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Sakstittel
Referatsaker
Henvendelse til kontrollutvalget fra en innbygger vedrørende tilkobling til
kommunalt avløp Bolkan - Lein
Orientering fra sekretær
Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av regnskapsrevisjon for
2019
Kontrollutvalgets årsplan - møteplan for 2020
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/257 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Kontrollutvalgets egenvaluering for perioden 2015-2019.

Møtedato
26.11.2019

Saknr
31/19

Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
19.09.2019

Saknr
28/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/60 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:
Forslag til vedtak i møtet:
· Kontrollutvalget mener det har bidratt til å skape tillit hos innbyggerne til at
forvaltningen foregår korrekt og i samsvar med politiske vedtak.
· Kontrollutvalget mener det har vært et synlig organ som har våget å stille
spørsmål ved hvordan virksomheten drives.
· Kontrollutvalget mener at kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom
kontrollutvalget og kommunestyret har fungert godt.
· Kontrollutvalget mener at samarbeidet innad i kontrollutvalget og med
sekretariatet har fungert svært godt. Kontrollutvalget er forøvrig godt fornøyd
med alle de tjenester det har fått levert.
· Kontrollutvalget mener forholdet til administasjonen har fungert godt, men det er
beklagelig at ikke alle henvendelser til rådmannen er blitt tilfredsstillende besvart
og innenfor rimelig tid. Kontrollutvalget forutsetter at disse forholdene vil bedre
seg fremover.
Avstemming
Enstemmig
Vedtak:
·
·
·
·

·

Kontrollutvalget mener det har bidratt til å skape tillit hos innbyggerne til at
forvaltningen foregår korrekt og i samsvar med politiske vedtak.
Kontrollutvalget mener det har vært et synlig organ som har våget å stille
spørsmål ved hvordan virksomheten drives.
Kontrollutvalget mener at kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom
kontrollutvalget og kommunestyret har fungert godt.
Kontrollutvalget mener at samarbeidet innad i kontrollutvalget og med
sekretariatet har fungert svært godt. Kontrollutvalget er forøvrig godt fornøyd
med alle de tjenester det har fått levert.
Kontrollutvalget mener forholdet til administasjonen har fungert godt, men det er
beklagelig at ikke alle henvendelser til rådmannen er blitt tilfredsstillende besvart
og innenfor rimelig tid. Kontrollutvalget forutsetter at disse forholdene vil bedre
seg fremover.

Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets årsplaner

Saksopplysninger
En evaluering av kontrollutvalgets virksomhet kan bl.a. inneholde disse hovedpunktene:

Utvalgets primære oppgaver
· Har utvalget bidratt til å skape tillit hos innbyggerne til at forvaltningen foregår korrekt
og i samsvar med politiske vedtak?
· Har kontrollutvalget vært et synlig organ som har våget å stille spørsmål ved hvordan
virksomheten drives?

Forholdet til kommunestyret
· Hvordan har kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kontrollutvalget og
kommunestyret fungert?

Samarbeidet med sekretariatet og revisjonen
· Har samarbeidet med sekretariatet fungert slik kontrollutvalget ønsker?
· Har samarbeidet med revisjonen fungert slik kontrollutvalget ønsker?
· Er revisjonens oppdrag utført og rapportert i samsvar med kontrollutvalgets
forventninger?

Vurdering
Ved slutten av kontrollutvalgets funksjonsperiode 2015-2019 synes det naturlig at
kontrollutvalget foretar en evaluering av sitt arbeid.

Henvendelse til kontrollutvalget fra en innbygger vedrørende
tilkobling til kommunalt avløp Bolkan - Lein
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
26.11.2019

Saknr
32/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/272 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Den kommunale saksbehandling vedrørende avløpsnett Bolkan-Lein
Bekreftelse fra kommuen avløp Bolkan-Lein
Kostnadsoverslag oppsittere avløp Bolkan-Lein
Referatsak 040417 avløp Bolkan-Lein
Sluttføring avkloakkering Bolkan-Lein 130218
Tilknytning av bygningene til kommunal avløpsledning
Notat om Bolkan-Lein utbyggingen
Saksutredning
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra en innbygger vedrørende avløpsnett Bolkan
Lein. Det stilles bl.a. spørsmål ved prosjektering, kostnader og gjennomføring, se vedlegg for
ytterligere informasjon.
Kontrollutvalgets saksbehandler har hatt et møte med administrasjonen for å høre
administrasjonens syn. Administrasjonen har etter møtet utarbeidet et notat som følger
vedlagt. Administrasjonen gir bl.a. uttrykk for at:
"Avkloakkering av området er omtalt allerede i Frosta kommunes saneringsplan for
kloakk fra 1992. I denne er det planlagt utbygging av det eksisterende avløpsnettet slik
at det aktuelle området inkluderes i kommunalt nett…
….. Den økologiske tilstanden til Logtunbekken er klassifisert som dårlig, og noe av
grunnen til dette antas å være utslipp av avløp til bekken/ i bekkens nedbørsfelt. Det er
på bakgrunn av blant annet dette at det kommunale avløpsnettet er bygd ut, og at det
nå har blitt gitt varsel om pålegg om tilknytning…
….. Hjemmelen til å kreve tilknytning til offentlig avløpsanlegg er plan- og
bygningsloven § 27-2. Denne sier at bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig
avløpsledning går over eiendommen, i veg som støter til eiendommen eller over
nærliggende areal skal knyttes til avløpsledningen. Reglene for tilknytningsplikt er gitt
for å ivareta hensynet til at den offentlige avløpstransporten blir bygd ut og drevet
teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt….

