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Sak 25/20 Orientering fra pårørende 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 25/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 
 
Behandling: 
Hensynet til personvern gjør at utvalget må vedta å lukke møtet, jf. kommuneloven § 11-5 tredje 
ledd bokstav a.  
 
Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 

 

Sak 26/20 Statusoppdatering i rådmannssaken  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 26/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor, Johannes Nestvold, orienterte kontrollutvalget om status for arbeidet.  
 
Kommunestyret har møte 22. oktober, og kontrollutvalget ønsker å få rapporten behandlet i 
forkant av dette møtet.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget flytter møtet 28. oktober til 14. oktober, og revisjonen legger frem ferdig rapport i 
dette møtet.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget flytter møtet 28. oktober til 14. oktober, og revisjonen legger frem ferdig rapport i 
dette møtet.  

 

 

Sak 27/20 Orientering om kommunens kulturskoletilbud 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 27/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Enhetsleder for kultur, fritid og frivillighet, Knut Andre Bjerke, orienterte og svarte på spørsmål fra 
utvalget.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 



 

 

Sak 28/20 Orientering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 28/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Enhetsleder for barn, familie og helse, Eli Haugen, orienterte om kommunens tilbud på 
pedagogisk-psykologisk tjeneste, og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 

 

Sak 29/20 Orientering om VAR-området 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 29/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.  

 
Behandling: 
Driftsleder på uteseksjonen, Kristen Vågø og enhetsleder for teknisk, Frank Johanssen, orienterte 
og svarte på spørsmål fra utvalget.   
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.  

 

 

Sak 30/20 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Barnevernet i Skaun 
kommune 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 30/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering, og legger frem følgende 
innstilling for kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av barnevern til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å: 

a. Sørge for at meldeplikten blir overholdt fullt ut 
b. Dokumentere hvordan alle krav til internkontroll blir ivaretatt 
c. Sørge for at møtene i etablerte møtearenaer blir gjennomført i henhold til avtale 

og rutine 

 
 



Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor, Merete Montero, orienterte om funn i rapporten og svarte på spørsmål 
fra utvalget.  
 
Omforent  tilleggsforslag til vedtak: 
 
Innen utgangen av 2021 ønsker kontrollutvalget en orientering om hvordan anbefalingene i 
rapporten er fulgt opp.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering, og legger frem følgende 
innstilling for kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av barnevern til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å: 

a. Sørge for at meldeplikten blir overholdt fullt ut 
b. Dokumentere hvordan alle krav til internkontroll blir ivaretatt 
c. Sørge for at møtene i etablerte møtearenaer blir gjennomført i henhold til avtale og 

rutine  

Innen utgangen av 2021 ønsker kontrollutvalget en orientering om hvordan anbefalingene i 
rapporten er fulgt opp.  

 

 

Sak 31/20 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 31/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

• Vannsikkerhet  

• Oppfølging av politiske vedtak  

• Flykninger, integrering og bosetting  

• IKT 

• Kulturskole 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
Behandling: 
Saken utsettes til neste møte.  

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  

 

 

Sak 32/20 Budsjettkontroll per august 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 32/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per august 2020 til orientering. 

 



 
Behandling: 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per august 2020 til orientering. 

 

 

Sak 33/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 33/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet for 2021, og legger saken frem for 
kommunestyret med denne innstillingen: 
 
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på kr 1 266 600. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte budsjettforslag for kontrollutvalgsarbeidet for 2021. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet for 2021, og legger saken frem for 
kommunestyret med denne innstillingen: 
 
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på kr 1 266 600. 

 

 

Sak 34/20 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 34/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen til orientering. 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor, Ann Katharine Gardner, orienterte om forenklet etterlevelseskontroll. 
Revisor orienterte også om kontrollen på offentlige anskaffelser som er gjennomført i Skaun 
kommune.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen til orientering. 

 

 

Sak 35/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 35/20 



 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Sak 36/20 Aktuelt fra utvalgene - 16.09.20 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 36/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 

 
Behandling: 
Utvalgets medlemmer orienterte fra utvalgene de følger.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 

 

 

Sak 37/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 37/20 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Kommunedirektøren skal gi en orientering om arkiv. I den forbindelse ønsker utvalget også en 
orientering om skoler og barnehagers system for registering og journalføring av avvik. 

