

Levanger har vesentlig mindre utlån av bøker enn Verdal. Dette synes kommunedirektøren er 

noe uforklarlig. Fra nyttår 2019 ble kommunens kino lagt ned. Saken skal opp på nytt i forhold 

til ny kino, etter benkeforslag i kommunestyret.  

Kulturskolen ligger ikke lavere enn sammenlignbare kommuner i Trøndelag, med unntak av 

Namsos som har over 30 prosent deltagelse. Deltagerprosenten er også avhengig av hvilke 

tilbud som ligger til grunn for kulturskolen. Noen tilbud er enklere å tilby enn andre.  

I årsberetningen for 2018 fremgår det at deltagerprosenten av grunnskoleelever er 14,6 

prosent. Dette er langt unna det nasjonale målet på 30 prosent deltagelse og som også er et 

mål i den kommunale temaplanen for kulturskolen.  

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er aktive i et idrettslag eller med i en 

fritidsorganisasjon24 er høyere i Levanger enn Trøndelag fylke og gjennomsnittet for 

kommunen i Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ungdata, hentet fra: http://www.ungdata.no/ 

 

 

http://www.ungdata.no/


 

 

4.2.2 Velferd 

I figur 5 er risikovurderingen innenfor velferd oppsummert. I fortsettelsen følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen  

 

Figur 5. Risikovurdering velferd 

 

Moderat risiko:  

Når det gjelder «Flyktninger» viser statistikk på flere områder at Levanger for enkelte temaer 

scorer lavere enn andre kommuner i Innherred-regionen. Disse omstendighetene taler for en 

klassifisering innen moderat risiko. Teamet «Økonomisk sosialhjelp» vurdert under ett både 

med hensyn til intervjudata, utviklingen i statistikk, samt økonomirapportering tilsier en moderat 

risiko. Også temaet «Bolig» anses etter en helhetsvurdering å falle inn under kategorien 

moderat risiko.  

Økonomisk sosialhjelp  

 Økonomisk sosialhjelp 

Nøkkeltall  
Levanger  

Kostra- 
gruppe 
8 

Landet uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Sosialhjelpsmottakere (antall)  440 421  420   7809   118964  
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 
(antall) 

 179  189  165  3982   61467  

Kilde: SSB  

- Økonomisk sosialhjelp 

- Flyktninger 

- Bolig



 

 

 

Tall fra SSB viser at gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned i kr for 2018 er lavere i 

Levanger med 5736 kr, enn Steinkjer med 10 172, Verdal 8283, og Frosta med 10 23525.  

I kvartalsrapport 3. kvartal 2018 er det uttalt at «NAV ble styrket med 1,5 millioner ved 1. kvartal 

på bakgrunn av utviklingen i utbetalingen av økonomisk sosialhjelp på slutten av 2018 og delvis 

januar-mars inneværende år. Utviklingen ble derimot ikke som antatt og pr. sept. er 

utbetalingene ca. 0,7 mill lavere enn periodisert budsjett».   

Som tabell 15 viser ovenfor har tallet i antall sosialhjelpsmottagere blitt redusert noe i perioden 

2016-2018. Utvikling i 2019 er derimot mer bekymringsfull da innstramminger i regelverket for 

statlige arbeidsavklaringspenger og uføretrygd medfører overflytting av brukerne over på 

sosiale ytelser fra kommune i stedet (KOSTRA-analyse 2019). I tillegg kommer også 

ringvirkningene av kornapandemien. Statistikken viser at antallet barn i familier som mottar 

sosialhjelp har variert i perioden 2016-2018. I en artikkel fra mars 2020 uttrykker arbeids- og 

sosialministeren bekymring knyttet til økningen i unge uføre26.  

Det er ifølge tidligere kommunalsjef helse og velferd en økning de siste årene (2018 og 

tidligere) på utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Dette kan skyldes flere faktorer bl.a. 

innstramming i statlig regelverk eks. AAP, flere store flyktningfamilier og økning i sosialsatser 

opp til gjeldende norm. Inntrykket er at det er stadig flere tyngre brukere med sammensatte 

utfordringer som krever tett oppfølging og bistand. Dette utfordrer ressursbruken på kontoret.  

Samarbeidet mellom NAV og enhet for helse og velferd oppfattes av den tidligere 

kommunalsjefen for helse og velferd som godt.  

Bolig 

 Bolig 

Nøkkeltall  
Levanger 

Kostra-
gruppe 
8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Totalt antall kommunalt disponerte 
boliger (antall) 378 .. 437 5290 97142 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere (antall) 19 .. 22 17 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål 
per innbygger i kroner (kr) 7177 2564 1773 875 1526 

 

25 Statistisk sentralbyrå, hentet fra: https://www.ssb.no/statbank/table/12219/tableViewLayout1/ 

26 Verdens Gang, hentet fra: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/e84xBR/krever-nav-kraftloeft-mot-ufoere 

 

https://www.ssb.no/statbank/table/12219/tableViewLayout1/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/e84xBR/krever-nav-kraftloeft-mot-ufoere


 

 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 8751 .. 8977 9553 9560 

Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig (prosent) 25 .. .. 28 29 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 
innbyggere (antall) 1.6 1.6 2.0 1.7 1.4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte 
fra Husbanken per 1000 innbyggere 
(antall) 21.3 17.9 15.7 13.8 14.6 

Kilde: SSB  

 

I tabell 16 ovenfor ser vi blant annet at kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere er 

høyere i Levanger en sammenlignbar KOSTRA-gruppe og landsgjennomsnittet. Brutto 

investeringsutgifter har vært høye i 2016 og 2017, og er også i 2018 høyere enn 

sammenlignbar KOSTRA-gruppen og landsgjennomsnittet.  

Levanger kommune har opplysninger om botilbud og startlån på sine hjemmesider. Ikke alle 

opplysninger ser for revisor ut til å være oppdaterte. Antall omsorgsboliger for 2020 er angitt 

til 270.  

Kommunedirektøren uttaler at Levanger kommune har en boligsosial handlingsplan. 

Kommunedirektørens inntrykket at kommunen eier for mange boliger og ønsker derfor å selge 

til beboerne selv.  

Flyktninger 

Av årsberetningen 2018 fremgår det at det kom flere flyktninger enn budsjettert noe som 

avspeilet seg i regnskapet. De som kom var både enslige, voksne flyktninger og enslige 

mindreårige.  

De siste tallene fra IMDi viser at andelen som var i arbeid eller utdanning i 2018 etter endt 

introduksjonsprogram i Levanger var på 65 prosent. Andelen for Verdal var på 44 prosent. 

Andelen for Steinkjer var 87 prosent, mens andelen for Frosta var 100 prosent.  

Tall fra «Kompetanse Norge27» viser at av 81 elever i Levanger kommune bestod 51 prosent 

samfunnskunnskapsprøven i 2019. For Verdal deltok 29 elever og 83 prosent bestod. For 

Steinkjer var elevtallet 89 og 70 prosent bestod. For Frosta var antallet elever 24 og 62 prosent 

bestod. 

Norskprøveresultatene inndeles i nivå A1, A2, B1 og B2, hvor B2 er beste resultat. 

 

27 «Kompetanse Norge» er et direktorat under Kunnskapsdepartementet som fører blant annet statistikk om voksenopplæring og 

opplæring tilknyttet innvandrer.  



 

 

 Norskprøven, skriftlig framstilling 

Resultater, sommer 201928 

Skriftlig 

Kommuner Antall  
Andel 
nivå 
B2 

Andel 
nivå 
B1 

Andel 
nivå 
A2 

Andel 
nivå 
A1 

Andel 
under 
nivå A1 

Andel ikke 
vurdert 

Levanger  24 0 % 33 % 42 % 17 % 8 % 0 % 

Steinkjer  29 10 % 41 % 28 % 14 % 0 % 7 % 

Verdal  38 3 %  21 %  66 % 8 % 0 % 0 % 

Frosta  14 0 %  0 %  71 % 21 % 7 % 0 % 
Kilde: Kompetanse Norge  

 

 Norskprøven, muntlig kommunikasjon  

Resultater, sommer 201929 

Muntlig 

Kommuner Antall  
Andel 
nivå 
B2 

Andel 
nivå 
B1 

Andel 
nivå 
A2 

Andel 
nivå 
A1 

Andel 
under 
nivå A1 

Andel ikke 
vurdert 

Levanger  29 17 %  28 % 41 % 14 % 0 % 0 % 

Steinkjer  40 20 %  18 % 42 % 20 % 0 % 0 % 

Verdal  29 10 %  45 %  38 % 7 % 0 % 0 % 

Frosta  13 8 %  31 % 54 % 8 % 0 % 0 % 
Kilde: Kompetanse Norge  

 

Av tabell 17 og 18 ser vi at i løpet av den begrensede perioden, «sommer 201»9, har både 

Steinkjer og Verdal en høyere andel enn Levanger i kategorien B1 og som dermed har 

oppnådd beste resultat. Levanger har imidlertid en høyere andel i kategorien B2 både når det 

gjelder skriftlige og muntlige resultater.   