…. Utslipp via kommunalt avløpsnett sikrer at utslippet skjer dypt nok til at det innlagres
(ikke flyter opp til overflaten) og at det fortynnes tilstrekkelig. Samling av avløp i
kommunale renseanlegg gjør det også enklere å imøtekomme eventuelle fremtidige
krav til økt rensegrad….

…. Det er noe uklart hvorfor kostnadene knyttet til utbygging av stikkledningsnettet ikke
er inkludert i regnestykket fra start. Denne kostnaden er betydelig i et område hvor det
er relativt store avstander mellom boligene, og utgjør størstedelen av kostnadene i
prosjektet. Dette burde ha blitt belyst når prosjektet ble lagt frem for politikerne. På
grunn av store utskiftninger i enhet for teknisk og landbruk vet vi ikke med sikkerhet hva
som ble lagt frem, men det ser ikke ut til at det ble tatt høyde for dette når det ble
orientert om saken. I planleggingen av nye prosjekter jobber vi med å påse at alle
kostnader forbundet med et prosjekt er inkludert – også eventuelle kostnader forbundet
med stikkledningsnett…."
Administrasjonen vil være tilstede i møte for å svare på eventuelle spørsmål.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Administrasjonen medgir at dette konkrete prosjektet burde ha vært bedre belyst når det ble
lagt fram for politikerne. Dette skal nå være strammet inn, slik at framtidige prosjekter skal
være bedre belyst.
For å sikre god forståelse i befolkningen for behovet for miljømessige tiltak er det viktig at
prosjektene er godt planlagt og godt gjennomført. Men, viktigst av alt er at behovet for
tiltakene blir kommunisert på en god og forståelig måte - både for dem tiltakene berører
direkte - men også til befolkningen som helhet. Denne forståelsen og kunnskap om
lovkravene bør på generelt grunnlag sikres så tidlig som mulig i slike prosesser.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Tore Solli <torsoll3@online.no>
29. september 2019 18:27
Paul Ivar Stenstuen
SV: epost adresse
Bekreftelse fra kommuen avløp Bolkan-Lein.pdf; Kostnadsoverslag oppsittere
avløp Bolkan-Lein.pdf; Referatsak 040417 avløp Bolkan-Lein.pdf; Sluttføring
avkloakkering Bolkan-Lein 130218.pdf

Takk for opplysende telefonsamtale tidligere i uka!
Klage på saksbehandling av utvidelse i det kommunale avløpsnettet Bolkan/Lein på Frosta.

September 2016.
Oppsitterne i grenda jeg tilhører ble innkalt til info-møte av Frosta kommune avdeling for teknisk og
landbruk i forbindelse med utvidelse av kommunalt avløpsnett

Bolkan/Lein. Avdelingen kunne ikke vise

til noen prosjektering av anlegget, eller noen form for kostnadsoverslag.
I dette tidsrommet (2016), opplyste avdelingen om at den eneste muligheten for å få ny
utslippstillatelse, var via kommunalt avløpsanlegg. En uvanlig rigid
måte å håndheve regelverket på.
Anlegget ble behandlet som referatsak i formannskapet sak PS 29/17 med en ramme på kr. 220.000.
Etter store kostnadsoverskridelser, ble

det av formannskapet sak PS 17/18 bevilget nye 380.000.

Jeg ser det som naturlig at det rettes spørsmål til avdelingen vedrørende regnskapstall for hittil påløpte
kostnader. Ubekreftet beløp ligger på ca. 700.000.
Nytt møte med avdelingen 19.09.2018. Enhetsleder Halfdan Jonsson trodde at det kunne være noen av
oppsitterne som var i stand til å prosjektere anlegget.
Nå er det slik at ingen i grenda har den nødvendige kompetansen for å utføre kommunalteknikk.
Samtidig ble det fra enhetsleder foreslått å danne et privat
avløpslag for å håndtere de private stikkledningene på ca. 2700 meter. Flere av oppsitterne stiller seg
negativ til dette, så det er ikke aktuellt.