 
Vedtak: 
Kommunedirektøren skal gi en orientering om arkiv. I den forbindelse ønsker utvalget også en 
orientering om skoler og barnehagers system for registering og journalføring av avvik. 

 

 

Sak 38/20 Godkjenning av møteprotokoll 16.09.20 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 16.09.2020 38/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.09.2020, godkjennes. 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
 



Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.09.2020, godkjennes. 

 

 
 
 
 
 



PPT I KONTROLLUTVALGET
Eli Haugen 14.09.20



PPT i Skaun kommune

4,1 årsverk pp-rådgiver

0,6 årsverk logoped

7 på venteliste fra juni/august

8 på venteliste logoped til jan.-21

2020: ca. 600 barn og 1260 elever i Skaun kommune.



2017 2018 2019 2020

Aktive saker 224 265 283 367

Nye saker 72 115 99 50

Venteliste 45 16 12 7

Tid på venteliste 3 mndr 3-4 mndr 2-4 mndr 2-4 mndr

Saksbehandlingstid 6-9 mndr. 6-9 mndr 6-9 mndr 3 mndr

Avslutta saker 60 75 57 30

3



PP-tjenesten er sakkyndig instans og den lovpålagte instansen som skal 
utarbeide sakkyndige vurderinger. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehagen 
og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver.
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DETTE GJØR PPT

• Individsaker

• Systemsaker –henvendelser fra skole og barnehager
• Fast tilstedeværelse
• Deltakelse i ulike tverrfaglige møter

• Foreldreveiledning

• Veiledning i skole og barnehage

• Skole- og barnehageutvikling

• Forebyggende arbeid
• Familiesenter
• Hjelpeteam5



UTVIKLING

Spesialundervisning 2019 2018 Kostragruppe Landet u/Oslo

Barnehage 4,0 3,4 3,3 3,9

Skole 9,4 7,1 7,3 7,8
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LOVPÅLAGTE OPPGAVER

• skrive sakkyndig vurdering i løpet av 3 mndr. til barn, unge og voksne 

• arbeide med barnehage- og skoleutvikling

• Logopedtjenesten 0 – 18 år

7



HVEM SKAL FÅ SPESIALUNDERVISNING?
FELLES FORSTÅELSE 
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Hva gjør vi?

• Se på rutinene internt PPT

• Se på sakkyndighetsprosessen

• Utnytte Hkdata

• Prioriteringsliste

• Friske opp førhenvisningsrutinene med skole/bhg

• Holde trykket oppe mht saksbehandlingstid og venteliste

• Fokus på systemsaker og samarbeid med skole/bhg

• PPT planlegger året sammen med barnehage og skole



Skaun kulturskole, rammeplan og opptaksrutiner



Kulturskolens forankring og 
styringsdokumenter
Opplæringsloven §13-6

• Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til 
barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles

Skaun kommunes sektorplan for Kultur, fritid og frivillighet

• Vedtatt for planperioden 2013-2017, til rullering nå

• Skaun kommune skal i planperioden styrke den kulturelle grunnmuren, med hovedvekt på bibliotek og 
kulturskole

Rammeplanen – Mangfold og fordypning (Norsk kulturskoleråd, 2016)

• Vedtatt i Skaun kommune som grunnlag for drift og utvikling i 2017

• Tydeliggjør skoleeier og skolelederansvaret

• Kvalitetskriterier, kulturskolen som lokalt ressurssenter med bredde-, kjerne- og 
fordypningsprogram

• Fagplaner for musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving



Skaun kulturskole
• 252 elever, oppunder 20 % av 

grunnskoleelevene er med (økning)