 

 

 

 

 

 

 

28 Det er kun for perioden sommer 2019 at Verdal kommune har tilgjengelige data for året 2019.   

29 Det er kun for perioden sommer 2019 at Verdal kommune har tilgjengelige data for året 2019.   



 

 

4.2.3 Helse- og omsorgstjenester 

I figur 6 er risikovurderingen innenfor helse- og omsorgstjenester oppsummert. I fortsettelsen 

følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 6. Risikovurdering helse og omsorg 

 

Høy risiko: 

«Helse- og omsorgstjenesten» i Levanger kommune er under press på grunn av flere forhold 

som blant annet økende antall både yngre og eldre brukere, mere omfattende tjenestebehov, 

merforbruk, utfordringer innen rekruttering og større ansvar som følge av 

samhandlingsreformen. Teamet klassifiseres til høy risiko. 

Innen temaet «Psykiatri og rus» er kommunens egen oppfatning at tjenestene er under press. 

Det er forsøkt å dreie mer av tjenestene over på lavterskeltilbud, men at det er vanskelig å få 

rom for dette da ressursene i hovedsak benyttes til drift. Statistikk fra KOSTRA viser at 

Levanger benytter lite på rustilbudet i sammenligning med andre kommuner. Rus blant unge 

har tatt mye plass i media og er en bekymring som ungdomsrådet også deler. En samlet 

vurdering tilsier høy risiko.  

Moderat risiko:  

Innen tilbud til «Funksjonshemmede/psykisk utviklingshemmede», samt habilitering er det i 

temaplan for arbeid og aktivisering vist til flere utfordringer i tiden fremover. Kontinuitet i 

tjenestetilbudet og behovet for samarbeid med frivilligheten er sentrale innsatsområder. Det 

- Helse- og omsorgstjenester 
- Rus og psykiatri

- Funksjonshemmede/psykisk 
utviklingshemmede 

- Lege, legevakt, psykolog, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 



 

 

vises også til et merforbruk innen habilitering som knyttes hovedsakelig til omsorgsbasene. 

Temaet er vurdert til moderat risiko. 

«Fastlegeordningen» er under press da det er kamp mellom kommuner for å tilegne seg 

fastlegestillinger. Tjenesten er sårbar ved fravær eller dersom leger slutter. I motsatt retning 

taler det at alle fastlegehjemler ifølge kommunedirektøren er på plass. Videre fremheves 

underbemanning av helsesykepleiere som et risikoområde. Fastlegeordningen og temaet 

«Skolehelsetjenesten», herunder underbemanning av helsesykepleiere er vurdert til moderat 

risiko.  

 Helse og omsorg  

Nøkkeltall  
Levanger  

Kostra- 
gruppe 
8 

Landet 
uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ 
helseutdanning (prosent) 75 76 73 75 75 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 33 37 36 32 32 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) 57 54 52 36 48 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 
sykehjem (prosent) 7 4 3 9 12 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc 
(prosent) 88 92 92 92 90 

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud 
(prosent) 0.55 0.49 0.52 0.75 0.67 

Kilde: SSB  
 

Tabell 19 ovenfor viser at andelen beboere som er 80 år og over som bor på sykehjem er 

høyere enn KOSTRA-gruppe 8 og landsgjennomsnittet. Andelen brukere av hjemmetjenesten 

0-66 år er også vesentlig høyere i Levanger de siste årene enn KOSTRA-gruppe 8 og 

landsgjennomsnittet for 2018.  

 Kompetanse i helse og omsorg 

 

Kompetanse Levanger 
KOSTRA-

gruppe 8 

Landet 

uten Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere  270 296 296 278 312 

Geriatrisk sykepleier 2.78 2.80 2.02 3.72 4.12 

Sykepleiere med spes. / videre utd. 6.23 6.54 6.37 6.32 7.54 

Sykepleier uten spesialitet/videreutdanning 56.68 65.88 59.24 43.51 47.22 

Hjelpepleier 45.56 44.33 41.84 40.84 48.20 

Ergoterapeut 0.64 2.59 2.57 1.57 2.10 

Miljøterapeut og pedagog 0.44 1.40 1.31 3.23 2.93 



 

 

Aktivitør 1.35 1.34 1.35 2.12 2.16 

Omsorgsarbeider 8.56 7.38 6.84 10.09 9.03 

Helsefagarbeider 22.70 30.73 33.43 32.43 37.60 

Annet omsorgspersonell med helseutdanning 12.80 14.94 14.15 12.17 14.57 

Pleiemedhj/ass. hjemmehj/prakt bistand eller 

annen brukerrettet tjeneste 
57.31 61.86 66.44 55.67 63.37 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 

(årsverk) 
9 10 10 11 11 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
9 11 10 9 10 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-

20 år (årsverk) 

40 42 45 49 42 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 

(årsverk) 

0.46 
 

0.50 
 

0.50 
 

0.52 
 

0.57 
 

Kilde: SSB  

 

Tabell 20 ovenfor viser at kommunen har noe lavere sysselsetting enn KOSTRA-gruppe 8 og 

landsgjennomsnittet for 2018 når det gjelder geriatriske sykepleiere, hjelpepleiere, 

miljøterapeuter og pedagoger, omsorgsarbeidere. Kommunedirektøren uttaler i møte med 

revisor at kommunen har hatt litt utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere, dette blant 

annet når det gjelder den økonomiske situasjonen som helse- og omsorgstjenesten har vært 

inne i. Det er ovenfor kommunedirektøren gitt uttrykk for at sykehuset betaler bedre, noe 

kommunedirektøren stiller spørsmålstegn ved.  

Tidligere kommunalsjef helse og velferd uttaler at Levanger kommune utfordres kontinuerlig 

på individuelt tilpassede helse- og omsorgstjenester. Høsten 2018 ble det jobbet med 

pasientforløp, utvikling av tjenestetrappa og organiseringen av saksbehandling ble endret. 

Levanger kommune har et saksbehandlingskontor som utreder og innstiller i alle saker som 

omhandler søknader om helse- og omsorgstjenester.  

Tidligere kommunalsjef sin oppfatning er at Levanger kommune har hatt en godt tilflyt av 

kompetanse og kompetent personale historisk sett, men kommunen ser nå at det er endringer 

i markedet. Oppfatningen er videre at samhandlingen med spesialist helsetjenesten fungerer 

jevnt over godt. Tilbakemeldingene fra tillitsvalgte og verneombud er at man har utfordringer 

når det kommer til rekruttering, blant annet når det gjelder å beholde sykepleiere, men også 

fagarbeidere.  

Kommunedirektøren uttaler vedrørende samhandlingsreformen at både finansieringen og at 

kommunen skal ta mer ansvar er en utfordring. Kommunedirektørens oppfatning er at 

fjerningen av egenbetalingen ikke var heldig. Det er i tillegg en utfordring at sykehusene skal 



 

 

få flere pasienter ut fra sykehuset fortere. Samhandlingsreformen trekkes også frem som en 

av utfordringene i tiden fremover i økonomiplan og budsjett for 202030.  

For enkelte år er det ikke gjennomført brukerundersøkelser innen helse og velferdssektoren. 

Institusjonstjenester  

Enhet institusjoner består av Staup helsehus, legetjenester, Breidablikktunet omsorgssenter, 

Ytterøy helsetun og nattpatruljen. 