Frode Olsen har på vegne av grenda innhentet priser på graving med rør fra entrepenør. Vi har dermed
fått en brukbar oversikt over tilleggskostnader,
som pr. i dag representerer 1,500.000. Summen kommer fram som en differanse i kostnader som ikke
kan pålegges oppsitterne etter dagens regler.
Et betydelig usikkerhetsmoment på utgiftssiden, er hvor store skader dreneringssystemet i dyrket jord
utsettes for.
Ca. pris i dag for drenering av 100 dekar vil være 1,250.000.
I denne saken har kommunen garantert for den private delen av anlegget, uten at det blir tatt eierskap i
dette.

Saken fremmes for kontrollutvalget grunnet at saksbehandlingen setter demokratiske prinsipper til side.
Med manglende prosjektering, vil ikke det totale
kostnadsbildet komme fram, og politikerne blir forledet til å fatte besluttninger på feil grunnlag. Til slutt
så stiller jeg spørsmål om fra hvilket budsjett garantien
skal komme fra?

Med vennlig hilsen
Tore Solli

PS! Saken trenger ikke å håndteres i fortrolighet.

Sendt fra E-post <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for Windows 10
Fra: Paul Ivar Stenstuen <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>

Sendt: tirsdag 24. september 2019 kl. 10.39
Til: torsoll3@online.no <mailto:torsoll3@online.no>
Emne: epost adresse
paul.ivar.stenstuen@konsek.no <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>

Frode Olsen
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Holsæter Hege Christine <Hege.Christine.Holsaeter@frosta.kommune.no>
fredag 29. mars 2019 10.33
Frode Olsen
Jonsson Halfdan
SV: Avløp Bolkan-Lein

Hei
Bekrefter med dette at kommunen tar kostnadene og garanterer for beløpet som ikke dekkes av oppsitterne.
Med vennlig hilsen
Hege Christine Holsæter
Ingeniør kommunalteknikk
Tlf. 92 42 92 52

FROSTA KOMMUNE

Fra: Jonsson Halfdan
Sendt: 22. mars 2019 14:00
Til: Holsæter Hege Christine
Emne: VS: Avløp Bolkan-Lein

Med vennlig hilsen
Halfdan Jonsson
Enhetsleder teknisk og landbruk
Tlf. 97787556

FROSTA KOMMUNE

Fra: Frode Olsen [mailto:Frode.Olsen@ecura.no]
Sendt: 20. mars 2019 09:38
Til: Jonsson Halfdan
Emne: SV: Avløp Bolkan-Lein

Hei igjen
Jeg savner en bekreftelse fra deg på at kommunen tar kostnadene og kan garantere for det beløpet i tilsendt
regneark som ikke dekkes av oppsitterne(ca 1,2mill)
Fint om jeg kan få dette fort slik at vi kan ha et møte før påske. Entreprenør kommer tilbake med revidert pris til oss
denne uka der veigjennomslagene er uttatt.
Hører fra deg
mvh
1

FrodeO
Fra: Jonsson Halfdan <Halfdan.Jonsson@frosta.kommune.no>
Sendt: mandag 11. mars 2019 10.59
Til: Frode Olsen <Frode.Olsen@ecura.no>
Kopi: Auran Arne Ketil <Arne.Ketil.Auran@Frosta.Kommune.no>; Holsæter Hege Christine
<Hege.Christine.Holsaeter@frosta.kommune.no>; Hollingsæter Bjørn <Bjorn.Hollingsaeter@frosta.kommune.no>
Emne: SV: Avløp Bolkan-Lein
Hei igjen..
Vi har hatt et internt møte om innspillene fra deg (dere). Saken er egentlig klar og det er greit fra kommunens
ståsted å gå videre. Det er selvsagt blitt seint å komme i gang denne våren, så realistisk gjennomføringsplan må bli
slutten av året og begynnelsen av 2020. Kan dere sikre avtalen med entreprenøren selv om dere ikke kommer i
gang før til senhøsten ?
Det hadde vært greit at du tok en orientering med naboene om saken og hvis det er ønskelig med deltakelse fra oss
så gir du tilbakemelding om det.
Vi har ikke sendt ut noen brev med påbud om oppkobling. Er det nødvendig eller blir gjennomføringen nå iverksatt
uten videre brevskriving fra kommunen ?
Hører fra deg.
Med vennlig hilsen
Halfdan Jonsson
Enhetsleder teknisk og landbruk
Tlf. 97787556

FROSTA KOMMUNE

Fra: Frode Olsen [mailto:Frode.Olsen@ecura.no]
Sendt: 26. februar 2019 12:50
Til: Jonsson Halfdan
Emne: Avløp Bolkan-Lein

