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Referatsaker 9. september 2020  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 27/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/42 - 5 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne 
Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende 
Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte 
Regner på kostnadene ved utenforskap 
Svar fra KMD -pa-sporsmal-om-tolkningen-av-kommuneloven-paragraf-23-5 
Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten 
 
Saksopplysninger 
Følgende saker vil bli presentert i møtet: 

1. Kommunal rapport: Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne 
2. Kommunal rapport: Avtale om å hemmelighold sluttavtale er ikke bindende 
3. Kommunal rapport: Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte 
4. Kommunal rapport: Regner på kostnadene ved utenforskap 
5. KMD: Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5 
6. Kommunal rapport: Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten 

 
 
 
 
 



Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra 
politikerne 
Kommunal Rapport 29.06.2020 
 
Burde ikke jeg som folkevalgt få oversendt alle dokumenter i en sak som mitt utvalg får til 
behandling? 
 
SPØRSMÅL: Jeg sitter i utvalg for helse og omsorg i min kommune. I listen over 
referatsaker er saksdokumentet fjernet, da saken er unntatt offentlighet. Vi får vi bare en 
muntlig orientering av etatssjefen. 
 
Er det ikke riktig at vi som folkevalgte skal ha innsyn i hele saksbehandlingen, når vi skal 
behandle saken? 
 
SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, sies det at innkalling til møte i 
folkevalgt organ «skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og 
dokumentene i sakene». «Dokumentene i sakene» er da det som legges fram for de 
folkevalgte som grunnlag for saksbehandlingen. Det er kommunedirektøren eller den som er 
ansvarlig for saksforberedelsen til vedkommende organ som setter sammen denne pakken – 
saksforelegget – som så utgjør grunnlaget for det folkevalgte organets saksbehandling. Men 
før det skal ordfører eller leder for det aktuelle folkevalgte organet ta stilling til om saken kan 
behandles på grunnlag av de fremlagte dokumentene og dermed settes opp på saklisten i 
innkallingen, se § 11–3 første setning. 
 
Hvis det legges fram nye saksdokumenter etter utsendelsen av innkallingen, ved 
ettersending eller i møtet, kan det ikke fattes vedtak i denne saken hvis møteleder eller en 
tredel av medlemmene motsetter seg det, se § 11- 3, siste avsnitt, siste setning. 
 
Dette er imidlertid begrensninger som ikke gjelder i referatsaker. De er administrasjonens 
eller andre folkevalgte organers melding om det som er gjort eller skjedd på deres 
saksområde. Som dette legges fram, er det rene orienteringer om faktiske forhold, om vedtak 
av andre organer eller om pågående saksbehandling. Det vil da kunne stilles spørsmål eller 
finne sted meningsutveksling på grunnlag av det som er forelagt, og administrasjonen eller 
organets leder vil kunne supplere det fremlagte med muntlig informasjon. Men det kan ikke 
treffes noe realitetsvedtak i slike saker. Da må det treffes vedtak om å sette saken på 
saklisten som realitetssak, noe som bare kan gjøres hvis ikke en tredel eller møteleder 
motsetter seg dette, se § 11–3 siste avsnitt, første setning. 
 
Men det kan treffes vedtak som går på den videre saksbehandling, som at saken skal settes 
opp til realitetsbehandling på neste møte, eller at man ønsker en mer utførlig redegjørelse for 
saken til dette. 
 
Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge 
saken når den går til behandling i det folkevalgte organet. 
 
For det første kan man holde tilbake dokumenter eller deler av dokumenter som avdekker 
taushetspliktbelagt informasjon. De folkevalgte vil selv få taushetsplikt hvis de får slike 
opplysninger, men forvaltningsloven § 13 pålegger taushetsplikt også overfor mottakere som 
selv har dette – man skal hindre at «andre» får adgang til eller kjennskap til slike 
opplysninger. Taushetspliktbelagte opplysninger kan riktignok «brukes for å oppnå det formål 
de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, 
gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», men her ligger et underforstått krav 
om at dette bare skal skje i det omfang dette er nødvendig for at mottakerne – her de 
folkevalgte – skal kunne utøve sin funksjon. I tillegg vil administrasjonen normalt ikke 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A713


vedlegge egne interne dokumenter som er utarbeidet som ledd i saksbehandlingen der, se 
her unntaksregelen i offentleglova § 14. Det de folkevalgte har krav på er dermed i 
utgangspunktet et samlet saksforelegg som er uttrykk for «sluttført saksbehandling» i 
administrasjonen, herunder alle relevante faktaopplysninger, innspill og synspunkter fra 
parter og andre interesserte, samt administrasjonens egne sammenfattende vurderinger av 
forholdet. 
 