Av årsberetningen for 2018 fremgår det at man fikk et merforbruk på 5,8 millioner men at man 

grunnet reduksjon av bemanning og døgnplasser reduserte merforbruket siste halvdel av 

2018. Man måtte høsten 2018 redusere antallet pasienter og døgnbehandling på Staup, noe 

som resulterte i at betalingen til Sykehuset Levanger økte. Ombyggingen på Breidablikktunet 

og omplasseringen av pasienter til Staup førte til stans i mottak av pasienter fra sykehuset. Av 

kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 fremgår det at enheten har hatt store utfordringer når det 

gjelder sykepleiermangelen, og har sommeren 2019 benyttet innleiefirma for å sikre forsvarlig 

drift. Kostnadene er anslått til ca. 300.000 kr, og er dyrere enn ved bruk av eget personell. 

Sykepleiermangelen resulterte også i økt bruk av overtid. Det påpekes videre at Staup 

helsehus har ansatt en avdelingsleder til for å øke ledertettheten og med dette kunne få bedre 

oppfølging av ansatte og et lavere sykefravær. 

Hjemmetjenester 

Enheten for hjemmetjenester består av avdelingene Eplehagen, avd. Sentrum, avd. Nord, avd. 

Sør, Stokkbakken, fysio- og ergoterapitjenesten, psykisk helse og oppfølging og 

kjøkkentjenester. 

I årsberetningen for 2018 påpekes det at hovedutfordringen vil være å opprettholde 

kunnskapsbaserte, faglig forsvarlige tjenester innenfor gjeldende kostnadsramme, samt ta 

høyde for etterspørselen etter tjenester på grunna av endringer i befolkningssammensetning, 

økning av yngre brukere med sammensatte behov og nye oppgaver til kommen som følge av 

samhandlingsreformen.  

Av økonomiplanen for 2019-2022 fremgår det at flere tjenestemottakere og mer omfattende 

tjenestebehov hos den enkelte har gitt stor økning i antall tjenestetimer i hjemmetjenesten, 12 

prosent økning i antallet timer tjenester produsert i løpet av 2018, som kommer på toppen av 

 

30 Økonomiplan Levanger kommune for 2020-2023, hentet fra: https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-

øp/#/budsa/orgstructuremain/30 

 

https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-øp/#/budsa/orgstructuremain/30
https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-øp/#/budsa/orgstructuremain/30


 

 

en økning på 40 prosent i hele 2017. Det fremheves at det i tiden fremover vil være viktig å 

legge større vekt på å bygge en robust hjemmetjeneste hvor tjenestemottakerens ressurser 

og ønsker vektlegges i langt større grad enn tidligere. Videre fokus på rekruttering av 

kompetanse, fortsatt satsing på trygghetsalarmer og velferdsteknologi, gjennomgang av 

turnuser, utvikling av dagtilbud og en vurdering av hvordan tjenesten skal tilpasses 

budsjettene.  

Psykiatri / psykisk helsevern og rus 

 Psykiatri og rusomsorg 

Nøkkeltall  Levanger 
Kostra-
gruppe 
8 

Landet 
uten 
Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer (prosent) 7.6 9.8 6.6 11.1 

 
12.4 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 3.1 3.2 2.5 4.0 

 
4.9 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere 
(helse og sosial) (antall) 6.7 6.5 6.3 9.4 

 
 
9.1 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og 
sosial) (antall) 6.3 7.4 7.8 3.5 

 
 
3.0 
Kilde: SSB  

 

I tabell 21 ser vi at andelen netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer for 2018 

er prosentvis betydelig lavere enn for KOSTRA-gruppe 8 og landet uten Oslo. Årsverk i 

tabellen innen psykiatri per 10 000 innbyggere er lavere enn sammenlignbar KOSTRA-gruppe 

og landsgjennomsnittet.  

Tidligere kommunalsjef sin oppfatning er at tjenesten for psykiatri og psykisk helsevern er 

under press. Levanger kommune har de siste årene jobbet med å dreie fokus til gruppetilbud 

og lavterskel tilbud som «Rask psykisk helsehjelp», samtidig som tjenesten også er styrket 

med psykolog. Døgnopphold skal gis ved Staup helsehus. Det oppleves også at rusomsorgen 

er under press, og at man de siste årene også her har forsøkt å dreie fokus til lavterskeltilbud. 

Kommunen har styrket miljøarbeider tjenesten, for bedre å kunne drive oppsøkende og 

forebyggende arbeid. Tjenesten har som for psykiatri blitt styrket med psykolog, samt at 

døgnopphold gis ved Staup helsehus.  

Kommunedirektøren uttaler i møte med revisor at det kan være vanskelig å få rom for 

forebyggende arbeid når de tilgjengelige ressursene må benyttes på drift, men kommunen har 



 

 

engasjert SLT31-koordinator. Kommunedirektøren har spurt SLT-koordinator om det står verre 

til med Levanger kommune enn andre kommuner når det kommer til rus. Tilbakemeldingen er 

at det ikke er tilfelle. Media har hatt fokus på en del uheldige hendelser knyttet til rus i Levanger 

over en periode, noe som har ført til at temaet har fått mye oppmerksomhet32. Ansvaret for 

vedtatt plan når det gjelder rus og psykiatri er kommunalsjef helse, mens det er avdelingsleder 

for psykisk helse som i praksis har den daglige oppfølgingen.  

2018 tall fra ungdata viser at 15 prosent av ungdomsskoleelevene i Levanger kommune har 

vært beruset på alkohol, mens for hasj eller marihuana ligger andelen på 3 prosent. 

Landsgjennomsnittet ligger på 12,7 prosent for alkohol, og 3,6 prosent for hasj eller marihuana.  

Når det gjelder psykisk helse viser tall fra 2018 at 13 prosent av ungdomsskoleelevene i 

Levanger kommune rapporterer å være plaget av depressive symptomer. 

Landsgjennomsnittet ligger her på 15,2 prosent. I motsatt retning er det i «Folkehelseprofilen 

2019» vist til at andelen som har psykiske symptomer og lidelser i aldersgruppen 15-29 er 

høyere enn i landet som helhet, dette ut fra data fra fastlege og legevakt33.  

Ungdomsrådet etterlyser i sin årsrapport for 2018/2019, bedre og tydeligere ruspolitikk og mer 

forebygging. 

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede 

Tidligere kommunalsjef er av den oppfatning at Levanger kommunen i utgangspunktet leverer 

gode og tilpassede tjenesten til denne gruppen, men at det samtidig vil være viktig å ha fokus 

på tilpassede boliger, aktivitet og kompetent personell også i tiden fremover.  

Kommunedirektøren uttaler i møte med revisor at det ovenfor grupper som funksjonshemmede 

og psykiskutviklingshemmede kunne vært et bedre tilbud. Dette har også blitt påpekt som en 

gjenganger også i nasjonale tilsyn som er blitt gjennomført.  

Habilitering 

Enheten administrerer «Brukerstyrt personlig assistanse» (BPA), arbeidet med avlastning for 

familier med særskilt tyngende omsorgsoppgaver, samt Frisklivssentralen, Helse og 

omsorgstorget (HOT), Regnbuen barne- og avlastningsbolig, Arbeid og aktivisering 

 

31 SLT = Samordning av lokal rus og kriminalforebyggende tiltak, hentet fra: http://kriminalitetsforebygging.no/slt/slt-modellen/ 

32 Adressa, hentet fra: https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2018/07/20/Rusmiljøet-i-Levanger-Storbytendenser-17161255.ece 

33 Data fra folkehelseinstituttet sin undersøkelse «Folkehelseprofil 2019»: 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=5037&sp=1&PDFAar=2019 

 

 

http://kriminalitetsforebygging.no/slt/slt-modellen/
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2018/07/20/Rusmiljøet-i-Levanger-Storbytendenser-17161255.ece
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=5037&sp=1&PDFAar=2019


 

 

(Staupshaugen verksted og dagtilbud for eldre), omsorgsbasene Nordsivegen, 

Marknadsvegen, Åsvegen 5, og Okkenhaugvegen 20A, samt avtaler med private. I 

kvartalsrapport 3. kvartal 2019 er det lagt til grunn et merforbruk på 7-8 millioner som knytter 

seg hovedsakelig til omsorgsbasene.   

