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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget avbryter bestilling av forvaltningsrevisjon av vannsikkerhet i kommunen. 
 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av …, og ber revisjonen legge frem en 
prosjektplan i neste kontrollutvalgsmøte. 
 
Vedlegg 
Prosjektplan - vannsikkerhet 
Tilsyn med Malmsjøen vannverk 
Tilsynssmøte med kommunale vannverk i Skaun 
Rapport etter tilsynsmøte 
Varsel - Vurdering om å gi pålegg 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 9.12.20 (sak 50/20) en forvaltningsrevisjon av kommunens 
vannsikkerhet. Utvalget ønsker at kommunen undersøker leveringssikkerhet og kvalitet, samt 
kommunes prosjektstyring på området.  
 
På bakgrunn av gjeldende plan for forvaltningsrevisjon og innspill som ble gitt i møtet 
9.12.20, har revisjonen utarbeidet en prosjektplan. Revisjonen har satt av 250 timer til 
gjennomføring av prosjektet. Følgende to problemstillinger er satt opp for undersøkelsen:  
 

1. Har Skaun kommune tilfredsstillende drikkevannsforsyning? Herunder bl.a.: 
• Leveringssikkerhet for drikkevannsforsyning 
• System for å sikre drikkevannskvalitet, samt beskyttelsestiltak mot forurensing 
• Beredskap og varsling ved uforutsette hendelser  

 
2. Prosjektstyring: I hvilken grad gjennomføres investeringsprosjekter innen vann og avløp 

innenfor tids- og kostnadsrammer i samsvar med hovedplan og vedtak?  

 
I etterkant av utarbeidelse av prosjektplanen er det kommet frem at Mattilsynet har 
gjennomført flere tilsyn av drikkevannssystemene i Skaun kommune i perioden 2018-2020. 
Tilsynene dreier seg både om distribusjonssystem, bemanningssituasjon, samt utredning av 
leveringssikkerhet og eventuelt reservevannforsyning. Tilsynene ligger som vedlegg til 
saken.  
 
Vurdering og konklusjon 
Ettersom Mattilsynet har gjennomført tilsyn på nevnte områder må kontrollutvalget vurdere 
om de skal be revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon av vannsikkerhet, eller vedta å 
avbryte prosjektet. Bestillingen dreier seg om flere av de samme temaene som Mattilsynet 
har undersøkt. 
 
 For å unngå for stort tilsynspress på enkelte virksomheter skal tilsyn fra statlige 
virksomheter og egenkontroll så langt det lar seg gjøre samordnes. Hvis utvalget velger å 
ikke gå videre med bestillingen, kan utvalget eksempelvis bestille et annet prosjekt fra plan 
for forvaltningsrevisjon.  

http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2019/11/0005-50_20-Bestilling-av-forvaltningsrevisjon-Vannsikkerhet.pdf


 
Likevel er det viktig å presisere at dette er en avgjørelse som kontrollutvalget må ta, og 
revisjonen gjennomfører prosjektet om utvalget ønsker det.  
 
 