Mvh
FrodeO

2

Meterpris på lagt rør inkl.mva::

Oppsitter:
Kristian Rygg
Andreas Hogstad
Jonny Rygh
Steinar Buan
Geir Haugan
Tore Solli
Høtta
Frode Olsen
Lisa Buchholdt
Johan Lein
Øystein Lie
Jon Flægstad
Jørn Bucholdt
Reparasjon av drensgrøfter
Konsulenthonorar prosjektering
Total anleggskostnad:

kr 955,00

Rørl.alene:

I kolonnen "Differanse" som viser om kostnaden overskrider det oppsitter kan belastes i anleggsbidrag(egenandel). Rødt tall gir grunnlag til å søke kommunen.
I kolonnen "Antall påkoblinger" kan tallet justeres. Det påvirker "Differansen".

Rørl.delt med to:
450
60
250
405
100
15
60
30
15
80
10
70
340

kr 2 720 556,25

Rørl.delt med tre:

90

90

90
0

90
90

0
0
0

140
140
140
0

Rørl.delt med fire
275
275
275
275
60
60
60
60
185
185
185
185

Rørl.delt med fem:

170
170
170
170
170

Antall påkoblinger:

Påkoblingsgebyr:
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

60744
20248
20248
20248
20248
20248
20248
20248
20248
20248
20248
20248
20248

15

303720

Anleggskostnad:

Anleggsbidrag: Differanse:

kr 567 031,25
kr 311 220,00 -kr 255 811,25
kr 122 956,25
kr 103 740,00
-kr 19 216,25
kr 376 031,25
kr 103 740,00 -kr 272 291,25
kr 481 081,25
kr 103 740,00 -kr 377 341,25
kr 142 295,00
kr 103 740,00
-kr 38 555,00
kr 61 120,00
kr 103 740,00
kr 42 620,00
kr 104 095,00
kr 103 740,00
-kr 355,00
kr 61 120,00
kr 103 740,00
kr 42 620,00
kr 61 120,00
kr 103 740,00
kr 42 620,00
kr 165 135,42
kr 103 740,00
-kr 61 395,42
kr 54 116,67
kr 103 740,00
kr 49 623,33
kr 155 585,42
kr 103 740,00
-kr 51 845,42
kr 368 868,75
kr 103 740,00 -kr 265 128,75
kr 200 000,00
kr 0,00 -kr 200 000,00
kr 150 000,00
kr 0,00 -kr 150 000,00
kr 2 720 556,25
Sum som kommunen garanterer for: -kr 1 514 456,25

Frosta kommune

Tore Solli
Alstadvegen 341
7633 Frosta

Deres ref

Vår ref:
2019/4500-1

Dato
05.11.2019

082/014 – Tilknytning av bygningene til kommunal avløpsledning
Varsel om at kommunen vurderer å vedta pålegg som kan følges opp med
forelegg, og ilegge tvangsmulkt
_______________________________________________________________________
Bygningene på din eiendom er ikke tilknyttet kommunal avløpsledning.
Vi varsler deg herved om at kommunen vil vurdere å pålegge slik tilknytning hvis avløpet
ikke er knyttet til den kommunale avløpsledningen innen 01.05.2020. Kommunen vil samtidig
vurdere å fastsette tvangsmulkt.
Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fristen, kan følges opp med forelegg som har
samme virkning som en rettskraftig dom.
_____________________________________________________________________
Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig avløpsledning går over eiendommen, i veg som
støter til eiendommen eller over nærliggende areal skal etter plan- og bygningsloven § 27-2 annet
ledd knyttes til offentlig ledning.
I følge kommunens opplysninger, har din eiendom i dag privat avløpsløsning. Kommunen har sin
hovedledning for avløp ca. 230 meter fra eiendommens bebyggelse. Den vedlagte kartskissen viser
ledningsnettet i området. Avløpsledningen er markert rosa.
Vi er ikke kjent med at det er forhold ved din eiendom som gjør at vi kan godkjenne en annen
løsning for bygningene enn tilknytning til den kommunale avløpsledningen.
Kommunen mener bygningene på din eiendom skal være tilknyttet den kommunale
avløpsledningen, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd. Dersom bygningene ikke er
tilknyttet det kommunale nettet innen 01.05.2020, vil kommunen pålegge slik tilknytning, jf.
plan- og bygningsloven § 32-3. Kommunen vil samtidig vurdere å fastsette tvangsmulkt for å få
gjennomført pålegget, jf. plan- og bygningsloven § 32-5.
Tvangsmulkten fastsettes som et engangsbeløp, og vil normalt ligge i størrelsesorden kr. 20 000,-.
Postadresse:
Fånesvegen 1
7633 Frosta
E-post postmottak@frosta.kommune.no