Men her har vi fått en ny bestemmelse i § 11–13 i kommuneloven 2018 som gir det 
folkevalgte myndighet til å kreve fremlagt alle dokumenter i saken. 
 
Hvis et dokument inneholder taushetspliktbelagte opplysninger, må krav om innsyn vedtas 
med et flertall av organets medlemmer, og de delene av dokumentet som inneholder slike 
opplysninger skal unntas – «sladdes» – hvis ikke dette er informasjon som «er nødvendig for 
behandlingen av en konkret sak». 
 
For alle andre dokumenter, herunder dokumenter som er unntatt fra innsyn etter 
offentleglova som administrasjonens egne interne arbeidsdokumenter, er det derimot 
tilstrekkelig at tre medlemmer av organet krever innsyn, 
 
Disse nye bestemmelsene innebærer et radikalt skifte i forholdet mellom folkevalgte og 
administrasjonen. Særlig viktig er her at så få som tre folkevalgte kan kreve innsyn i 
administrasjonens interne saksdokumenter. Dette er en regel som vil kunne få betydelige 
konsekvenser både for administrasjonens arbeidsform og for forholdet mellom folkevalgte og 
administrasjon. 
 

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A714
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-13


Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende 
Kommunal Rapport 10.08.2020 
 
Kan man få innsyn i avtalen som kommunedirektøren gjør med kommunen i forbindelse med 
fratreden? 
 
SPØRSMÅL: Er sluttavtaler mellom kommuner og rådmenn som går av, omfattet av 
offentlighetsloven? 
 
SVAR: Offentleglova fastslår i § 3 som alminnelig regel at alle har rett til innsyn i 
saksdokumenter i et offentlig organ «dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med 
heimel i lov». I lovens § 4 andre avsnitt er saksdokument definert som «dokument som er 
komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld 
ansvarsområdet eller verksemda til organet». 
Det er ikke tvilsomt at en slik sluttavtale går inn under denne definisjonen, og at den derfor er 
et offentlig dokument. En avtale med rådmannen om at den skal hemmeligholdes vil dermed 
ikke være bindende. Det betyr i praksis at det bare kan nektes innsyn i deler av avtalen som 
inneholder enkeltopplysninger i avtalen som er underlagt taushetsplikt ved lov eller i medhold 
av lov, se § 13 første avsnitt, i praksis om sykdom eller andre personlige forhold. 
 

https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A73
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A74
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A713


Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte 
Kommunal Rapport 17.08.2020 
 
Når har kommunedirektøren rett til å legge fram sitt syn for kontrollutvalget? 
 
SPØRSMÅL: I hvilke typer saker som kontrollutvalget skal behandle, har 
kommunedirektøren rett til å uttale seg? 
 
SVAR: I kommuneloven § 23–5 første setning har vi en bestemmelse der det fastslås som 
alminnelig regel at kontrollutvalget skal «rapportere resultatene av sitt arbeid til 
kommunestyret eller fylkestinget». Denne bestemmelsen sier ikke noe om hvor ofte slike 
rapporteringer skal foretas, men tar i utgangspunktet sikte på mer generell og 
oversiktspreget rapportering med ikke for lange mellomrom, minst én gang i året. Nærmere 
bestemmelser om hva det skal gis uttalelse om her, er gitt i kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskriften, se dennes §§ 3 og 4. 
 
I kommuneloven § 23–5 andre setning er det så en bestemmelse om at «I saker som skal 
oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å 
uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.» Etter sin plassering tar denne regelen sikte 
på de rapporter som er omtalt i første setning. 
 
Det er altså ved behandlingen av disse kommunedirektøren skal anmodes om å uttale seg, 
og bestemmelsen må forstås slik at her skal kommunedirektøren gis anledning til å møte i 
utvalget og legge fram sitt syn. 
 
