
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Levanger kommune 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 06.07.2022 kl. 10:00 
Møtested: Teams 

 
 
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. Møtelenke vil bli publisert 
på konsek.no/levanger. 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim/Steinkjer, 29.06.2022 
 
 
Kari Johanne Kjerkol (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Paul Ivar Stenstuen 
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA 
  



Sakliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
33/22 Referatsaker 
34/22 Drøfting knyttet til bestilt prosjekt - Evaluere bygging av brannstasjon 

(delprosjekt 2) 
35/22 Eventuelt 
36/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 



  
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 06.07.2022 33/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/135 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

1.  
 
 
 



  
Drøfting knyttet til bestilt prosjekt - Evaluere bygging av 
brannstasjon (delprosjekt 2)  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 06.07.2022 34/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/499 - 10 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon knyttet 2 byggeprosjekter i møte den 24.11.22, 
sak 30/20. 
 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 

1. «Kontrollutvalget opprioriterer prosjekt vedrørende planlegging, prosjektering og 
oppføring av bygg. 

2. Kontrollutvalget ønsker å evaluere 2 byggeprosjekter: 
a. Bygging av barneskole, ungdomskole, barnehage og samfunnshus på Ytterøy. 
b. Bygging av nye brannstasjoner. 

3. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor. 
4. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne bestillingen.» 

 
Delprosjekt 1 – Evaluere «Bygging av barneskole, ungdomskole, barnehage og 
samfunnshus på Ytterøy» - er ferdigstilt.  
 
Basert på funnene i delprosjekt 1 har revisor anbefalt at det velges et byggeprosjekt som 
ikke er blitt påbegynt på det tidspunktet delrapport 1 var blitt ferdigstilt. Alternativt at det 
stilles i bero eller gis en annen vinkling. 
 
Kommunestyret har ønsket at kontrollutvalget evaluerer enkelte forhold knyttet til 
omorganiseringen innenfor helse- og velferdsområdet. Slik en kan forstå det stilles det 
spørsmålstegn ved hvorvidt forutsetningene er innfridd, og derved også ved hvorvidt 
kvaliteten på beslutningsgrunnlaget som lå til grunn var tilfredsstillende. 
 
Kontrollutvalgets leder vil gi en orientering om samtalene en har hatt med forvaltningsrevisor. 
 
Saken legges med dette fram for diskusjon i møtet. 
 
 
 
 
 
 
Vurdering 
Lovgiver har forutsatt at det går en rød tråd fra behovs- og konsekvensanalyser til 
kommunale planer (politiske utviklingsønsker) og hele veien ned til konkrete handlinger. 
Dette kan sammen med en evaluering av kvaliteten på beslutningsgrunnlaget være mulige 
innganger til et alternativt prosjekt. 
 
 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 06.07.2022 35/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/135 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Godkjenning av møteprotokoll  
 

 
 
Behandles i utvalg Møtedato Saksnr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 06.07.2022 36/22 
 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/135-3 
 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
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