
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 03.05.2022 kl 10:00-13:00 

Møtested: Møterom 1065 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kari Johanne Kjerkol  
Johan Dahle Fossan  
Mats Henriksen  
Kim Daniel Svendsen  

 
Forfall: 

 

Line Thorsen Bratli  
 
Andre tilstede: 
Kommunedirektør og økonomisjef, daglig leder Levanger Arena KF, revisor og 
kontrollutvalgets sekretær 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
17/22 Referatsaker 

18/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet of årsberetningen for Levanger 
Arena KF for 2021 

19/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 

20/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

21/22 Kontrollutvalgets budsjett for 2022 - fordeling av tildelt ramme 

22/22 Godkjenning av bestillinger til forvaltningsrevisor 

23/22 Eventuelt 

24/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 17/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 03.05.2022 17/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 18/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet of årsberetningen 
for Levanger Arena KF for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 03.05.2022 18/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
 
Behandling: 
Daglig leder ga en orientering og svarte på spørsmål. Deretter ga revisor en orientering og 
svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 

 
 

Sak 19/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 03.05.2022 19/22 

 
 
 



Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap, 
konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren og økonomisjefen ga en orientering og svarte på spørsmål. Deretter ga 
revisor en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap, 
konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning. 

 

 
 

Sak 20/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 03.05.2022 20/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsmelding for 2021” vedtas som 
kontrollutvalgets årsmelding for 2021.  

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.  

 
Forslag til innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsmelding for 2021” med den justering 
som ble gjort i møtet, vedtas som kontrollutvalgets årsmelding for 2021.  

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret. , 

 
Forslag til innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
 
 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
 
 
 
 



Vedtak: 
1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsmelding for 2021” med den justering 

som ble gjort i møtet, vedtas som kontrollutvalgets årsmelding for 2021.  
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret. , 

 
Innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
 

 

 
 

Sak 21/22 Kontrollutvalgets budsjett for 2022 - fordeling av tildelt ramme 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 03.05.2022 21/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og revisjon for 2022. 

Beskrivelse Ramme 
2022 

  

Godtgjørelse folkevalgte 55000 

Tapt arbeidsfortjeneste 4000 

Arbeidsgiveravgift 12 000 

Faglitteratur/tidsskrifter 8000 

Bevertning 4000 

Kursavgifter og oppholdsutgifter 50000 

Kjøregodtgjørelse 2000 

Reiseutgifter (inkl. 
parkeringsavgifter/bomavgifter) 

2000 

Kjøp av sekretariatstjenester 359000 

Kjøp av revisjonstjenester 1421000 

Kjøp av tilleggstjenester 0 

Medlemskap og kontigenter 13000 

Sum ramme - kontroll og revisjon (funksjon 
110) 

1930000 

 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren foreta de nødvendige budsjettekniske 
registreringer. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og revisjon for 2022. 

Beskrivelse Ramme 
2022 

  

Godtgjørelse folkevalgte 55000 

Tapt arbeidsfortjeneste 4000 

Arbeidsgiveravgift 12 000 

Faglitteratur/tidsskrifter 8000 

Bevertning 4000 

Kursavgifter og oppholdsutgifter 50000 

Kjøregodtgjørelse 2000 

Reiseutgifter (inkl. 
parkeringsavgifter/bomavgifter) 

2000 

Kjøp av sekretariatstjenester 359000 

Kjøp av revisjonstjenester 1421000 

Kjøp av tilleggstjenester 0 

Medlemskap og kontigenter 13000 

Sum ramme - kontroll og revisjon (funksjon 
110) 

1930000 

 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren foreta de nødvendige budsjettekniske 

registreringer. 

 

 
 

Sak 22/22 Godkjenning av bestillinger til forvaltningsrevisor 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 03.05.2022 22/22 

 
Forslag til vedtak 
Her skrives forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak i møtet: 
1. De fremlagte forslag til bestillinger til forvaltningsrevisor vedtas. 
2. I prosjektet knyttet til internkontrollen må det presiseres at det avgrenses bort fra den 

økonomiske internkontrollen. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. De fremlagte forslag til bestillinger til forvaltningsrevisor vedtas. 
2. I prosjektet knyttet til internkontrollen må det presiseres at det avgrenses bort fra den 

økonomiske internkontrollen. 
 

 

 
 

Sak 23/22 Eventuelt 



 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 03.05.2022 23/22 

 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte sin arbeidsform knyttet til spørsmål til kommunedirektøren. 
Kontrollutvalget ønsker orienteringer om: 
· Barnevern 
· NAV - sosialhjelp 
· Oppfølging av feil og mangler knyttet til flerbruksbygget på Ytterøy. 

 
Vedtak: 
 

Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 

 
 

Sak 24/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 03.05.2022 24/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


