
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 01.10.2020 kl 10:00-13:45 

Møtested:  

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kari Johanne Kjerkol  
Johan Dahle Fossan  
Mats Henriksen  
Johan Arnt Hoel Dahlen  

 
Forfall: 
Line Thorsen Bratli 
Kim Daniel Svendsen – vara forsøkt innkalt 
 
Andre som var tilstede: 
Kommunedirektør m/medarbeidere og kontrollutvalgets sekretær 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
27/20 Referatsaker 

28/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende spørsmål på økonomiområdet 

29/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende saker på teknisk område 

30/20 Forenklet etterlevelseskontroll - revisors rapport 

31/20 Medieprofil og kommunikasjonsstrategi 

32/20 Reglement for kontrollutvalget 

33/20 Kontrollutvalgets budsjett for 2021 

34/20 Eventuelt 

35/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 27/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 01.10.2020 27/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Følgende referatsaker ble referert: 
1. Møteprotokoll KST 
2. Invitasjon til webinar 
3. Klagesak i Kofa 

 
Administrasjonen la fram et notat vedr. referatsak 3 i møtet og svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær gi en vurdering knyttet til referatsak 3, og eventuelt 

utarbeide forslag til en bestiling til revisor mht. anskaffelser. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær gi en vurdering knyttet til referatsak 3, og eventuelt 

utarbeide forslag til en bestiling til revisor mht. anskaffelser. 

 

 
 

Sak 28/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende spørsmål på 
økonomiområdet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 01.10.2020 28/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren v/Arnstein Kjeldsen og Kristin Bratseth ga orienteringer og svarte på 
spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 

 

 
 



Sak 29/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende saker på 
teknisk område 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 01.10.2020 29/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Håvard Heistad ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 30/20 Forenklet etterlevelseskontroll - revisors rapport 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 01.10.2020 30/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre ytterligere undersøkelser på det undersøkte området 
for å heve konklusjonens sikkerhet og ber om en skriftlig rapport fra revisor etter at dette 
arbeidet er avsluttet. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre ytterligere undersøkelser på det undersøkte området 
for å heve konklusjonens sikkerhet og ber om en skriftlig rapport fra revisor etter at dette 
arbeidet er avsluttet. 

 

 
 

Sak 31/20 Medieprofil og kommunikasjonsstrategi 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 01.10.2020 31/20 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
 
 
 
 
 



Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
1. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide et forslag til mediestrategi basert på 

diskusjonen i møtet.  
2. Kontrollutvalget ber sekretær avklare med kommunen hvordan kontrollutvalget kan 

gjøres mer synlig på kommunens nettside. 
 
Avstemming 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide et forslag til mediestrategi basert på 
diskusjonen i møtet.  

2. Kontrollutvalget ber sekretær avklare med kommunen hvordan kontrollutvalget kan 
gjøres mer synlig på kommunens nettside. 

 

 
 

Sak 32/20 Reglement for kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 01.10.2020 32/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender det til kommunestyret for 
videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender det til kommunestyret for 
videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Sak 33/20 Kontrollutvalgets budsjett for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 01.10.2020 33/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2021 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 271 000.  

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng. 

2. Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i 
forskrift om kontrollutvalg. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2021 for 

kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 271 000.  

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng. 

2. Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i 
forskrift om kontrollutvalg. 

 

 
 

Sak 34/20 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 01.10.2020 34/20 

 
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: 
Leder ga en orientering om kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av kommunestyrets vedtak 
knyttet til FO 20/20. Kontrollutvalget avventer rapporten fra PWC. 

 
 

 

 
 



Sak 35/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 01.10.2020 35/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


