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36/21 Referatsaker 

37/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende saksgang og prosedyrer ved 
høringer 

38/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende institusjonsplasser og 
kapasitetsplanlegging i kort og lengre tidsperspektiv. 

39/21 Orientering fra komunedirektøren vedrørende kommunens økonomi 

40/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende internkontroll med hensyn til 
svarfrister på teknisk område 

41/21 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022 

42/21 Eventuelt 

43/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 36/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 09.11.2021 36/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Følgende referatsaker ble referert: 
1. Notat fra kommunedirektøren - Orientering til kontrollutvalget 09.11.21  
2. 60/21 Kontrollutvalgets budsjett for 2022 
3. Barnevernstjenestens oppsummering av orienteringen de ga den 21.09.21 
4. E-post fra forvaltningsrevisjor -Orientering om status i prosjekt FR 1164 

Byggeprosjekter – til møtet i KU 09 nov. 2021 
5. NKRF - Kontrollutvalgskonferansen 2022 

 
Forslag til vedtak i møte. 
1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra barnverntjenesten om oppvekstreformen med 

vekt på det forebyggende arbeid. Kontrollutvalget ønsker også å stille 
oppfølgingsspørsmål knyttet til  referatsak 3. 

 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
 
1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra barnverntjenesten om oppvekstreformen med 

vekt på det forebyggende arbeid. Kontrollutvalget ønsker også å stille 
oppfølgingsspørsmål knyttet til  referatsak 3. 

 
 
 

 

 
 

Sak 37/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende saksgang og 
prosedyrer ved høringer 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 09.11.2021 37/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 



 
 

Sak 38/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende 
institusjonsplasser og kapasitetsplanlegging i kort og lengre 
tidsperspektiv.  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 09.11.2021 38/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møte: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 

 

 
 

Sak 39/21 Orientering fra komunedirektøren vedrørende kommunens 
økonomi 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 09.11.2021 39/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

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

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 40/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende internkontroll 
med hensyn til svarfrister på teknisk område 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 09.11.2021 40/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 



Behandling: 
Kommunalsjef samfunnsutvikling ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 41/21 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 09.11.2021 41/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2022" for sin 
virksomhet i 2022. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

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

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2022" for 
sin virksomhet i 2022. 

2. Kontrollutvalget ber om at ordfører og kommunedlrektør er tilgjengelig når 
kontrollutvalget har møter. 

3. Kontrollutvalget ber sekretær forberede sak til førstkommende møte vedrørende 
rullering av plan for forvaltningsrevisjon, samt bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet 
til kommunens rolle som forurensningsmyndighet. 

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

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2022" for 
sin virksomhet i 2022. 

2. Kontrollutvalget ber om at ordfører og kommunedlrektør er tilgjengelig når 
kontrollutvalget har møter. 

3. Kontrollutvalget ber sekretær forberede sak til førstkommende møte vedrørende 
rullering av plan for forvaltningsrevisjon, samt bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet 
til kommunens rolle som forurensningsmyndighet. 

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

 

 
 

Sak 42/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 09.11.2021 42/21 



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

 
 
Behandling: 
Johan Fossan tok opp spørsmålet knyttet til kommunens postjournal på nettet. Har kommunen 
hjemmel til å fjerne journalposter eldre enn 3 mnd. fra nettet? 

 
 

 

 
 

Sak 43/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 09.11.2021 43/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