Av økonomiplan 2019-2022 fremgår det at den største utfordringen innen enheten er å skape 

en kontinuitet i tilbudene til en stadig økende pasientgruppe. Det påpekes videre at utfordringer 

med stort lederspenn og behovet for ny rekruttering fører til at kommunen fra 2019 må vurdere 

den organisatoriske strukturen for å sikre utvikling og kvalitet i tjenesten.   

I temaplan for arbeid og aktivisering fra 2018 er det pekt på spesifikke utfordringer i tiden 

fremover. En av utfordringene er eldrebølgen, samt økningen i yngre demente. Når 

demensplan 2020 er gjennomført skal kommunen ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt 

dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Planlagt og forutsigbart 

samarbeid med frivilligheten på avdelingsnivå vil være et viktig fokusområde. En annen 

utfordring er å løse arbeid og aktiviseringsbehov for brukere som krever individuelt tilpasset 

tilbud. Antallet uføre i aldersgruppen 18-39 år har økt, imidlertid ikke i større grad enn 

nabokommunene. Det er til sist påpekt at det er et press på støttekontakttjenesten.  

Fastlege, legevakt, psykolog, helsestasjon og skolehelsetjenesten 

Kommunedirektøren uttaler i kundemøte med revisor at alle fastlegehjemlene er på plass i 

Levanger. I økonomiplan og budsjett for 2020 vises det til at kommunen er sårbar når fastleger 

slutter eller har lengre tids fravær. Det pekes på at det må ses på ulike modeller for finansiering 

og vilkår for å sikre tilstrekkelige antall leger og listeplasser til kommunens innbyggere.  

I økonomiplanen for 2019-2022 vises det til at kommunen har fått et pålegg om å sørge for at 

alle leger som skal jobbe i kommunehelsetjenesten har en spesialistgodkjenning i 

allmennmedisin. Levanger kommune har laget et system for dette ved navn ALIAS. De 

økonomiske konsekvensene som følge av pålegget er dermed flyttet til kommunen. Videre 

trekker man frem at det som følge av brudd i Normaltarifforhandlingene med KS er 

kommunene som må løse utfordringene som oppstår når fastlegene opplever en redusert 

inntektsmargin på grunn av sykdom eller fravær for kurs og møter. Noe som har bidratt til større 

lønnskrav og et økende press for å komme over i fastlønnet virksomhet. Kommunen må derfor 

etablere en god dialog med fastlegegruppen i tiden framover så en ikke mister de som nå har 

signalisert at de krever endringer. Det har vært en kamp mellom kommuner ved å tilby høyere 

lønn for å tiltrekke seg fastleger.   

Når det gjelder skolehelsetjenesten er det ifølge årsberetningen for 2018 beskrevet at 

kommunen har fått tilbakemeldinger fra skoler og elever om at helsesykepleier er for lite til 



 

 

stede på skolene. Levanger kommune ligger også ifølge beretningen fortsatt under veiledende 

normtall for bemanning av skolehelsetjenesten. 

Ungdomsrådet fremsetter i sin årsrapport 2018/2019 et ønske om flere helsesykepleiere og 

miljøarbeidere i skolen.  

4.2.4 Teknisk drift 

Figur 7 oppsummer risikovurderingene innenfor teknisk drift. Under følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 7. Risikovurdering teknisk 

 

Moderat risiko:  

Når det gjelder tjenesteområdet «Brann og redning» påpekes det i årsrapport for Innherred 

brann og redning enkelte utfordringer i tiden fremover. Avvik avdekket av arbeidstilsynet i 2016 

er det satt fokus på for å rette opp i. Det er påpekt behov for et tilfredsstillende HMS-system 

og ett behov for tilstrekkelig materiell. Trehusbebyggelsen har vist seg gjennom årenes løp å 

ha vært gjenstand for flere bybranner og vil således utgjøre en forhøyet risiko i seg selv. På 
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grunn av ovenfornevnte i kombinasjon med tjenesteområdets viktige funksjon settes risikoen i 

kategorien til moderat.  

Når det gjelder «Samferdsel» er det en risiko at kommunen ikke har en temaplan som gir en 

oversikt over tilstanden på kommunale vegnettet i sammenheng med behov og tiltak innenfor 

vedlikehold. Det påpekes av det foreligger et vedlikeholdsetterslep i Levanger kommune for 

det kommunale vegnettet. Ovenfornevnte tilsier en moderat risiko.  

Eldre planverk kombinert med temaets aktualitet tilsier at temaet «Miljø og klima» klassifiseres 

under moderat risiko. Kommunen er forøvrig også lokal forurensningsmyndighet som stiller 

krav til en aktiv myndighetsutøvelse av for kommunen.  

Lav risiko:  

Det forhold at flere av tjenestene for Verdal og Levanger kommune blant annet innen «Plan 

og byggesak» samt landbruk var tilordnet Innherred samkommune frem til 01.01.18, taler for 

at en omorganisering, tilbake til tjenesteyting i egen kommune, utgjør en mulig risiko innenfor 

disse tjenesteområdene. Revisor har ikke utover dette funnet vesentlige risikoer innenfor plan- 

og byggesaksområdet. Revisor vil allikevel fremheve de generelle risikoområdene og de 

forventninger og føringer som ligger til grunn for tjenesteområde. Revisors vurdering er at 

tjenesteområdene plan og byggesak på denne bakgrunn settes i kategorien for lav risiko.  

Revisor har heller ikke funnet holdepunkter som tilsier forhøyet risiko innen området for 

«Eiendomsforvaltning». Imidlertid vil tilstrekkelig opplæring ved bruken av nye dataverktøy, 

samt oppfølgingen av ny kommunedelplan for anlegg og infrastruktur, når denne er på plass, 

være generelle risikoer. Temaet settes på bakgrunn av dette i kategori for lav risiko.  

Innenfor området «Vann og avløp» er det etablert relativt nye temaplaner som gir et detaljert 

bilde av behovet for tiltak. En generell risiko vil være planlegging, iverksetting og oppfølging 

av tiltak innenfor disse planene. Også her settes temaet i kategori lav risiko.  

Når det gjelder tjenesteområdet «Renovasjon» er det ikke funnet holdepunkter i 

datagrunnlaget som tilsier økt risiko. Revisjon Midt-Norge gjennomførte i 2017 en 

selskapskontroll av Innherred Renovasjon, som kommunens renovasjonstjeneste er lagt til. 

Det ble ikke funnet vesentlig avvik i denne kontrollen. Risiko vurderes som lav. 

Revisor har ikke funnet frem til datagrunnlag som peker i retning av forhøyet risiko innen 

temaet «Næring». Levanger kommune vil imidlertid måtte vekte ulike interesser ved sin 

næringsutvikling blant annet hensynet til jordvernet opp mot behovet for næringsutbygging. 

Risikoen er vurdert til lav.  



 

 

Felles for plan- og byggesaksbehandling 

Revisor ønsker å trekke frem at generelle risikoer i plan- og byggesaksbehandlingen vil kunne 

være brukertilfredshet, overholdelse og kunnskap om lovbestemte krav i plan- og 

byggesaksbehandlingen, kommunalt ansvar ved feil i plan- og byggesaksbehandlingen, 

samordning med interne avdelinger, høringsinstanser og andre samarbeidspartnere.    

Planarbeid  

I årsberetningen for 2018 vises det til en effektiv saksbehandling selv med lav bemanning. En 

erfaring som enheten har gjort seg er at store planprosesser tar tid og er ressurskrevende, noe 

som har medført at private reguleringsplaner har blitt prioritert foran kommunens eget 

oversiktsplanarbeid.  