Denne bestemmelsen må imidlertid ikke leses «antitetisk» – altså slik at det bare er ved 
behandling av disse rapportene at kommunedirektøren kan eller skal gis anledning til å uttale 
seg. 
 
For andre saker for kontrollutvalget er riktignok det alminnelige utgangspunktet at 
kommunedirektøren ikke har rett til å møte og delta i kontrollutvalgets møter, se § 13–
1 femte avsnitt, men i § 23–1 tredje avsnitt er fastsatt at utvalget kan kreve at kommunen 
eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som 
utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver, og foreta de undersøkelser det finner 
nødvendig. 
 
Det betyr at kommunedirektør eller andre i administrasjonen kan innkalles til å møte for 
utvalget, eller bli bedt om å avgi en skriftlig redegjørelse. 
 
Det er i utgangspunktet utvalget som kan kalle inn tilsatte eller be om en skriftlig redegjørelse 
fra dem – når dette anses «nødvendig». 
 
Men utvalget har en alminnelig plikt å påse at en sak er forsvarlig utredet før det tar stilling til 
den. Det betyr at utvalget har et selvstendig ansvar for å vurdere om det her er behov for 
ytterligere informasjon som tilsier at enten kommunedirektøren selv eller en av hennes 
underordnede blir bedt om å gi en redegjørelse eller å møte for utvalget. 
 
Men dette er altså ikke en rett for kommunedirektøren eller andre tilsatte til å møte for 
utvalget, bare en konsekvens av utvalgets generelle utredningsansvar overfor 
kommunestyret eller fylkestinget. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A723-5
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A723-1


Regner på kostnadene ved utenforskap 
Kommunal Rapport 30.06.2020 
 
Kan man regne ut hva det koster samfunnet at noen faller varig utenfor? Utenfor-regnskapet 
prøver det – og setter tall på hvor mye det lønner seg å investere i forebygging. 
 
Utenfor-regnskapet er en modell utviklet av KS, kommuner, fylkeskommuner og 
konsulentselskapet Rambøl. Det er brukt to år på å utvikle metoden, og den ble lansert i fjor. 
Den viser koblinger og beregninger som ikke har vært gjort før, men som har vært etterspurt 
og gir tall på det som «alle» vet; at forebygging lønner seg. 
 
Modellen er ikke et regnskap for å finne ut hvor mye utsatte grupper koster samfunnet, men 
et verktøy for å finne ut hvor man skal investere ekstra for å få barn og unge ut i skole og 
arbeid. 
 
Bakgrunnen er dystre tall og fakta. Stadig flere havner i utenforskap. Nesten 20 prosent av 
befolkningen mellom 18 og 59 år er utenfor arbeid, og de går heller ikke på skole. 
 
Tenkningen rundt regnskapet kommer fra forsikringsbransjen, og ideen er at det skal 
investeres før skade skjer. I Sverige og særlig i Danmark er slike modeller mye brukt. Det 
finnes flere varianter. 
 
Stor interesse 
Verktøyet er gratis og kan brukes av hvem som helst. Derfor er det også vanskelig å telle 
hvor mange som bruker det, men det er i hvert fall 20 kommuner som er i gang. I tillegg 
brukes modellen av organisasjoner som Røde Kors eller Redd Barna som faktagrunnlag til 
søknader. 
 
Interessen fra kommunene er stor. I koronatiden har det vært fulle oppstartswebinarer, og 
flere går av stabelen til høsten. 
– Jeg tror aldri jeg har holdt så mange foredrag om noe som dette, sier Une Tangen i KS' 
avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering. 
 
Utsatte barn og unge 
Dataene som brukes i regnskapet, kommer fra SSB, Norsk pasientregister og andre 
offentlige kilder. Målgruppene kommunene har utpekt er utsatte barn og unge, og disse er 
prioritert: 
• Barn i lavinntektsfamilier hvor barnet er norskfødt med innvandrerforeldre. 
• Barn i lavinntektsfamilier hvor en eller begge foreldre mottar uføretrygd eller økonomisk 

sosialhjelp. 
• Unge som står i fare for ikke å fullføre videregående skole på normert tid. 
• Barn med hjelpetiltak i barnevernet. 
• Barn som har foreldre med diagnose innen rus eller psykiatri. 
• Barn diagnostisert med depresjon eller angst. 
• Barn diagnostisert med atferdsvansker. 
 
