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Forvaltningsrevisjon - evaluering av byggeprosjekter i Levanger 

Ovennevnte sak ble behandlet av Levanger kommunestyre i møte 27. april 2022, sak nr. 
31/22.  
 
Følgende ble vedtatt:  
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  
 Sørge for at arbeidet med behovsanalyser, målsettinger og kvalitetssikring fra tredjepart, 

gjøres i henhold til anbefalt praksis ved større byggeprosjekter  
 Sørge for at konkurransegrunnlaget ved anskaffelser beskriver prosjektet på en korrekt 

måte, også ved gjenåpning av konkurranse (minikonkurranse)  
 Utarbeide rutiner for å undersøke habiliteten til den som tilrettelegger for større 

anskaffelser på vegne av kommunen  
 Sikre en tydelig definering av roller og ansvar ved større investeringsprosjekter, samt at 

det er tilstrekkelig kapasitet i prosjektstrukturen  
 Skriftlig formalisere brukergruppenes rolle, ansvar og rettigheter i større 

byggeprosjekter.  
 
Særutskrift av saken følger vedlagt.  
 
 
Med hilsen 
Rita-Mari Keiserås 
formannskapssekretær 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Konsek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen    
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Levanger kommune 
Sakspapir 

 

 
 
Forvaltningsrevisjon - evaluering av byggeprosjekter i Levanger 
 
 

Saksbehandler:  
E-post:  
Tlf.:  

Konsek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen 
 

Arkivref: 
 2018/7785 - /000  
 
 Saksordfører: (Ingen) 

 
Utvalg  Møtedato Saksnr. 
Kontrollutvalget 05.04.2022 13/22 
Kommunestyre 27.04.2022 31/22 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 27.04.2022  
Orientering i møte: 
Det ble gitt orientering fra Revisjon Midt-Norge v/revisor Eirik Gran Seim - PDF 
 
Forslag i møte: 
Ingen. 
 
Avstemning: 
Kontrollutvalget innstilling enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  
 Sørge for at arbeidet med behovsanalyser, målsettinger og kvalitetssikring fra tredjepart, 

gjøres i henhold til anbefalt praksis ved større byggeprosjekter  
 Sørge for at konkurransegrunnlaget ved anskaffelser beskriver prosjektet på en korrekt 

måte, også ved gjenåpning av konkurranse (minikonkurranse)  
 Utarbeide rutiner for å undersøke habiliteten til den som tilrettelegger for større 

anskaffelser på vegne av kommunen  
 Sikre en tydelig definering av roller og ansvar ved større investeringsprosjekter, samt at 

det er tilstrekkelig kapasitet i prosjektstrukturen  
 Skriftlig formalisere brukergruppenes rolle, ansvar og rettigheter i større 

byggeprosjekter.  
 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  
 Sørge for at arbeidet med behovsanalyser, målsettinger og kvalitetssikring fra tredjepart, 

gjøres i henhold til anbefalt praksis ved større byggeprosjekter  
 Sørge for at konkurransegrunnlaget ved anskaffelser beskriver prosjektet på en korrekt 

måte, også ved gjenåpning av konkurranse (minikonkurranse)  

https://levanger.kommune.no/Documents/2022-03-22%20Levanger%20flerbrukshus.pdf
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 Utarbeide rutiner for å undersøke habiliteten til den som tilrettelegger for større 
anskaffelser på vegne av kommunen  

 Sikre en tydelig definering av roller og ansvar ved større investeringsprosjekter, samt at 
det er tilstrekkelig kapasitet i prosjektstrukturen  

 Skriftlig formalisere brukergruppenes rolle, ansvar og rettigheter i større 
byggeprosjekter.  

 
 
Vedlegg: 
1 Utskrift fra kontrollutvalgets møte 5.4.22, sak 13/22 
2 Revisjon Midt-Norge - revisjonsrapport "Evaluering av byggeprosjekter i Levanger" - 

delrapport 1 
3 Oversendelsesbrev fra Revisjon Midt-Norge til Konsek Trøndelag IKS, datert 29.03.22 
4 Revisjon Midt-Norge - prosjektplan "Evaluering av byggeprosjekter i Levanger" 
5 Brev fra Konsek Trøndelag IKS, datert 2.2.22 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til vedlagte utskrift med vedlegg fra kontrollutvalgets møte 5.4.22, sak 13/22. 
 
 