Byggesak  

 Byggesak 

Nøkkeltall  
Levanger  

Kostra- 
gruppe 
8 

Landet 
uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) 530 690 375 4685  74668 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (dager) 21 19 14 19 20 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (dager) 21 36 23 34 37 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan 
(prosent) 6 36 1 18 18 

Kilde: SSB  

 

Av tabellen 22 ovenfor ser vi i 2018 en betydelig nedgang i antallet byggesøknader som er 

behandlet. Samarbeidet mellom Levanger og Verdal innen blant annet byggesak opphørte 

som følge av oppløsning av Innherred samkommune 01.01.18 og kan ha en sammenheng 

med dette. Det er imidlertid i årsberetning for 2018 uttalt at det er behandlet 791 vedtak for 

byggesaker. Dette er et avvik fra KOSTRA-rapporteringen. Gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid innen 3 ukers saker har gått ned og ligger i antallet dager under KOSTRA-

gruppe 8 og landsgjennomsnittet, noe også behandlingen av tolvukers saker gjør. Begge de 

gjennomsnittlige fristene for Levanger kommune ligger under kravet om 3 og 12 ukers 

behandlingstid. Andelen innvilgede byggesøknader som skjer gjennom vedtak om 

dispensasjon fra plan har variert stort i perioden 2016-2018.  

Av årsberetningen for 2018 fremgår det at selv om enheten er ny og det er vanskelig å foreta 

sammenligninger over år, har saksmengden vært over normalen de siste årene. Enheten har 



 

 

klart å levere effektiv saksbehandling, uten lang saksbehandlingstid, med tidvis lav bemanning. 

Enheten har ut fra rapporteringen i beretningen motiverte og kompetente medarbeidere. I 

økonomiplanen for 2019-2022 er det gitt at man har budsjettert med lavere bemanning på 

avdelingen. Det tilføyes at en reduksjon i bemanningen vil kunne føre til lengre 

saksbehandlingstid og dårligere service overfor utbyggere og innbyggere i kommunen. I verste 

fall tapte gebyr-inntekter på grunn av at lovpålagte tidsfrister ikke holdes. 

Lovpålagt ulovlighetsoppfølging har tradisjonelt sett for kommunene vist seg å være en 

tidkrevende og omfattende oppgave. For Levanger kommune har denne problemstillingen i 

tidligere år vært aktuelle for hyttefeltene lokalisert i Åsenfjorden.  

Eiendomsforvaltningen  

 Eiendomsforvaltning 

Nøkkeltall  
Levanger  

Kostra 
gruppe 8 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til 
eiendomsforvaltning i prosent av 
samlede driftsutgifter (prosent) 9.1 9.5 10.1 8.7 9.0 

Areal på formålsbygg per innbygger 
(m2) 5.58 5.25 4.42 4.65 5.12 

Utgifter til vedlikehold per 
kvadratmeter (kr) 484 533 618 577 562 

Formålsbygg areal totalt 110911  105646  89562  1414662 23780000  
Kilde: SSB  

 

Ifølge tabell 23 ovenfor ser vi at Levanger kommune ligger noe over KOSTRA-gruppe 8 og 

landsgjennomsnittet når det gjelder driftsutgifter til eiendomsforvaltning. Utgifter til vedlikehold 

per kvadratmeter er i 2018 høyere enn sammenlignbar KOSTRA-gruppe og 

landsgjennomsnittet.  

Kommunen har ifølge kommunedirektøren tatt i bruk IK-bygg som dataverktøy for å 

systematisere planleggingen av kommunalt vedlikeholdsarbeid. Inntrykket hos 

kommunedirektøren er at man har oversikt over hva kommunen eier. I årsberetningen for 2018 

vises til at man både har internkontrollsystemet IK-bygg og et FDV-system (Forvaltning, drift 

og vedlikehold) som gjør det enklere å melde om tiltak og kvittere ut hva som blir gjort. 

Formannskapet vedtok i sak 47/19 at plan for vedlikehold av kommunale bygg skal innarbeides 

i ny kommunedelplan anlegg og infrastruktur. Denne er per mars 2020 ikke utarbeidet.   

 



 

 

Knyttet til renhold er budsjettet redusert med ca. 0,8 millioner kroner i forhold til budsjettet for 

2018. I forhold til forbruket i 2017 er dette en nedgang på ca. 2,5 millioner ifølge økonomiplan 

for 2019-2022.  

Tillitsvalgte og verneombud uttaler at det er bygd flere moderne og gode bygg i kommunen, 

dette som skoler, omsorgsbaser og helsehus.   

Vann og avløp 

 Vann og avløp 

Nøkkeltall  
Levanger 

Kostra- 
gruppe 8 

Landet 
uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.  2100 2205 2250 3109 3741 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.  
3585 
 

3660 
 

 
3660 
 

 
3988 
 

4146 
 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0.24 0.21 0.95 .. 0.69 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

38.6 38.6 36.7 .. 29.5 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

 0.21  0.09  0.25  ..  0.56  

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav 
er oppfylt (prosent) 

6.1  

 
80.7 
  

 80.7   ..  51.3 

Kilde: SSB  

 

I tabell 24 ovenfor seg vi at både årsgebyr vannforsyning og for avløpstjenesten ligger under 

sammenlignbar KOSTRA-gruppe og landsgjennomsnittet. Andelen innbyggere i prosent 

tilknyttet anlegg der rensekravet er oppfylt steg markant fra 2016 til 2017. Revisor har ikke 

funnet forklaringen på denne økningen.   

Levanger kommune har en temaplan vannforsyning 2020-2027. Planen er utarbeidet av 

Norconsult AS. Det er i planen etablert målsettinger for arbeidet med vannforsyning, sagt noe 

om reserveløsninger og foretatt ROS-analyse med tilhørende beredskapsplan. Det fremgår 

også at Levanger kommune har etablert et internkontrollsystem som skal ivareta 

drikkevannsforskriften. Dette ble etablert i 2002 og revidert i 2018. Det er også vist til behov 

for tiltak på flere områder.  

Her fremgår det at innsjøene Hoklingen og Movatnet er Levanger vannverk og Norske Skog 

Skogn sin vannkilde. Til sammen har disse innsjøene en utnyttbar magasinkapasitet på 37 

mill. m3. Levanger vannverk ble i 2017 koblet sammen med Verdal vannverk på Rinnleiret. 



 

 

Forsyningen fra Verdal vil være tilstrekkelig til å forsyne sentrum, Momarka og deler av Nesset 

i en begrenset periode, dersom det oppstår omfattende svikt i leveransen fra Levanger 

vannverk. For å bedre overføringskapasiteten mellom Levanger og Verdal, er det behov for en 

ny hovedvannledning med større dimensjon mellom Levanger sentrum (Moan) og Mule.   

For Åsen som har Torhaugen vannverk, ble dette koblet sammen med Levanger vannverk i 

2018, da det ble lagt 3 km ledning fra Husby i Åsen og til Skjelstad. Det leveres i dag 150-200 

m3/d fra Levanger til Torhaugen vannverk. En permanent forsyning mellom Levanger 

vannverk og Torhaugen vannverk vil tidligst bli satt i drift i 2021. 

Når det gjelder Ytterøy vannverk har man sitt hovedinntak i en grunnvannsbrønn i fjell. 

Reservepumpe for grunnvannsbrønnen er tilgjengelig på Ytterøya. Det er tilrettelagt for 

tilkobling av nødstrømsaggregat for pumpene. Kommunen har en mobil tank som kan kobles 

til for å forsyne forbrukerne med nødvann. 

Kommunen har en temaplan avløp og vannmiljø 2020-2027. Denne er utarbeidet av 

Norconsult AS. I planen er det etablert målsettinger. Det påpekes at det er etablert en 

internkontroll for avløpsanleggene i Levanger kommune, og at denne bør revideres så snart 

som mulig. Det er også gjennomført ROS-analyse for avløpsanleggene. Temaplanen belyser 

også hvor det er behov for tiltak. Dette er ifølge gjennomgangen behov for tiltak på flere 

områder. Omfattende tiltak anbefales gjennomført for at kommunale avløpsanlegg skal 

tilfredsstille lovverket på området.  

Renovasjon  

 Renovasjon 

Nøkkeltall  
Levanger 

Kostra- 
gruppe 
8 

Landet uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret+1) (kr) 

3329 3329 

 
 
3462  

  
 
2589  

  
 
2854  

Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk 
behandling (prosent) 48.2 51.1 

  
46.7  

  
39.6  

  
40.0  

Kilde: SSB  

 

Av tabell 25 ser vi at årsgebyret ligger noe over sammenligningsgrunnlaget i 2018. Dette kan 

ha sammenheng med at andre kommuner/renovasjonsselskaper ikke har alle 

betalingstjenester lagt inn i gebyret. Et eksempel på dette er for eksempel levering av avfall til 

gjenbruksstasjon, noe som i Innherred Renovasjon ligger i gebyret, mens i Steinkjer og 

Trondheim må innbyggerne betale for dette i tillegg til renovasjonsgebyret.  



