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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema «vannsikkerhet».  
2. Utvalget ønsker at revisjonen undersøker følgende problemstillinger: 

a. … 
3. Utvalget ber revisjonen levere en prosjektplan til sekretariatet innen 22. januar 

2021. 

 
Saksopplysninger 
Kommunestyret har nylig vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. 
I planen er vannsikkerhet satt opp som første prosjekt. 
 
Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og helse. I Skaun er det en krevende 
ressurssituasjon når det gjelder investeringsprosjektene innen vann og avløp. 
Investeringsprosjekter på VAR-området gjennomføres i liten grad innenfor tids- og 
kostnadsrammer, og er ikke i samsvar med opprinnelige budsjett og vedtak. Av tiltak som 
ikke ble ferdigstilt i 2019 er blant annet reservevann og vann- og avløpsledning mellom 
Eggkleiva og Børsa.  
 
I en forvaltningsrevisjon kan det være relevant å se på om kommunen har et tilfredsstillende 
vannforsyningssystem. Det kan være nyttig å se på om det er etablert rutiner som sikrer god 
prosjektstyring av større investeringsprosjekter på VAR-området i planleggings- og 
gjennomføringsfasen. Vesentligheten ved en svikt i beredskap på området er stor, og derfor 
bør også utvalget vurdere å be revisjonen undersøke dette. Dette kan for eksempel 
undersøkes med utgangspunkt i gjeldende beredskapsplan.  
 
Utvalget har i gjennomsnitt 310 timer årlig til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. I 
praksis betyr dette at utvalget kan bestille en forvaltningsrevisjon i året og en til to 
eierskapskontroller i valgperioden. Ved å bestille en forvaltningsrevisjon i siste møte før jul vil 
revisor antageligvis komme i gang med revisjonsarbeidet tidlig i 2021, og utvalget vil trolig få 
rapporten levert like før eller etter sommeren 2021. Ressurstilgangen hos Revisjon Midt-
Norge avgjør når utvalget får rapporten levert.  
 
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalget bør bestille en forvaltningsrevisjon med tema vannsikkerhet i dagens møte. 
For å sikre at utvalget får svar på det de ønsker å få undersøkt kan det være en fordel om 
utvalget formulerer så presise spørsmål som mulig ved bestilling.  
 
 