• 11 lærere

• Tilbud innenfor musikk, dans, teater og 
visuell kunst

• Grunnskolesamspill

• Samarbeid med korps og 
spelemannslag

• 76 på venteliste



Status for implementering av rammeplan

• Utvikling av både bredde og fordypning
• Nye gruppedisipliner
• Samarbeid med omkringliggende kommuner om 

fordypning
• Tidligere standard, 20 minutter i uka
• Ny standard: Tilbudet tilpasses den enkelte gjennom 

opplæringsløpet

• Kulturskolen som lokalt ressurssenter
• Bautaen kulturhus
• Sentralisert og desentralisert undervisning
• Samarbeid innad i kulturenheten og på tvers mellom 

sektorer

• Erfaringer
• Rammeplanen betyr kontinuerlig forbedringsarbeid
• Potensial for mer systematisk tilnærming
• Jobben må gjøres lokalt eller i samarbeid med 

omkringliggende kommuner



Rutiner for opptak

• Digitalt web-basert administrasjonssystem

• Definert arbeidsflyt for søknader og opptak, 
elevdatabase, timeplaner, kommunikasjon 
mm.

• Utsendelse av informasjon både ved 
innmelding og i forbindelse med opptak

• Delt ansvar mellom leder og lærer

• Erfaring
• Dette fungerer
• Vi kan bli bedre på å informere om kapasitet
• Kø-ordningen påvirkes av flere faktorer



Særegent for kulturskolen vår

• Høy dekningsgrad
• Og høyere skal den bli
• Attraktivt tilbud – derav 

venteliste

• Fokus på samspill og fremføring 
for alle elever
• Samspillsuker og konserter

• Lærerne som utøvere
• Lærer-band
• Rekrutteringsturné

Kilde: Trøndelag i tall 2019, Trøndelag fylkeskommune

Kultur som andel av 
kommunens netto 
driftsbudsjett



Kultur, fritid og frivillighet



Barnevern
Rapport

Forvaltningsrevisjon Skaun kommune
Merete M. Montero



Problemstillinger

1. Melder ansatte i Skaun kommune saker til barnevernet?
2. Er internkontrollen dokumentert og er dokumentasjonen oppdatert 
og tilgjengelig?
3. Hvordan ivaretar Skaun kommune sitt kontrollansvar som 
barnevernsmyndighet?



Melde saker til barnevernet

• Rutiner og opplæring
• Erfaring med å melde saker til barnevernet

• Meldeplikt
• Årsaker til at meldinger ikke blir sendt



Rutiner og opplæring

• Overordnede rutiner + meldeskjema
• Skole
• Barnehage
• Helsestasjon
• Øvrige enheter



Melde saker til barnevernet

• Skole og barnehage
• Helsestasjon 
• Øvrige enheter



Internkontroll

• Krav til dokumentasjon – hvordan vet Skaun at forskriften er ivaretatt?
• Beskrive organisering
• Arbeidstakerne skal ha tilgang til/kunnskap om lover og forskrifter
• Arbeidstakerne skal ha tilstrekkelig kunnskap/ferdigheter + info om 

internkontroll
• Arbeidstakerne skal medvirke til utnyttelse av samlet kunnskap og erfaring
• Gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring
• 3 punkt om risikovurdering og tiltak



Kontrollansvar - styringsdialog

• Styringsgruppemøter
• Samarbeidsmøter
• Orientering til politisk nivå



Konklusjoner

1. Melder ansatte i Skaun kommune saker til barnevernet?
2. Er internkontrollen dokumentert og er dokumentasjonen oppdatert 
og tilgjengelig?
3. Hvordan ivaretar Skaun kommune sitt kontrollansvar som 
barnevernsmyndighet?



Anbefalinger

• Sørge for at meldeplikten blir overholdt fullt ut

• Dokumentere hvordan alle krav til internkontroll blir ivaretatt

• Sørge for at møtene i etablerte møtearenaer blir gjennomført i

henhold til avtale og rutine



SKAUN KOMMUNE

STATUS OG PLANER VA
Kontrollutvalget 16.09.2020



SKAUN KOMMUNE

Agenda Overordnet oversikt over VA-utfordringer
 Utfordringer VA
 Prosjektprioritering fra Hovedplan VA
 Leveringssikkerhet av drikkevann

– Reservevann
– Jåren Vannverk (Rossvatnet Vannverk)

 Avløpskapasitet Børsa Sentrum
 Overføring Eggkleiva-Børsa SP(+VL)
 Avløpsrenseanlegg Viggja
 Prosjektprioritering fra Hovedplan VA
 Øvrige pågående aktiviteter