 

 

Levanger kommune har lagt denne tjenesten inn i et IKS (Innherred Renovasjon) som eies av 

9 kommuner. Ifølge årsberetningen til selskapet fra 2018 er det gitt at Norge må følge EUs 

avfallsdirektiv når det gjelder materialgjenvinning frem mot 2035. Målet for 2020 er 50 prosent 

og var allerede da snart nådd.  

Det fremgår også at selskapet de siste årene har jobbet med innføring av kildesortering på 

hytte- og fritidseiendommene. Og at dette vil være på plass i eierkommunene innen 2020.  

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte i 2017 en selskapskontroll av Innherred Renovasjon 

IKS. Her konkluderes det med at Levanger kommune til en viss grad utøver sitt eierskap i 

selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring, og videre at 

renovasjonsgebyret er i tråd med selvkostprinsippet.  

Revisjon av selskapsavtalen for Innherred Renovasjon IKS var oppe til behandling i 

kommunestyret 29.01.20.  

Brann- og redningstjenester 

Det fremgår av kommunens investeringsbudsjett for perioden 2020-2024 at det er tenkt oppført 

ny brannstasjon34. Det fremheves i årsrapporten for 2018 at Innherred brann og redning (IHBR) 

i 2018 har reddet liv. Store verdier har også blitt reddet i innsatsen under brannen i trehusbyen 

sommeren 2018.  

I årsrapporten for IHBR 2018 er det sagt at den forebyggende virksomheten står ovenfor store 

utfordringer grunnet ressursknapphet. Det er også utfordringer knyttet til lovpålagte oppgaver 

grunnet underbemanning. Det pekes videre på at man står ovenfor nye oppgaver utredet i 

justisdepartementet og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) uten at det 

følger med midler til å løse oppgavene.  

Det pekes på at det ikke har oppstått uhell i tjenesten som har medført fravær, og at 

sykefraværet har holdt seg lavt de siste årene. 

Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2018 som viser at arbeidsmiljøet oppleves 

meget godt. Ny undersøkelse var planlagt også i 2019.  

Det er gitt i rapporten at arbeidstilsynet har påpekt avvik tilbake i 2016. Det er satt fokus på å 

rette opp i disse avvikene. Fremover pekes det på at enheten må få på plass et tilfredsstillende 

HMS-system, nødvendig bekledning og at utskiftning av utstyr må inn i investeringsplaner.  

 

34 Økonomiplan Levanger kommune for 2020-2023, hentet fra: https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-

øp/#/generic/summary/introduction/9249655b-01a2-4326-9076-84d4921edb11-cn 

https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-øp/#/generic/summary/introduction/9249655b-01a2-4326-9076-84d4921edb11-cn
https://pub.framsikt.net/2020/levanger/bm-2020-øp/#/generic/summary/introduction/9249655b-01a2-4326-9076-84d4921edb11-cn


 

 

En oversikt over antallet alarmer/utrykninger viser at man har hatt en økning i Levanger fra 

2016 til og med 2018.  

Samferdsel (vei, park og idrettsanlegg)  

Kommunedirektøren kommenterer at det mangler oppdatert temaplan på veg i kommunen. 

Levanger kommune foretar brøyting selv i tillegg til å inngå avtaler med en rekke private 

aktører. Det er i økonomiplan for 2019-2022 påpekt at det foreligger et etterslep på vedlikehold 

av kommunale veier som ikke vil bli tatt igjen i perioden.  

Kommunen har sammen med Levanger idrettsråd, HINT (Nå universitet Nord) og Levanger 

videregående skole gjennomført et planarbeid med tanke på utviklingen av idrett innen 

kommunen. Arbeidet har resultert i en Idrettspolitisk plan for perioden 2010 – 2025, som 

omtaler anlegg og virksomhet. Her er det også foretatt en analyse av behovet for nye anlegg.  

Levanger kommune har de siste ti årene hatt fokus på sine parkanlegg, herunder Sjøparken 

og Stadionparken, samt strandområder på både Røstad og Moan.  

Av ungdomsrådet sin årsrapport 2018/2019 fremsettes det ønske om et bedre kollektivtilbud. 

Her trekkes det frem at tilbudet er lite orientert opp mot ungdom og at tilbudet som er oppleves 

som dyrt.  

Næring 

Oppfatningen er at kommunen følger regelverket om offentlig støtte nøye. Næringssjefen i 

kommunen har spesiell kompetanse på dette temaet. Kommunen har en kommunedelplan 

næring som har vært felles med Verdal siden 2017. Planen har målsettinger, delmål og 

strategier for næringsområde.  

Etter oppløsningen av aksjeselskapet Levanger Næringsforum ble Næringsforeningen i 

Levanger etablert. Foreningen har 75 medlemmer, deriblant Levanger kommune. Kommunen 

har også bevilget 50 000,- til støtte i oppstart av Næringsforeningen35. Formålet til foreningen 

er å bidra til å styrke kontakter mellom kommunen, andre offentlige myndigheter og 

næringslivet, og være en aktiv pådriver i arbeidet med å fremme næringsutvikling for sine 

medlemmer, dette ifølge vedtektene.  

Av økonomiplan for 2019-2022 går det frem at stillingen som næringssjef ble besatt i 2018 og 

at det derfor er kapasitet til å øke fokuset på tilrettelegging for næringslivet. Det påpekes som 

 

35 Formannskapet sak 112/19, 23.10.19, hentet fra: https://www.levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2019-

2023/231019/ 

https://www.levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2019-2023/231019/
https://www.levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2019-2023/231019/


 

 

utfordrende at utvidelser av næringsareal vil gå ut over dyrket eller dyrkbar mark som kan få 

konsekvenser for landbruksnæringen. 

Miljø og klima  

Kommunedirektørens oppfatning er at mange kommuner har utfordringer når det gjelder 

arbeidet med klima, miljø og energi. Kommunen har en gammel klima- og energiplan, men har 

besluttet at denne nå skal inngå i ordinære planer. Revideringsprosessen av denne planen 

samordnes derfor med øvrige planprosesser som gjennomføres i 2019 og 2020.  

Kommunens klima- og energiplan for Levanger kommune fra 2009 sier blant annet noe om 

nasjonale mål, energibruk og ressurser, klimaregnskap og fremtidsanalyse, visjon, mål og 

organisering, samt tiltaksprogrammer. Planen oppstiller blant annet målsettinger for arbeidet 

med klima og energi som skal være møtt innen 2015 og 2020. Det uttales at kommunen ikke 

er miljøsertifisert.  

I en veiledning til kommunene om kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven 

påpekes kommunens plikter opp mot forurensningsloven. Kommunen er pålagt et bredt 

spekter av oppgaver som blant å ha beredskap mot akutt forurensning, være offentlig 

myndighetsutøver og saksbehandler, gjennom funksjonen som lokal 

forurensningsmyndighet36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Regjeringen, hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-598-kommunens-myndighet/id108212/ 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-598-kommunens-myndighet/id108212/


 

 

 

4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

I figur 8 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og 

grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen. Selskaper som trekkes fram til 

å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført både eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke 

selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er 

selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige 

tjenester for kommunen bør få tjenesteutøvelsen revidert. 

