
  

Forvaltningsrevisjon Vann og avløp - Prosjektplan  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 11.12.2020 50/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/343 - 4 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for vann og avløp. 
Kontrollutvalget ber om at prosjektet ferdigstilles innen: 

·  

 
Vedlegg 
Prosjektplan - Vann og avløp 
 
Saksopplysninger 
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i sak 25/20. Iht. planen 
er vann og avløp prioritert som første prosjekt. 
 
Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i sak 33/20: 

1. Kontrollutvalget ber revisor starte opp arbeidet med forvaltningsrevisjon - vann og 
avløp og utarbeide forslag til prosjektplan til neste møte.  
2. Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal fokuserer på:  

• FNs bærekratmål  
• Vannkvalitet  
• Selvkost opp mot vedlikehold og investeringer vann og avløp  
• Vann til alle på tilnærmet like vilkår 

 
Revisjon Midt-Norge SA bekreftet oppdraget i brev av 25. september, og prosjektplan ble 
mottatt den 25. november. 
 
Prosjektplanen beskriver bl.a. mandat, kommunens organisering, hvordan prosjektet er tenkt 
avgrenset, kilder til revisjonskriterier og metoder for innsamling av data. Revisor har også 
vurdert sin uavhengighet. 
 
Det er utarbeidet 3 problemstilling med underpunkt for prosjektet: 
 
1. Har Steinkjer kommune et bevisst forhold til FNs bærekraftmål, når det kommer til: 

· Likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris (delmål 6.1) 
· Vesentlig bedre utnytting av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av og 

tilgang til ferskvatn for å bøte på vannmangel og i vesentlig grad redusere tallet 
på personer som blir rammet av vannmangel (delmål 6.4) 

2. Tilfredsstiller Steinkjer kommune bestemmelser i drikkevannsforskriften når det gjelder: 
· Kvalitet på drikkevannet 
· Leveringssikkerhet 
· Distribusjonssystem 

 
 
 
 
 



3. Følges selvkostprinsippene som grunnlag for beregning av vann- og avløpsgebyr? 
· Beregningsgrunnlag samlet selvkost 
· Avskrivninger og kalkulatoriske renter 
· Selvkostfond 

 
Det er et estimert timeforbruk på 320. timer. Leveringsdato er ikke oppgitt, men det er 
ønskelig at rapporten levers 1.halvår 2021, slik at den kan bli behandlet av kommunestyret 
før sommerferien. 
 
 
Vurdering 
Prosjektplanen vil bli gjennomgått av revisor i møtet, og kontrollutvalget har mulighet til å 
komme med innspill og forslag til endinger i prosjektplanen. 
 
Dersom utvalget er av den oppfatning at prosjektplanen er dekkende, anbefales det 
kontrollutvalget å slutte seg til denne. 
 
 
 
 
 
 