SKAUN KOMMUNE

Utfordringer og mulige løsninger VA-prosjekter

 Mange prosjekt på Hovedplan VA og 
for lite ressurser til gjennomføring
– Forsinkede prosjekter
– Prosjekt ikke startet ihht. hovedplan

 Prosjektledergruppe
– Fagleder Prosjekt, Fagansvarlig VA, PL
– Fokus på gjennomføring

 Ny 50 % prosjeklederstilling utlyst
 Innleie av prosjektlederkompetanse?
 Behov for flere stillinger



SKAUN KOMMUNE

Pågående prosjekt som er forsinket –
fokusområder
 Overføring Eggkleiva-Børsa VL + SP

– Legge ned Eggleiva RA + 
Leveringssikkerhet Drikkevann

– Avklare geotekniske utfordringer
– Ferdigstilling prosjektering høsten 2020
– Få ut anbud gjennomføring høsten 2020

 Viggja Avløpsrenseanlegg
– Tomteerverv
– Ferdigstille prosjektering når tomt er 

avklart
 Trøvegen-Finnmyrvegen

– Ferdigstille prosjektering og få ut anbud
– Flaskehals for videre utbygging Buvika



SKAUN KOMMUNE

Reservevann Skaun Kommune

 Pålegg fra Mattilsynet 14.03.18: Etablere 
bedre leveringssikkerhet innen 01.01.2024

 Utredning Aug. 2019: Benna/MeTroVann
 PMU/KS Sep/okt 2019: Videre MeTroVann
 Ser på to ulike alternativ:
1. Tilknytning til MeTroVann på Holem i Melhus.
2. Ekstra inntak og renseanlegg fra Malmsjøen. 
 Dialog med Mattilsynet, ROS, Teknisk og 

økonomisk vurdering av rådgivende ingeniør.
 Startet dialog med MeTroVann
 Revidere fremdriftsplan for Reservevann i 

2020, gjennomføring 2021-2023



SKAUN KOMMUNE

Avløpskapasitet Børsa Sentrum

 Avløpskapasitet Børsa sentrum dårlig
 Utredning av alternativer:

– Ny pumpestasjon i Børsa sentrum
– Selvfallsledning frigir kapasitet

 Utbyggingsprosjekter avhengige av løsning på 
dette (+ andre påvirker kapasiteten)
– Elvebakken/Trekanttomta, COOP, 

(Naustgjerdet), (Overføring fra Eggkleiva 
RA), KIF

 Utredning av løsninger og etablere nettmodell 
for avløp høsten 2020

 Overføring vann + avløp Børsa - Eliløkken inn 
på budsjett 2021-2022



SKAUN KOMMUNE

Jåren (Rossvatnet) Vannverk
 Vedtak om overtagelse PMU/KS 2014
 Signert avtale om overtagelse 2017
 Ca. 55 boenheter mot Jåren/Råbygda

forsynes fra grunnvannsbrønner ved 
Ramsjøbu.
– Det skal etableres vannbehandlingsanlegg

 4 boliger på Kaståsen
– Hittil forsynt av overflatevann fra Rossvatnet
– Kommunen bygger grunnvanns-
brønner som overtas vederlagsfritt
og driftes/vedlikeholdes privat.
– Avtaleutkast under utarbeidelse.



SKAUN KOMMUNE

Prosjektprioritering ut fra Hovedplan VA; 
prioriteres opp i budsjett 2021-2022

 Ringledning vann Buvika
– Flaskehals for drikkevann og slukkevann til 

nye utbyggingsprosjekter
– To alternative traseer som må avklares i 

forhold til utbyggingsprosjektene Sanna 
Østre og Saltnessand

 Nytt og større høydebasseng Vassåsen
– Henger sammen med overføring Eggkleiva-

Børsa og må gjennomføres samtidig.
 Etablere godkjent reservevannsløsning
 Vann- og avløpsledning Børsa 

sentrum-Eliløkken
 Revisjon hovedplan VA



SKAUN KOMMUNE

Overføring Eggkleiva-Børsa
 Nedlegging av Eggkleiva RA og 

overføring SP til Børsa RA
– VL i samme grøft bedrer leveringssikkerhet, 

dobbel vannledning mellom Eggkleiva og 
Børsa, forlenges i retning Malmsjøen for å få 
tatt i bruk ledningen med en gang.