 

Figur 8. Risikovurdering eierskap 

 Eierandel til Levanger kommune i IKS  

Selskap Eierandel 

Innherred interkommunale legevakt IKS  37,3 % 

Innherred renovasjon IKS 21,6 % 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS  13,7 % 

Konsek Trøndelag IKS 6 % 

Innherred interkommunale legevakt IKS

Levanger fritidspark Moan AS (Kun drift av 
Campingen står igjen)

Levanger Rådhus AS

Trondheim Havn IKS
NTE AS 

Vulusjøen Løypekjøring AS

Leva-Fro AS

Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS



 

 

Trondheim Havn IKS 5,4 % 

Kilde: Sammenfattet av Revisjon Midt-Norge SA 

 Eierandel til Levanger kommune i AS 

Selskap Eierandel 

Levanger Rådhus AS 100 % 

Levanger Fritidspark Moan AS 100 % 

Leva-Fro AS 80 % 

Vulusjøen Løypekjøring AS  20 % 

Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS 15,38 % 

Proneo AS 12,99 % 

NTE AS 11,34 % 

Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2,0 % 

Innherred Biovarme AS 1,167 % 

Kilde: Sammenfattet av Revisjon Midt-Norge SA 

 Eierandeler i andre selskapsformer 

Selskap Eierandel 

Revisjon Midt-Norge SA  

Kilde: Sammenfattet av Revisjon Midt-Norge SA 

Levanger kommune har ett kommunale foretak:  

- Levanger Arena KF 

 

Kommunale foretak er ikke egne rettssubjekt, men regnes som en del av kommunen som 

juridisk enhet. Kommunale foretak er dermed ikke aktuelle for undersøkelse som en 

eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskap – men heller som en forvaltningsrevisjon i 

en del av kommunen. Foretaket omtales likevel her da kommunale foretak er en spesiell 

organisering innad i kommunen, og de har sine egne styrer som er direkte underordnet 

kommunestyret. Se imidlertid egen vurdering under avsnitt 4.4.1 om Finans.  



 

 

4.3.1 Eierskapskontroll 

Revisor har funnet frem til siste eierskapsmelding fra 2016. Eierskapsmeldingen fastsetter ikke 

direkte strategier og mål for sitt eierskap, men sier noe om overordnede prinsipper for 

eierstyring i Levanger kommune. Eierskapsmeldingen har også en gjennomgang av Levanger 

kommunes eierinteresse i aksjeselskap, interkommunale selskap og omtaler også andre 

regionale samarbeid.  

Det er viktig at styringsdokumenter er oppdaterte og at eierstyringen av alle selskaper følger 

hva som er vedtatt i den nye kommunen. Kommunedirektøren bekrefter i møte med revisor at 

kommunen har en eierskapsmelding, men at oppfølgingen av denne oppleves som for tilfeldig. 

Det er ofte kommunens ordfører som oppnevnes som eierrepresentant i kommunens ulike 

selskaper. Anita Ravlo Sand ble høsten 2019 valgt som ny ordfører i Levanger, dette som 

etterfølge etter Robert Svarva som først ble valgt inn som ordfører i 2007. Et slikt skifte av 

ordfører og eierrepresentant, der hvor ordføreren har hatt sin posisjon lenge, har en viss risiko. 

Risikoen går ut på kunnskapsoverføring til ny eierrepresentant, spesielt gjennom de skriftlige 

styringsdokumentene og protokoller fra generalforsamlinger/representantskap i selskapene. 

En smidig overgang vil lettes ved at eierrepresentanten har orientert kommunestyret om 

aktuelle saker i selskapene og har lagt til rette for en aktiv eierinvolvering.  

 

Revisor vurderer det til å være en økt risiko i selskaper hvor kommunen har en eierinteresse 

over 50 %. Disse selskapene vil være mer aktuelle for eierskapskontroll, og heleide 

aksjeselskap er spesielt aktuelle. I tillegg ønsker revisor å trekke frem Nord-Trøndelag 

Krisesenter IKS med bakgrunn i sent godkjent regnskap og økte kostnader.  

Etter fylkessammenslåingen ble Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS overført fra Nord-

Trøndelag fylkeskommune og til de tidligere nord-trønderske kommunene. Dette gir at 

selskapet har fått en ny eierstruktur og har gått fra å forholde seg til én eier, til å måtte forholde 

seg til 23 forskjellige eiere. De nord-trønderske kommunene har utarbeidet en felles 

eierskapsmelding for NTE.  

Som omtalt i tabell 3.2.1, har Levanger kommune en rekke § 27-samarbeid med andre 

kommuner. Som følge av endringer i ny kommunelov, må disse samarbeidene finne en ny 

organisasjonsform i løpet av inneværende valgperiode. Revisor har valgt å se på § 27-

samarbeidene under ett i denne sammenhengen, og har vurdert endringene som et ledd i 

førhøyet risiko. Det er ikke sikkert at organisasjonsformen som passer for det ene samarbeidet, 

er like hensiktsmessig for det andre. Endringer av selskapsform, og da fortrinnsvis en endring 

til det bedre, fordrer påkoblede eiere som er bevisste sitt ansvar. Levanger, som den større 

kommunen i flere av disse samarbeidene, har et stort ansvar i å være delaktig i å finne gode 



 

 

løsninger for § 27-samarbeidene. Ny organisering i selskap, vil gi endringer også i 

styresammensetning. I dag er det kommunedirektørene i den enkelte deltakerkommune som 

utgjør styret. Dette vil ikke være ideelt eksempelvis i IKS. 

Eierskapskontroll må ikke nødvendigvis enten gjennomføres av kommunens generelle 

eierstyring eller i et enkeltselskap. Det kan være aktuelt å gjennomføre kontroll på tvers av 

kommunens selskaper, eksempelvis undersøke kjønnsbalanse i styrene, etiske retningslinjer 

i selskapene og lignende. En slik kontroll på tvers av selskaper ville vært mest aktuell dersom 

Levanger kommune hadde vedtatt en eiermelding som inneholdt forventninger til selskapene 

om nettopp dette. 

4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Selskaper som utøver viktige tjenester for kommunen er spesielt aktuelle for 

forvaltningsrevisjon i selskapet opp mot fastsatte målsettinger og den faktiske 

tjenesteutøvelsen. Alle heleide aksjeselskap er aktuelle for eierskapskontroll.  

 

Levanger fritidspark Moan AS er et heleid kommunalt selskap. Av årsberetningen for 2018 

fremgår det at aksjekapitalen er tapt og at langsiktig gjeld er gjeld til selskapets eier. Det pekes 

videre på at det foreligger betydelige/alvorlige utfordringer for selskapet ettersom 

investeringene er økt uten at inntektssiden sammenfaller. Selskapet er avhengig av at det skjer 

endringer på kapitalsien. Styret og eier er i dialog om en styrking av likviditet. Underskuddet i 

2018 er på 951 064,-. Selskapet har i regnskapsåret 2018 pådratt seg et tap som gir negativ 

egenkapital og at selskapet kortsiktige gjeld pr 31.12.18 oversteg selskapets omløpsmidler, 

dette ifølge revisors beretning for 2018. Selskapet klassifiseres derfor under høy risiko. 

Som følge av kommunestyrets vedtak av 20.11.19, sak 82/19 overtok Levanger Arena FK 

(tidligere Trønderhallen KF) driften av de anlegg som Levanger fritidspark Moan AS drifter, 

dette med unntak av Levanger campingplass. Revisors vurdering er at den økonomiske 

situasjonen til det tidligere aksjeselskapet Levanger fritidspark, samt den nylige 

omorganiseringen taler for å gjennomføre en revisjon av både det nye foretaket Levanger 

Arena KF og Levanger camping. Det minnes om at en eventuell revisjon av Levanger Arena 

KF vil måtte gjennomføres som en alminnelig forvaltningsrevisjon og ikke en eierskapskontroll, 

se avsnitt 4.1.1 og underpunktet om Finans.  

Levanger Rådhus AS er også et heleid kommunalt aksjeselskap. Årsregnskapet for selskapet 

2018 viser et underskudd på 338 090,-. Selskapet kan også ut fra å være heleid være relevant 

for gjennomgang ved selskapskontroll. Forfalte renter og avdrag er betalt. Risikoen for 

selskapet klassifiseres til moderat.    



 

 

Levanger kommune har en 80 % eierandel i selskapet Leva-Fro AS. Revisor har funnet frem 

til årsrapport for selskapet fra 2017, men ikke for 2018. Bedriften kom ut med et overskudd på 

465 732,- og har etter styrets og ledelsenes vurdering en forsvarlig egenkapital ut fra risiko 

ved omfanget av selskapet virksomhet. Selskapet plasseres derfor til å ha lav risiko. 

Vulusjøen Løypekjøring AS 

Selskapet skal drifte og utvikle løypekjøring på Vulusjøen, herunder Frolfjellet skisenter og 

turløypene fra Vulusjøen. Formålet ifølge vedtektene utvides også til å gjelde tilsvarende 

utfartssteder i kommunen i kommunen. Det opplyses at selskapet er uten økonomisk formål. 

