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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til oppdatert prosjektplan datert 19.02.2021. Med leveranse 
innen 30.09.2021 og innenfor ressursbruk på 500 timer. 

2. Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen. 

 
 
Vedlegg 
Prosjektplan oppdatert Indre Fosen 22.01.2021 
 
Saksopplysninger 
Revisjon Midt-Norge SA presenterte 17.02.2021 prosjektplan for forvaltningsrevisjon. I 
Kontrollutvalgets sak 17/21, vedtok Indre Fosen følgende: 
«Kontrollutvalget ber om en ny oppdatert prosjektplan som også om mulig inneholder private 
vannverk, selvkostkalkyler og en innbyggerundersøkelse på vannkvalitet. Med leveranse 
innen 30.06.2021. og innen den angitte ressursbruk på 350 timer» 
 
Revisjonen har gitt en ny tidsplan på prosjektplan ferdig innen 30.09.2021 og med en angitt 
ressursbruk på 500 timer.  
 
Indre Fosen har fire kommunale vannverk. Det er Fevåg/Hasselvika vannverk, Råkvåg 
vannverk, Skaugdalen vassverk og Vanvikan vassverk. 
 
Indre Fosen kommune har syv private vannanlegg, og halvparten av disse har ulike 
drivsavtaler med kommune. Rissa Vannverk SA, Sørfjorden Vannverk SA, Stadsbygn 
vannverk, Pallin Vannverk, Dalbygda Vassverk SA, Hindrem & Seter Vassverk SA og 
Leksvik Vassverk SA. 
 
Mattilsynet peker på at den største utfordringen for drikkevannet i Norge er 
distribusjonssystemet. Vannrørene våre er gjennomgående gamle, og utskiftingen går sakte. 
Sammen med regelverket for drikkevann gjør de nasjonale målene føringer for arbeidet med 
å levere trygt og nok drikkevann. I praksis betyr det at vannverkene må sette søkelyset på 
områder som er utpekt som særlig viktig. Eksempler er leveringssikkerhet og utbedring av 
vannrørene. 
 
Kontrollutvalget har særlig i tilleggs bestilling bedt om at private vannanlegg omfattes av 
prosjektet og at det gjennomføres en brukerundersøkelse. Abonnentenes opplevde kvalitet 
på vannet er ikke nødvendigvis samsvarende med teknisk kvalitet på vannet, og begge deler 
er viktige for kommunen. 
 
Se vedlagt prosjektplan 
 
Revisjonen har sett på noen avgrensninger. Revisor oppgir at de har ingen innsynsrett i 
private vannanlegg, og kan kun benytte tilgjengelig offentlig informasjon for private vannverk 
og at brukerundersøkelsen gjennomføres i regi av Indre Fosen kommune. 
 



 
 
 
Vurdering 
Den fremlagte prosjektplan anses å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling  i sak 33/20 
og tileggsbestilling sak 17/21.  
Det er foreslått en tidsressurs på 500 timer. Det er 150 timer mer enn tidligere anslått 
timeforbruk. Kontrollutvalget må ta stilling til om et så høyt timeforbruk fra revisjonen side vil 
gi de svar kontrollutvalget søker. Revisjonen opplyser at det er avgrensninger på innsyn i 
forhold til private vannverk. Her kan kontrollutvalget komme med spørsmål til revisjonen om 
hva er forventet levert av svar fra undersøkelser/ innsyn når det gjelder private vannverk?  
Brukerundersøkelsen gjennomføres i regi av Indre Fosen kommune. 
Leveringstidspunkt 30.09.2021.  
 
Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i 
prosjektplanen. 
 
 
 
 
 
 
 