– VL og SP til vestsida av Laugen inngår i 
prosjektet. 

 Prosjektering pågår, fokus på tidligst 
mulig oppstart. 



SKAUN KOMMUNE

Øvrige pågående aktiviteter

 Revisjon av VA-
norm. 
– Endring av 

farger ledninger 
til standard.

 Nye 
rammeavtaler 
for entreprenør 
og rådgivende 
ingeniør

 Hovedplan VA 
skal revideres 
minst en gang i 
perioden 2017-
2026, gjøres 
etter at løsning 
Reservevann er 
valgt.
– Viktig med 

involvering av 
Mattilsynet i 
prosessen.
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Handlingsplan VA 2017-2026 Vann og avløp

 Utskiftning av ledninger pga. tilstand 
og alder må få klarere plan ved 
revisjon av hovedplan VA
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Handlingsplan VA 2017-2026 Drift og utredning
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VANN

MALMSJØEN
HOVEDVANNKILDE

LANGVATNET
NØDVANN

NYDAMMEN
NØDVANN
(Ikke klargjort for 
tilkobling pr i dag)
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Avløp



ORIENTERING OM KOKEVARSEL OG AVVIK I DRIKKEVANNET
Kommunestyret 10.september 2020 – beredskapsleder Erik Eide



PRINSIPPSKISSE FRA MALMSJØEN TIL VANNGLASSET

2

Vannbehandling:
UV og klor Høydebassenger Pumpestasjoner



HVA ER BAKGRUNN FOR KOKEVARSEL?

• Funn av (koliforme) bakterier i flere prøvepunkter (rutine) gjorde at det ble sendt ut 
kokevarsel 13.august.  Ikke et åpenbart mønster i prøvene, og ingen avvik i 
driftsovervåkningen.

• Koliforme bakterier har en naturlig forekomst i natur og i fra mennesker og dyr.  

• I samråd med Mattilsynet og kommuneoverlegen ble det sendt ut kokevarsel.  Samt 
varsling iht gjeldende planverk.

• Nye prøver med ulike analysemetoder for koliforme bakterier ble sendt inn 13.8.

• Innbygger med mage/tarm infeksjon testet positivt på Cryptosporidium diaré. Vannprøver 
sendes inn for dette 14.august. Presumptivt positivt funn 18.8.

• Kokevarsel oppheves 21.august.
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HVA GJØRES?

• Kommunal kriseledelse innkalles 13.8. Kokevarsel og pressemelding.

• Starter å tømme vannbasseng, vaske/desinfisere basseng, etterfylling og spyling i 

ledningsnettet (dette tar dager og hektisk innsats gjennom helga) samt visuell inspeksjon 

hvor det er mulig.

• Tar ekstra vannprøver for å finne årsak.

• Tett dialog og veiledning med Mattilsynet.
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ÅRSAK OG FUNN

• Driftsovervåkning viser ingen avvik som kan forklare forurensing.

• Visuell inspeksjon viser et mindre hull i taket på et høydebasseng (i en skjøt) og dette 

utbedres på stedet.

• Funn av både koliforme bakterier og Cryptosporidium er ikke uvanlig, men skal elimineres i 

vannbehandlingen.

• Det har vært noen flere tilfeller hos pasienter av påvist Cryptosporidium (5 tilfeller i august), 

men intervju med disse gjort av Mattilsynet konkluderer med at det like gjerne kan være 

andre årsakssammenhenger enn funnet gjort i prøvene av 14.8. Prøvesvaret er heller ikke 

entydig om det er positivt eller ikke.

• Ingen sikker konklusjon på årsak.
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LÆRINGSPUNKTER

• Planverk og varslingslister er fulgt.

• Ressurstilgang: sikre tilstrekkelig operative ressurser.

• Lokasjonsbasert varsling vil kunne varsle flere.

• Tar prøver hver uker i en periode fremover.
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