Telefon:
74 80 88 00
Telefaks:
74 80 88 09

Internett:
www.frosta.kommune.no
Bankgiro:
4459 06 00099

Organisasjonsnr:
944 482 253
Skatt:
6345 06 17174

Side 2 av 2
Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fristen, vil kunne følges opp med forelegg som
kan få samme virkning som rettskraftig dom og medføre at kommunen sørger for at bygningen
blir knyttet til den kommunale ledningen for din regning, jf. plan- og bygningsloven § 32-6. Du
varsles herved om at kommunen vil vurdere å ilegge et forelegg om plikt til å etterkomme
pålegget innen den fastsatte fristen.
Hvis du mener opplysningene våre er uriktige, eller at det er andre forhold som gjør at du ikke
plikter å knytte bygningene på eiendommen til det kommunale nettet, ber vi om at du tar kontakt så
snart som mulig. Dette gjelder også hvis anbudet på arbeidet overstiger 5 x tilknytningsgebyret per
bolig/ boenhet. Per 05.11.2019 tilsvarer dette kr. 103 740,-.
Kommunestyret har vedtatt at kostnaden for en privat ledning maksimalt skal være 5 ganger
tilknytningsgebyret per bolig/ boenhet. Beløp som overstiger dette kan søkes dekket av kommunen.
Dersom beløpet overstiger denne øvre grensen, skal kommunen kontaktes før arbeidet med privat
ledning begynner. Den økonomiske støtten kan bortfalle dersom man ikke har en avtale med
kommunen på forhånd. Er det flere boliger/ boenheter på eiendommen vil den øvre grensen for
kostnadene til den private ledningen øke tilsvarende.
Arbeidet som skal utføres, må utføres av godkjent firma i henhold til plan- og bygningslovens
bestemmelser. Det oppfordres til å søke samarbeid med aktuelle naboer, da dette gir gjensidig
økonomiske og praktiske fordeler. Mer informasjon om tilknytningsplikt, saksgang og økonomi
finnes i vedlagt informasjonsfolder.
Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 74 80 88 00 eller du kan sende e-post til
postmottak@frosta.kommune.no.
Med hilsen
Hege Christine Holsæter
Ingeniør kommunalteknikk
Vedlegg
1 Informasjonsfolder
2 Avløpstrase Bolkan-Lein
3 Forskrift for avløpsgebyr,
Frosta kommune
4 Lovbestemmelser

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift.

Notat om utbygging av avløp Bolkan - Lein
Avkloakkering av området er omtalt allerede i Frosta kommunes saneringsplan for kloakk fra 1992. I
denne er det planlagt utbygging av det eksisterende avløpsnettet slik at det aktuelle området
inkluderes i kommunalt nett.
I gjeldende hovedplan for avløp finnes en uprioritert liste over tiltak som inkluderer følgende punkt:
Iverksette tiltak ved bekker med dårlig vannkvalitet i prioritert rekkefølge etter bekkenes aktuelle
forurensningsgrad, jf. kommunens miljømål for vannforekomster. Et av delmålene i den samme
planen er at: Alle bekker, elver og vann i kommunen skal minst ha kvalitet tilsvarende tiltaksklasse II
målt som termotolerante koliforme bakterier. Dette samsvarer med Vannforskriften, som trådte i
kraft i 2007, som oppgir miljømål for blant annet overflatevann: (…) vannforekomstene skal ha minst
god økologisk og kjemisk tilstand. Den økologiske tilstanden til Logtunbekken er klassifisert som
dårlig, og noe av grunnen til dette antas å være utslipp av avløp til bekken/ i bekkens nedbørsfelt.
Det er på bakgrunn av blant annet dette at det kommunale avløpsnettet er bygd ut, og at det nå har
blitt gitt varsel om pålegg om tilknytning.
Hjemmelen til å kreve tilknytning til offentlig avløpsanlegg er plan- og bygningsloven § 27-2. Denne
sier at bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig avløpsledning går over eiendommen, i veg
som støter til eiendommen eller over nærliggende areal skal knyttes til avløpsledningen. Reglene for
tilknytningsplikt er gitt for å ivareta hensynet til at den offentlige avløpstransporten blir bygd ut og
drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt.
Utslipp via kommunalt avløpsnett sikrer at utslippet skjer dypt nok til at det innlagres (ikke flyter opp
til overflaten) og at det fortynnes tilstrekkelig. Samling av avløp i kommunale renseanlegg gjør det
også enklere å imøtekomme eventuelle fremtidige krav til økt rensegrad.
Prosessen ble startet høsten 2016. Det første informasjonsmøtet ble gjennomført i september 2016,
og her ble det informert om kommunens planer om forlenging av den kommunale avløpsledningen. I
april 2017 ble det gjort et vedtak i forbindelse med PS 29/17 hvor rådmannen fikk tillatelse til å
forlenge den kommunale avløpsledningen. Arbeidet med å legge ledningen ble startet sommeren
2017. På grunn av at ledningen måtte legges mye dypere enn først antatt ble kostnadene
overskredet og arbeidet stanset. I 2018 ble det bevilget ekstra midler, og avløpsledningen ble fullført
våren 2018. Det ble høsten 2018 gjennomført et nytt informasjonsmøte hvor det ble informert om at
den kommunale avløpsledningen var fullført, og at grunneierne kunne begynne arbeidet med å legge
det private stikkledningsnettet. I etterkant av møtet utarbeidet grunneierne et kostnadsoverslag som
viste hvor mye det private stikkledningsnettet ville koste. Kommunen kom deretter med en garanti
på at kostnader som overskrider det som det kan forventes at hver enkelt grunneier skal betale,
dekkes av kommunen. På bakgrunn av dette fikk Frosta kommune inntrykk av at grunneierne var i
gang med å få bygget stikkledningsnettet. Da det høsten 2019 viste seg at dette ikke var tilfelle ble
det sendt ut varsel om pålegg om tilknytning til alle som forventes å koble seg til anlegget. I etterkant
ser vi at informasjonsflyten i prosjektet kunne ha vært bedre. Dette tar vi til etterretning og prøver å
forbedre ved neste prosjekt.
Frosta kommune har satt et maks. tak for kostnader for utbygging ved pålegg om tilknytning til
kommunalt anlegg. Dette tilsvarer 5 x tilknytningsgebyret per boenhet, noe som p.t. tilsvarer 103.740
kroner. Det vil si at ingen grunneiere skal være nødt til å betale mer enn dette for tilknytningen.
Tilknytningsgebyret kommer i tillegg til utbyggingskostnadene.
Det er noe uklart hvorfor kostnadene knyttet til utbygging av stikkledningsnettet ikke er inkludert i
regnestykket fra start. Denne kostnaden er betydelig i et område hvor det er relativt store avstander

