
  
Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende drift og økonomi  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 27.04.2021 13/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 21/165 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Ikke trykte vedlegg 
Kontrollutvalgets sak 38/20 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og sluttet seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen, sak 39/20: 
 

1. «Kommunens drift, økonomi, budsjetteringsprosesser og budsjettoppfølging 
2. Helse- og omsorgstjenester 
3. Kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer – avviksmeldinger (internkontroll) 
4. Kommunens kriseberedskap 
5. Samspillmodellen 
6. Selskapskontroll Levanger Arena KF/Levanger camping 
7. Rus- og psykiatri 
8. Kommunens eierskapsforvaltning, strategier, informasjonsflyt og oppfølgingsrutiner» 

Kontrollutvalget ble delegert myndighet til å gjøre endringer i løpet av planperioden. 
 
Kontrollutvalget vedtok i sak 38/20 å bestille en evaluering av planlegging, prosjektering og 
bygging av nye brannstasjoner. Revisor har med forhold gitt tilbakemelding om at det vil 
medgå ca. 600 timer til dette prosjektet. Revisor har tidligere opplyst at kontrollutvalget har 
ca. 1000 timer til disposisjon for inneværende år, men har henstilt til utvalget å ikke bestille 
for mer enn 750 timer dette år. 
 
Et gjennomsnittelig forvaltningsrevisjonsprosjekt antas å være i størrelsesorden 300-400 
timer. 
 
Saken legges med dette frem for diskusjon knyttet til ønsket vinkling/inngang med hensyn til 
en bestilling av det første prosjektet på prioriteringslisten. 
 
Vurdering 
Det kan forventes at deler av det allerede bestilte prosjektet vil bli belastet kontrollutvalgets 
timeressurs i 2022. Det skulle derfor være rom for å igangsette et nytt prosjekt allerede nå. 
 
Godt samspill, dialog og tillit både innad i administrasjonen og mellom administrasjonen og 
politisk nivå og er viktig for å kunne gjøre gode prioriteringer og for å kunne ha kontroll med 
drift og økonomi. Det er imidlertid nylig tilsatt ny kommunedirektør og det kan derfor kanskje 
være mindre hensiktsmessig å se på budsjettprosessene på det nåværende tidspunkt. 
 
Det kan imidlertid kanskje være hensiktsmessig å plukke ut et eller flere områder for 
vurdering av driftseffektivitet og måloppnåelse. Se også kommunestyrets vedtak den 
29.04.20. 
 



1. «Kommunestyret ber kontrollutvalget etterprøve om de økonomiske forutsetningene 

For strukturendringene innenfor pleie -og omsorg i 2014 er oppfylt. Kontrollutvalget 
vurderer om og i eventuelt hvilken grad revisor skal bistå i arbeidet. 

2. Med utgangspunkt i talleksemplene som framkommer i interpellasjonen overfor, ber 

kommunestyret spesielt om at kontrollutvalget foretar en analyse av kostnadene 
knyttet til enhetspris på institusjonsplasser i Levanger kommune.» 
 
 
 


