
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 06.07.2022 kl 10:00-12:00 

Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kari Johanne Kjerkol  
Johan Dahle Fossan  
Line Thorsen Bratli  
Mats Henriksen  

 
Forfall: 

 

Kim Daniel Svendsen  
 
Andre tilstede: 
Forvaltningsrevisor og kontrollutvalgets sekretær 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
33/22 Referatsaker 

34/22 Drøfting knyttet til bestilt prosjekt - Evaluere bygging av brannstasjon 
(delprosjekt 2) 

35/22 Eventuelt 

36/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 33/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 06.07.2022 33/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
KUs leder refererte kort fra samtale med fagansvarlig forvaltningsrevisor. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 
 

Sak 34/22 Drøfting knyttet til bestilt prosjekt - Evaluere bygging av 
brannstasjon (delprosjekt 2) 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 06.07.2022 34/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
Det ble åpnet for at Karl Meinert Buchholdt ga saksopplysninger knyttet til KST 20/20. 
Han redegjorde for bakgrunnen for at interpellasjonen ble stilt var spørsmål knyttet til kvaliteten 
på saksfremleggene som ble lagt fram for politisk beslutning. Får politikerne tilstrekkelig 
relevant informasjon på en måte som de kan forstå? 
 
Han avsluttet med å gi uttrykk for at det er viktig å se framover, slik at en tidsaktuell sak vil 
imøtekomme hans intensjoner med interpellasjonen på dette punkt. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
1. Kontrollutvalget avventer iverksettelse av delprosjekt 2 inntil det foreligger et alternativt 

relevant byggeprosjekt som ennå ikke er påbegynt. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær legge fram sak om bestilling av forvaltningsrevisjon i neste 

møte. 
3. Kontrollutvalget ber sekretær legge fram sak om bestilling av undersøkelse knyttet 

utviklingen i enhetskostnader, jf. KST 20/20 pkt. 2. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget avventer iverksettelse av delprosjekt 2 inntil det foreligger et 
alternativt relevant byggeprosjekt som ennå ikke er påbegynt. 

2. Kontrollutvalget ber sekretær legge fram sak om bestilling av forvaltningsrevisjon i 
neste møte. 

3. Kontrollutvalget ber sekretær legge fram sak om bestilling av undersøkelse knyttet 
utviklingen i enhetskostnader, jf. KST 20/20 pkt. 2. 

 



 

 
 

Sak 35/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 06.07.2022 35/22 

 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 

 
 
Behandling: 
 

 
 
 

 

 
 

Sak 36/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 06.07.2022 36/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