mellom boligene, og utgjør størstedelen av kostnadene i prosjektet. Dette burde ha blitt belyst når
prosjektet ble lagt frem for politikerne. På grunn av store utskiftninger i enhet for teknisk og landbruk
vet vi ikke med sikkerhet hva som ble lagt frem, men det ser ikke ut til at det ble tatt høyde for dette
når det ble orientert om saken. I planleggingen av nye prosjekter jobber vi med å påse at alle
kostnader forbundet med et prosjekt er inkludert – også eventuelle kostnader forbundet med
stikkledningsnett.

Orientering fra sekretær
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
26.11.2019

Saknr
33/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/259 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Opplæring av nye kontrollutvalg
Saksutredning
Kommunelovens § 22-1 fastslår at kommunestyret har (det øverste) ansvaret for å
kontrollere kommunens virksomhet. Iht. lovens §23-1 skal kommunestyret velge et
kontrollutvalg som skal utøve kontrollen på sine vegne.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og har primært systemvurderinger som sitt mandat og
arbeidsfelt. Kontrollutvalget kan ikke og skal ikke overprøve lovlige fattede politiske eller
administrative beslutninger.
Kontrollutvalget skal påse at (§23-2):
1. kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
2. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
3. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og
av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
4. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
5. vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Kontrollutvalget må på generelt grunnlag videre forsikre seg om at bl.a. følgende hensyn blir
tilfredsstillende avveid og ivaretatt:
·
·
·
·

Hensynet til sikker og målrettet drift - har rådmannen etablert et tilfredsstillende system
for å sikre at kommunen når sine mål og at lovverk og kommunale vedtak blir etterlevd?
Hensynet til brukerne – får brukerne en tilfredsstillende tjeneste og blir brukerne gitt
tilstrekkelig mulighet til medvirkning i samsvar med lovens krav?
Hensynet til de pårørende – blir det gitt tilfredsstillende informasjon og blir de
pårørende gitt mulighet til medvirkning i samsvar med lovens krav?
Hensynet til de ansatte og deres arbeidsmiljø – Blir de ansatte og deres arbeidsmiljø
tilfredsstillende ivaretatt i samsvar med lov og avtaler?
(Punktene er ment som eksempler og listen er ikke uttømmende.)

For å løse sine oppgaver kan kontrollutvalget kreve at kommunen legger fram enhver
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige.
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrollutvalgets kontrolltiltak.

I praksis har sekretæriatet uttøvd denne innsynsretten på vegne av kontrollutvalget som ledd
i sin saksforberedelse.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når utvalgets
saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve
denne retten på sine vegne.
Sekretær vil gi en orientering og mer utfyllende informasjon i møtet.

