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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til saksbehandlers vurderinger. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en redegjørelse for iverksatte tiltak og 

kommunedirektørens vurderinger knyttet til effekten av disse innen 15.04.23. 
 
Vedlegg 
Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 20/20 - Bestilling av forvaltningsrevisjon.pdf 
Utskrift Kommunestyret sak 70/22 
Vedtaksbrev 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet sak 40/22 «Oppfølging av kommunestyrets vedtak» i 
interpellasjon 20/20 i møte den 27.09.22. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 

1. «Kontrollutvalget vedtar følgende bestilling av forvaltningsrevisjon til revisor: 
a. Foreta et representativt utvalg av saker med vesentlig økonomisk betydning. 
b. Vurdere hvorvidt sakene er tilstrekkelig utredet med angivelse av 

konsekvenser og risiko 
c. Blir eventuelle alternative løsninger vurdert/utredet 
d. Blir det foretrukne alternativ vurdert opp mot eventuelle alternative løsninger 

2. Kontrollutvalget vedtar følgende bestilling av undersøkelse til revisor: 
a. Utarbeide og analysere en tallrekke som viser utviklingen i 

enhetskostnadene knyttet til institusjonsplasser i Levanger kommune fra før 
omstillingen innen Helse og Velferd i 2014 og fram til i dag. 

b. Revisors vurderinger 
3. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide og effektuere bestillingen til revisor. 
4. Kontrollutvalget tar forbehold om kommunestyrets godkjenning. 

  
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets bestilling til revisor.» 
  
Kontrollutvalgets sak 40/22 ble lagt fram for kommunestyret i møte den 19.10.22, sak 70/22. 
Kommunestyret behandlet saken slik: 
  
«Forslag i møte: 
Gunn Oline Lyngsmo (R) fremmet følgende forslag: 
«Blir pwc-rapportens konkrete og synliggjorte forslag til innsparingen fulgt opp gjennom 
målrettede og effektive tiltak fra kommunens administrasjon?» 
– som et 5. punkt / bestilling av forvaltningsrevisjonen evt. som et 3. punkt / bestilling av 
undersøkelse…? 
  
Avstemning: 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
Lyngsmo sitt forslag følger protokollen uten realitetsvotering. 
  
  
VEDTAK: 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets bestilling til revisor.» 



  
  
  
  
Vurdering 
Effektiviserings- og kostnadsbesparende tiltak trenger ofte litt tid før de reelle effektene blir 
målbare. I tillegg har en behov for sammenlignbare tall, gjerne i form av en tallserie. På det 
nåværende tidspunkt er det derfor trolig noe tidlig å gjennomføre målinger av gjennomførte 
og pågående tiltak. 
  
Vi vil derfor foreslå at kontrollutvalget i første omgang ber om en redegjørelse fra 
kommunedirektøren etter at regnskapstallene og KOSTRA tallene for inneværende år 
foreligger. 
 
 