Utgangspunkt for dialog 
I Utenfor-regnskapet kobles forbruk av offentlige velferdstjenester med offentlige kostnader 
og inntekter. Kostnader, inntekter og forbruk ses i et livsløp. Modellen beregner hvordan 
kostnadene og inntektene fordeler seg på ulike offentlige budsjetter, på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer. 
 

https://www.ks.no/utenforregnskapet


– Denne modellen kan gjøre det enklere for kommunesektoren å investere ekstra i utsatte 
barn og unge. Hvis vi lykkes med tiltakene, er det bra for menneskene det gjelder og for 
samfunnet, sier Tangen. 
 
Nå investerer allerede kommunene mye i forebygging, men hver sektor har sine tiltak, og 
koordinering er ofte et problem. Utenfor-regnskapet kan også brukes som en motivasjon til å 
samle ressursene mot de individene som trenger det. 
 
– Det er ikke et verktøy som gir en fasit, men det kan være utgangspunkt for dialog og 
politikkutforming, sier Tangen. 
 
Arbeid med forebygging er langsiktig arbeid. Investeringer gjort i barnehagen høstes kanskje 
flere tiår senere. 
 
– Det er ett av problemene med forebygging, at gevinstene tas ikke ut der de investeres. Og 
stort sett er det kommunene som investerer, og staten som tar gevinsten, påpeker Tangen. 
 
Nyttig verktøy i Søndre Land 
Rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land har vært med å utvikle verktøyet, og er nå med i 
et nettverk. Han tenker at han etterhvert skal bruke det i budsjettprosessen. 
 
– Det er et nyttig verktøy fordi det legitimerer de investeringene vi gjør som ikke gir 
avkastning på kort sikt, sier Skogsbakken. 
 
Han mener regnskapet synliggjør det paradokset at kommunene bruker mye penger på 
forebygging, mens staten stikker av med gevinsten. God forbygging kan hindre alt fra 
uføretrygd til kriminalitet. 
 
– Hvorfor er det så viktig å synliggjøre det? 
 
– Det handler jo om ressursfordeling i offentlig sektor. Og så bør jo Nav være interessert i å 
bidra med forebygging i kommunesektoren, når de ser at de tjener på det, mener 
Skogbakken. 
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www.kmd.dep.no 
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972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Signe Bechmann 
22 24 72 64 

Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 20. mai 2020 vedrørende 

tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. I brevet spør dere om bestemmelsen 

innebærer at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

gjennomførte kontroller, eller om han eller hun også skal gis anledning til å uttale seg i saker 

som gjelder 

- valg av revisjonsordning og revisor, 

- valg av sekretariat for kontrollutvalget, 

- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller 

- årsmeldinger for kontrollutvalget. 

 

Dere spør også om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter 

bestemmelsen. 

 

Departementet vil i det følgende besvare spørsmålene deres. 

 

Hvilke saker kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i 

Generelle kommentarer 

Det framgår av kommuneloven § 23-5 at  

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 

fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, 

skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler saken. 

 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Postboks 41 Sentrum 

0101 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/2919-3 

Dato 

4. august 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

En naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 23-5 andre setning er at kommunedirektøren 

skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler enhver sak som skal 

oversendes til kommunestyret. Isolert sett synes bestemmelsen dermed å legge opp til at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i alle saker der kontrollutvalget skal 

oversende saken til kommunestyret, uavhengig av hva saken dreier seg om.  

 

Dersom man ser bestemmelsen i sammenheng med første setning, kan man forstå den som 

at kommunedirektørens uttalelsesrett er begrenset til saker der kontrollutvalget skal 

rapportere om "resultatene av sitt arbeid". Formuleringen "sitt arbeid" er ikke begrenset til 

gjennomførte kontroller. En slik forståelse av ordlyden utelukker derfor heller ikke at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre typer 

rapporteringer til kommunestyret.  

 

Forarbeidene til bestemmelsen er ikke helt tydelige på hvilke typer saker som skal forelegges 

kommunedirektøren. Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) 

side 405 at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"gjennomførte kontroller". At forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller" kan 

indikere at det kun er i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller at plikten til å forelegge saken for 

kommunedirektøren inntrer.  