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Den kommunale egenkontrollen
• Kommunestyret har ansvaret for egenkontrollen
• Rådmannen har ansvar for internkontrollen
• Kontrollutvalget har ansvar for kontrollarbeidet
• Sekretariatet er kontrollutvalgets rådgiver
• Revisjonen utfører arbeid på bestilling fra kontrollutvalget

Kommunestyret
Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets ansvar - § 23-2
Kontrollutvalget skal påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en
betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller
fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved
behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

Grunnleggende om kontrollutvalgets rolle
• Kommunestyret er kontrollutvalgets oppdragsgiver
• Kontrollutvalget har ingen beslutningsmyndighet
• Utvalget har full innsynsrett
• Kontrollutvalget er ikke et klageorgan
• Utvalget kan gjøre det som det mener er nødvendig for å
ivareta kontrollfunksjonen

Prinsipper for utvalgets saksbehandling
• Kontrollutvalget skal følge forvaltningsrettslige prinsipper
• Henvendelser skal journalføres
• Saksbehandlingen skal være forsvarlig og saklig

Sekretariatet
• Er kontrollutvalgets administrasjon
•
•
•
•
•
•

Administrator: praktisk tilrettelegger for utvalgsmøtene
Saksbehandler: Utrede saker som skal til behandling i utvalget
Utreder: risiko- og vesentlighetsvurderinger, og andre utredninger
Rådgiver: habilitet, møte- og dokumentoffentlighet + opplæring
Koordinator: samordning av kommunalt kontrollarbeid og statlige tilsyn
Arkivansvar for kontrollutvalgets virksomhet
• Postjournal
• Arkiv
• Håndtere innsynsbegjæringer

Revisjonen
• Leverer revisjonsarbeid på oppdrag fra kontrollutvalget:
• Regnskapsrevisjon
• Forvaltningsrevisjon i kommunen
• Forvaltningsrevisjon i kommunens selskaper
• Eierskapskontroll
• Andre undersøkelser
For eksempler på forvaltningsrevisjon fra egen og andres kommuner:
www.forvaltningsrevisjon.no

Saker i kontrollutvalget
1. Pålagte saker
Forvaltningsrevisjon
Eierskapskontroll
Regnskapsrevisjon
Oppfølging av revisjonen
Lage forslag til budsjett for
kontrollarbeidet

2. Planlagte saker
Virksomhetsbesøk
Orientering fra administrasjonen
Gjennomgang av møtebøker
Folkevalgtopplæring
Oppfølging av utvalgets vedtak
Gjennomgang av tertialrapporter
Gjennomgang av KOSTRArapportering
Gjennomgang av delegerte
fullmakter

3. Uplanlagte saker
Saker fra media
Henvendelser fra kommunestyret
Henvendelser fra innbyggere
Henvendelser fra ansatte
Henvendelse fra
kommunedirektøren
Misligheter og annen informasjon
fra regnskapsrevisor
Rapporter fra statlige tilsyn
Rapporter, evalueringer og planer
Orientering om rettstvister

Kontrollutvalgets verktøy
•
•
•
•
•
•
•

Orienteringer fra administrasjonen
Virksomhets- og bedriftsbesøk
Utredninger fra sekretariatet
Forvaltningsrevisjon
Eierskapskontroll
Andre revisjonsundersøkelser
Høring

Taushetsplikt og habilitet
• Taushetsplikt
• personlige forhold
• kommunens forretningshemmeligheter
• ikke nødvendigvis taushetsplikt om opplysninger gitt i lukket møte

• Habilitet
• Du har selv ansvar for å melde fra om mulig inhabilitet.
• Meld fra til sekretariatet så tidlig som mulig
• Kontrollutvalget vurderer habiliteten i møtet

Praktisk informasjon
• Møteinnkallinger er som regel klar 7 dager før møtet
• Møtedokumentene publiseres samtidig med utsending
• Protokollen godkjennes i møtet og sendes ut/publiseres i løpet
av 1-2 dager
• Melding om forfall må gis i god tid så vara kan kalles inn
• Krav om møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste sendes til
kommunen etter hvert møte.

