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Sakliste: 
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37/20 Orientering fra kommunedirektøren 

38/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Evaluere planlegging, prosjektering og 
bygging av nye brannstasjoner 

39/20 Mediestrategi og synlighet 

40/20 Vurdering av medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn 

41/20 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021 

42/20 Eventuelt 

43/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 36/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 36/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Følgende referatsaker vil bli referert: 
1. Formanskapets sak 156/20 
2. Kommunestyrets sak 49/20 
3. Kommunestyrets sak 79/20 

 
Forslag til vedtak i møte 
1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at det blir skrevet et brev vedrørende korrekt saksgang og 

behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag til kommunestyret. 
3. Brevet sendes kontrollutvalgets medlemmer for godkjenning i forkant av oversendelsen. 

 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at det blir skrevet et brev vedrørende korrekt saksgang og 

behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag til kommunestyret. 
3. Brevet sendes kontrollutvalgets medlemmer for godkjenning i forkant av 

oversendelsen. 
 

 

 
 

Sak 37/20 Orientering fra kommunedirektøren 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 37/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

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

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 



Sak 38/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Evaluere planlegging, 
prosjektering og bygging av nye brannstasjoner 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 38/20 

 
Forslag til vedtak 

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

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

Ytterøy. 
b. Bygging av nye brannstasjoner. 

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

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

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

2. Kontrollutvalget ønsker å evaluere 2 byggeprosjekter: 
a. Bygging av barneskole, ungdomskole, barnehage og samfunnshus på 

Ytterøy. 
b. Bygging av nye brannstasjoner. 

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

 

 

 
 

Sak 39/20 Mediestrategi og synlighet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 39/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til medie- og 
kommunikasjonsstrategi. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sørge for at kontrollutvalget er godt 
synlig på kommunens nettsider. 

3. Kontrollutvalget ber om at medie- og kommunikasjonsstrategien blir oversendt 
kommunestyret til orientering. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 



 

 
Vedtak: 
 

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

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

kommunestyret til orientering. 

 

 
 

Sak 40/20 Vurdering av medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 40/20 

 
Forslag til vedtak 

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

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

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

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

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

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

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

 
 

 
Vedtak: 

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

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

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

 
 

 

 



 

Sak 41/20 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 41/20 

 
Forslag til vedtak 

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

2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" for 
sin virksomhet i 2021, med de justeringer som ble gjort i møtet. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" for 
sin virksomhet i 2021, med de justeringer som ble gjort i møtet. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering 
 

 

 
 

Sak 42/20 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 42/20 

 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet 
til et tema som tas opp i møte må egen sak om dette settes på sakslisten. 

 
 
Behandling: 
 
 

 
 
 

 

 
 



Sak 43/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 43/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


