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1 MANDAT 
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

1.1 Bestilling 
 
Kontrollutvalget i Skaun kommune fattet i møte 9.12.20 sak 50/20 følgende vedtak:  

«1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema «vannsikkerhet».   

2. Utvalget ønsker at revisjonen undersøker følgende:   

a) Leveringssikkerhet og kvalitet   

b) Prosjektstyring   

3. Utvalget ber revisjonen levere en prosjektplan til sekretariatet innen 22. januar 2021.» 

 

1.2 Bakgrunnsinformasjon og regelverk 
I Skaun er det en krevende ressurssituasjon når det gjelder investeringsprosjektene innen 

vann og avløp. Investeringsprosjekter innen drikkevann gjennomføres i liten grad innenfor tids- 

og kostnadsrammer, og er ikke i samsvar med opprinnelige budsjett og vedtak. 

Mattilsynet har hatt tilsyn i 2018 av drikkevannsforsyningen i Skaun kommune. Tilsynet 

påpekte blant annet at drikkevannsforsyningen i kommunen er sårbar, fordi det bare er én 

drikkevannskilde, ett vannbehandlingsanlegg og én overføringsledning. Mattilsynet krevde 

etter tilsynet en prinsipputredning og en politisk forankret plan for hvordan drikkevannet i 

fremtiden kan sikres og forsterkes med en reservevannløsning. Mattilsynet har også bedt 

kommunen om å sikre en sterkere beskyttelse av drikkevannskilder mot forurensing i 

arealplanen.   

Mattilsynet påpeker ellers generelt at den største utfordringen for drikkevannet i Norge er 

distribusjonssystemet. Vannrørene våre er gjennomgående gamle, og utskiftingen går sakte. 

En av tre liter produsert drikkevann forsvinner i lekkasjer, og når aldri abonnenten. Hull i rørene 

kan også gjøre at forurensninger blir sugd inn. Sammen med regelverket for drikkevann gir de 

nasjonale målene føringer for arbeidet med å levere trygt og nok drikkevann. I praksis betyr 

det at vannverkseierne må sette søkelys på områder som er utpekt som særlig viktige. 

Eksempler er leveringssikkerhet og utbedring av vannrørene. Vann i nødstilfeller er viktig for 



 

5 

 

kommunens beredskap. Kommunen som vannverkseier må forholde seg til overnevnte krav 

som er nærmere regulert i drikkevannsforskriften. 
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2 PROSJEKTDESIGN 
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i 

prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli 

beskrevet.  

 

2.1 Problemstillinger 
 

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? 
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2.2 Kilder til kriterier 
Følgende kilder er aktuelle for denne undersøkelsen 

• Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

• Drikkevannsforskriften 

• Kommunens planverk innen området drikkevann 

• Rolstadås, A. (2006) Praktisk prosjektstyring, 4. utgave 

• Andersen, E.S., Grude, K.V & Haug, T. (2003) Målrettet prosjektstyring, 4. utgave 

• Westhagen, H. (2003) Prosjektarbeid, 5. utgave 

 

 

2.3 Metoder for innsamling av data 
 

I gjennomføringen av prosjektet vil vi gjennomføre intervjuer av relevante ansatte i 

kommunen med ansvar for området.  

I tillegg er det aktuelt å innhente dokumentasjon av politiske saker for å se hva som 

presenteres av relevant informasjon knyttet til undersøkelsens problemstillinger. Det vil 

dessuten være relevant å se på kommunens planer for drikkevannsforsyning, samt 

kommunens KOSTRA-tall, budsjett, årsrapport og regnskapstall.   

 

Inderøy 18.01.2021 

Eirik Gran Seim 

Oppdragsansvarlig revisor       
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 