Organisasjoner
• Forum for kontroll og tilsyn, se www.fkt.no
• En "møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med
kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og
fylkeskommuner."
• Årlig konferanse for kontrollutvalgene tidlig i juni

• Norges kommunerevisorforbund, se www.nkrf.no
• "en yrkesfaglig interesseorganisasjon og et serviceorgan som er åpen
for alle som arbeider med revisjon av eller kontroll med kommunal og
fylkeskommunal virksomhet."
• Årlig konferanse for kontrollutvalgene tidlig i februar

Mer informasjon:
www.konsek.no

Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av
regnskapsrevisjon for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
26.11.2019

Saknr
34/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/259 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Revisor skal i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder utarbeide en strategi og plan for
sitt revisjonsoppdrag. Revisors strategi og plan for hvordan det enkelte revisjonsoppdrag skal
løses er interne vurderinger og interne dokumenter hos revisor.
Regnskapsrevisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapet 2019 i møtet. I
forbindelse med dette vil regnskapsrevisor gi en orientering om:
·
·
·
·
·
·
·

Regnskapsrevisors risiko og vesentlighetsvurdering, herunder om avveiningen mellom
revisjonskostnad og risiko for uavdekkede feil i regnskapet.
Regnskapsrevisors arbeidsmetodikk – hvordan velges områder og utvalg ut for
nærmere kontroll
Hva regnskapsrevisor vil fokusere på for regnskapet 2019 og hva vil regnskapsrevisor
ikke prioritere
Regnskapsrevisors kontroll med kommunens økonomiforvaltning – herunder
kommunens etterlevelse av aktuelle lovregler og kommunale vedtak
Regnskapsrevisors kontroll med kommunens IKT systemer
Regnskapsrevisors tidsbruk mht. særattestasjoner mv.
Regnskapsrevisors tidsbruk mht. rådgivning og veiledning av kommunen

Saksbehandlers vurdering
Revisjonsstrategien skal utarbeides på faglig grunnlag og vil ha sitt utgangspunkt i risiko og
vesentlighetsvurderinger. Formålet med å utarbeide en revisjonsstrategi er primært å
avdekke områder med risiko for feilrapportering, samt hvilke revisjonshandlinger som må
gjennomføres for at revisor skal kunne avgi sin revisjonsberetning.

Kontrollutvalgets årsplan - møteplan for 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
26.11.2019

Saknr
35/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
19/292 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2020" for
sin virksomhet i 2020.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer.
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Vedlegg
Kontrollutvalgets årsplan - møteplan for 2020
Saksutredning
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2020 følger vedlagt denne saken.
Årsplanen for 2020 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et
overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets
virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2020.
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i
løpet av året.
Vurdering
Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige
omprioriteringer. Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes
kommunestyret til orientering.
Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.

Årsplan 20XX
Kontrollutvalget
XXX kommune

Årsplan 2020
Kontrollutvalget
Frosta kommune

Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver1
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal påse at:
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i
selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir
fulgt opp.

Regnskapsrevisjon
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at
regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med
revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.

Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens admininstrasjon og
av selskapene som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal lage en plan for
gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. Planen skal være basert på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget skal også se til at
administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Eierskapskontroll
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av eierskapskontrollene, planen skal
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal
rapportere om resultatene av kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen
setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Budsjett for kontrollarbeidet
Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og kontrollutvalgets egen drift og
sender dette til kommunestyret med anbefaling om vedtak.

Rapportering til kommunestyret
Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Uttalelse om årsregnskapet
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap og årberetning.

Annet
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig.

Se kommuneloven § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon for en fullstendig oversikt over
kontrollutvalgets ansvar og myndighet.

1

Andre oppgaver
Kontakten med kommunestyret
Kontrollutvalget bør arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både gjennom
sakene utvalget oversender og ved orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk
For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, besøker kontrollutvalget
kommunens virksomheter og selskaper der kommunen har eierinteresser. Det er opp til utvalget å
bestemme hvor ofte det ønsker å gjennomføre slike besøk.

Henvendelser fra publikum
Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, som tar
stilling til om utvalget vil behandle saken og hvordan den skal følges opp.

Oppfølging av vedtak
Kontrollutvalget følger opp politiske vedtak som angår utvalgets arbeid. Sekretariatet legger fram status
for vedtak minst én gang per år.

Utvalgets faglige oppdatering
Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger.

Spesielle utfordringer og prioriteringer
(Her må teksten tilpasses det enkelte utvalget, eventuelt kan dette punktet sløyfes)

Møteplan for kontrollutvalget
Aktiviteter/saker

11.02

Orientering fra rådmannen
Årsmelding for kontrollutvalget

Revisjonsberetning

16.06

22.09

X
X

Årsregnskap og årsberetning
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
eierskapskontroll
Plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon
Plan for gjennomføring av
eierskapskontroll
Bestilling av forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Rapport fra forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll

05.05

X
X

X

X

X
X
X

X

Tilbakemelding etter årsrevisjon
Revisjonsstrategi

X

Budsjett for kontrollutvalget

X

Virksomhetsbesøk

03.11

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
26.11.2019

Saknr
36/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/257 - 2

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

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
26.11.2019

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/257 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.11.2019, godkjennes.

Saknr
37/19