Selskapet ble etablert den 13.08.19 og er derfor ikke med i kommunens siste 

eierskapsmelding. Under behandling av Levanger kommune sin tilslutning til selskapet ble 

utfordringer trukket frem. Det ble pekt på at fremtidige inntekter var usikre, og var 

hovedgrunnen til at Frol IL avsluttet sitt eneansvar for løypekjøringen. Fremtidig finansiering 

anses derfor som en aktuell problemstilling for selskapet37. Selskapet er vurdert til å 

innebære moderat risiko.  

Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS 

Selskapet formål er å legge til rette for at pilegrimer får oppleve ledenes historie, kultur, natur 

og åndelighet, gi pilegrimer informasjon om ledene, utvikle vertskapet langs ledene, 

markedsføre pilegrimsvandring langs ledene, sørge for vedlikehold av ledene, samt bygge 

bedriftsnettverk langs ledene. Selskapet ble etablert den 10.5.16 og er ikke tatt med i 

kommunens siste eiermelding. Regnskapet viser positivt driftsresultat i 2018.  

Det er ikke pekt på spesifikke utfordringer i politisk behandling av saker relatert til 

pilegrimssenteret38. Selskapet er vurdert til å ha lav risiko.  

Innherred kommunale legevakt IKS vurderes som aktuell for eierskapskontroll med 

begrunnelse i økte kostnader og underdekning, noe som må dekkes inn hos eierkommunene. 

Selskapet er forøvrig en leverandør av et særskilt viktig tjenestetilbud for kommunen og 

selskapet vurderes på denne bakgrunn med høy risiko.  

NTE AS er et selskap hvor Levanger kommune har en relativt liten eierandel sett opp imot 

kommunens andre eierskap, men en relativt sett stort eierandel sett opp mot selskapet som 

sådan. NTE yter en viktig tjeneste gjennom å produsere og selge energi. Videre tilbyr selskapet 

internett via fiber, TV, og elektrikertjenester. Det ble gjennomført en eierskapskontroll med 

 

37 K-sak den 22.5.19, sak 24/19, hentet fra: https://levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/220519/PS-2419-

Vulusjoen-loyper/ 

38 K-sak den 17.09.14, sak 39/14, hentet fra: https://levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2011-2015/170914/PS-3914-

Pilegrimssenter/ og Formannskapssak den 08.05.19, sak 45/18, hentet fra: https://levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-

2015-2019/080519/PS-4519-Pilegrimsleden/ 

https://levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/220519/PS-2419-Vulusjoen-loyper/
https://levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/220519/PS-2419-Vulusjoen-loyper/
https://levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2011-2015/170914/PS-3914-Pilegrimssenter/
https://levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2011-2015/170914/PS-3914-Pilegrimssenter/
https://levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2015-2019/080519/PS-4519-Pilegrimsleden/
https://levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2015-2019/080519/PS-4519-Pilegrimsleden/


 

 

forvaltningsrevisjon av selskapet i 2015, da selskapet var eid av Nord-Trøndelag 

fylkeskommune. I forbindelse med eierskiftet mener revisor det på nytt er aktuelt med en 

forvaltningsrevisjon av selskapet. Siden det er gjennomført en forvaltningsrevisjon relativt nylig 

av selskapet og sammenlignet med kommunens eierskap i andre selskaper vurderes 

selskapet til å ha moderat risiko. 

Revisjon Midt-Norge SA har den siste tiden fått flere bestillinger knyttet til havnesektoren. 

Problemstillinger knyttet til styring og drift og kommunens rolle som eier har vist seg å være 

aktuelle. Trondheim Havn IKS vil derfor gjennom en betraktning av generell risiko kunne sies 

å være et selskap aktuell for revisjon. Risikoen vurderes til moderat i selskapet.  

Revisor har ikke knyttet kommentaren til de øvrige selskapene da kommunen i disse har en 

relativt lav eierandel og da det ikke er påtruffet datagrunnlag som tilsier forhøyet risiko.  
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VEDLEGG 1 METODE 

Datagrunnlag 
Kommunale dokumenter 

Handlingsplan med økonomiplan 2020-2023 og årsmelding for 2018 er de sentrale kommunale 

dokumentene som er benyttet. Revisor har også brukt tilstandsrapporter for skolen for 2017/18 

og 2018/19. Det er også hentet opplysninger fra politiske saker som er behandlet i 

kommunestyret. 

Statistikk 

Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken 

av KOSTRA tall sikrer er likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig 

rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og 

kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes. 

De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått 

nærmere inn på beregningene. 

Eksterne dokumenter 

Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for 

kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag. 

Intervju i kommunene 

Det er gjennomført intervju med kommuneledelsen høsten 2018. I forkant at dette intervjuet 

fikk kommuneledelsen tilsendt spørsmål som delvis ble besvart i forkant og delvis i intervjuet. 

I forbindelse med regnskapsrevisjon gjennomføres det hver høst møter med 

kommuneledelsen som et ledd i regnskapsrevisjonen. Data fra disse møtene brukes også inn 

i risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Vurderinger 
Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og 

kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for 

at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en kombinasjon 

av sannsynlighet og konsekvens. Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes til lav, middels 

og høy risiko.  



 

 

Tabell en gir en nærmere beskrivelse av ulik grad av sannsynlighet og tabell to forklarer 

beskrivelsen av ulik grad av konsekvens. 

1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:  

• Kompleksitet på området (iboende risiko)  

• Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes 

ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.  

2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer:  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, 

omdømme eller eksterne rammebetingelser.  

 Beskrivelse av sannsynlighet 

Valideringsord Beskrivelse 

Lite sannsynlig Svært tvilsomt 

Mindre sannsynlig Tvilsomt 

Sannsynlig Det er indikasjoner på 

Meget sannsynlig Vi tror at 

Svært sannsynlig Vi er overbevist om  

 

 Beskrivelse av konsekvens 

Valideringsord Beskrivelse Eksempel 

Ubetydelig 

konsekvenser 

Ufarlig Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som på kort 

sikt ikke vesentlig truer kommunens produktivitet, 

måloppnåelse eller tjenester til borgerne. 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Farlig/lite 

alvorlig 

Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er 

alvorlige. Dette kan gjelde feil og mangler som har økonomiske 

konsekvenser, mindre overtredelse av internt regelverk og lov, 

eller saker som er tatt opp tidligere og som fortsatt ikke er 

rettet opp. 

Alvorlige 

konsekvenser 

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker med 

prinsipiell eller stor betydning.  

Misligheter og lovbrudd 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Meget kritisk 

Meget alvorlig 

Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre feil 

og mangler der summen av dette er så stor at dette må ansees 

som alvorlig i seg selv. 

Svindel og lovbrudd med konsekvenser 



 

 

Svært alvorlige 

konsekvenser 

Katastrofalt 

Svært alvorlig 

Fare for liv og helse 

Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser 

 

Risikovurderingene er oppsummert i figur 10 og visualisert som trafikklys. Vurderinger som 

fører til henholdsvis lav, moderat og høy risiko plasseres der de hører til i figuren.  

 

 

Figur 9. Risikovurdering 

 

Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens 

ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og 

sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke 

mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke 

er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre 

at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også 

innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et 

sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang 

av angjeldende områder. 

Vurdering av metoden 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens 

virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  

Vurderingene baseres på generelle risikoer for kommune-Norge, særtrekk ved den enkelte 

kommune og tilgjengelig informasjon om og fra kommunen som, men går ikke i detaljer på 



 

 

enkeltområder. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i begrenset informasjon på et 

overordnet nivå og har ikke gått nærmere inn i for eksempel ulike tjenesteområder. 

Kommunale dokumenter og statistikk gir et godt grunnlag på et overordnet nivå. I tillegg har 

revisor intervjuet eller vært i kontakt med kommunen for å innhente data. Vurderingene er et 

øyeblikksbilde, noe som betyr at det skjer eller kan avdekkes forhold i kommunen i etterkant, 

som det ikke var mulig å forstå ut fra vurderingene som ble gjort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 
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