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Merknader: Ingen merknader til innkalling. Sak 2/22 ble behandlet før sak 1/22. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Dialog med ordfører og kommunedirektør vedrørende målstyring og 

budsjettpremisser 
02/22 Orientering fra revisor vedrørende beste praksis med hensyn til målstyring og 

budsjettpremisser 
03/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende oppvekstreformen med vekt på 

det forebyggende arbeid 
04/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens økonomi 

05/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status  med hensyn til Helse og 
velferd 

06/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Helseplattformen 

07/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status på teknisk avdeling 

08/22 Referatsaker 

09/22 Kommunestyrets kontrollansvar og kontrollutvalgets rolle 

10/22 Eventuelt 

11/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/22 Dialog med ordfører og kommunedirektør vedrørende 
målstyring og budsjettpremisser 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 15.02.2022 01/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak i møtet: 
Kontrollutvalget setter pris på jevnlig dialog med ordfører og kommunedirektøren. 
 
Avstemming 
enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget setter pris på jevnlig dialog med ordfører og kommunedirektøren. 

 

 
 

Sak 02/22 Orientering fra revisor vedrørende beste praksis med hensyn 
til målstyring og budsjettpremisser 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 15.02.2022 02/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

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

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 03/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende 
oppvekstreformen med vekt på det forebyggende arbeid 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 15.02.2022 03/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

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



 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 04/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens 
økonomi 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 15.02.2022 04/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens skriftlige svar på kontrollutvalgets spørsmål var blitt ettersendt. 
 
Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 05/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status  med 
hensyn til Helse og velferd  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 15.02.2022 05/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens skriftlige svar på kontrollutvalgets spørsmål var blitt ettersendt. 
 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
Saken utsettes. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

 

 
 

Sak 06/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende 
Helseplattformen 

 



Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 15.02.2022 06/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens skriftlige svar på kontrollutvalgets spørsmål var blitt ettersendt. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
Saken utsettes. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

 

 
 

Sak 07/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status på 
teknisk avdeling 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 15.02.2022 07/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens skriftlige svar på kontrollutvalgets spørsmål var blitt ettersendt. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
Saken utsettes. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

 

 
 

Sak 08/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 15.02.2022 08/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 



 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra revisor om risiko og 

vesentlighetsvurderingerne, referat nr. 1. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra revisor om risiko og 

vesentlighetsvurderingerne, referat nr. 1. 
 

 
 

Sak 09/22 Kommunestyrets kontrollansvar og kontrollutvalgets rolle 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 15.02.2022 09/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at saken blir lagt fram for kommunestyret til orientering. 

 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at saken blir lagt fram for kommunestyret til orientering. 

 
 

 

 
 

Sak 10/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 15.02.2022 10/22 

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

 
 
Behandling: 
 

 
 

 

 
 



Sak 11/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 15.02.2022 11/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