 

Departementet mener likevel at man ikke bør legge for mye vekt på at forarbeidene bruker 

formuleringen "gjennomførte kontroller". Etter ordlyden til bestemmelsen skal 

kommunedirektøren gis uttalelsesrett i saker som "skal" oversendes til kommunestyret. 

Saker som "skal" oversendes til kommunestyret vil naturligvis omfatte alle saker som etter § 

23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes. Etter 

forskriften har kontrollutvalget ikke bare plikt til å rapportere til kommunestyret om 

gjennomførte kontroller, men også om enkelte andre forhold. For eksempel følger det av 

forskriften § 3 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom 

regnskapsrevisorens påpekninger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 ikke blir rettet eller 

fulgt opp. 

 

Departementet kan ikke se at ordlyden og forarbeidene samlet sett gir tilstrekkelige 

holdepunkter for å fastslå at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i 

saker som gjelder gjennomførte kontroller. Dersom det var lovgivers intensjon å begrense 

kommunedirektørens uttalelsesrett på denne måten, er det nærliggende at dette ville 

kommet klarere fram av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen. 

 

Departementet vil også vise til at bestemmelsen i § 23-5 andre setning er en ren videreføring 

av kommuneloven av 1992 § 77 nr. 6 andre setning, se merknaden til bestemmelsen i Prop. 

46 L (2017–2018) side 405. Forarbeidene og tolkningsuttalelsene til § 77 nr. 6 er dermed 

også relevante for forståelsen av § 23-5. I en tolkningsuttalelse fra 2010 (10/9262-ERA) la 

departementet til grunn at plikten til å forelegge saker for kommunedirektøren etter § 77 nr. 6 

andre setning i hvert fall omfattet de sakene som kontrollutvalget skulle rapportere til 



 

 

Side 3 
 

kommunestyret etter den tidligere kontrollutvalgsforskriften. Denne forskriften er nå erstattet 

av forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

 

Departementet legger derfor til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at 

kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som etter § 23-5 første 

setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes til kommunestyret. Det vil 

si at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"resultatene" av kontrollutvalgets "arbeid", og i saker som etter forskriften §§ 3, 4 eller 5 skal 

oversendes.   

 

Videre kan det også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at en sak skal 

oversendes til kommunestyret, men der saken likevel skal oversendes. Dette kan for 

eksempel være aktuelt der kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken 

skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt at saken skal oversendes. Når 

det gjelder denne typen saker, legger departementet til grunn at spørsmålet om 

kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil avhenge av innholdet i saken. Departementet 

viser til at § 23-5 andre setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at 

en sak skal være så godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Man må derfor blant annet 

se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. 

 

Valg av revisjonsordning og revisor, og valg av sekretariat for kontrollutvalget 

Det følger av § 24-1 tredje ledd at kommunestyrets vedtak om valg av revisjonsordning og 

revisor skal treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Videre følger det av § 23-7 sjette ledd 

at kommunestyrets vedtak om sekretariat for kontrollutvalget skal treffes etter innstilling fra 

kontrollutvalget. Bestemmelsene sier ikke noe om hvorvidt kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

 

Som nevnt følger det av § 23-5 andre setning, jf. første setning, at kommunedirektøren skal 

gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder "resultatene" av 

kontrollutvalgets "arbeid". Når kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av 

revisjonsordning og revisor, eller om valg av sekretariat for kontrollutvalget, vil dette ikke 

være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid. Dette tilsier at 

kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 

denne typen saker.  

 

Departementet vil vise til at både revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være 

uavhengig av kommunens administrasjon. Dette skyldes at revisor har en viktig oppgave i å 

føre kontroll med administrasjonen. Videre har sekretariatet for kontrollutvalget en viktig 

oppgave i å forberede saker for kontrollutvalget, og i å påse at kontrollutvalgets vedtak blir 

iverksatt. At revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være uavhengige av 

administrasjonen tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget skal behandle saker som gjelder valg av revisor og sekretariat. De 



 

 

Side 4 
 

hensynene som begrunner at kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil etter 

departementets vurdering ikke gjøre seg gjeldende i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder valg av revisor og revisjonsordning, og valg av sekretariat for kontrollutvalget. 

 

Budsjettforslag for kontrollarbeidet 

Det følger av forskriften § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for 

kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 

kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  

 

Når kontrollutvalget oversender forslag til budsjett for kontrollutvalget i kommunen, vil dette 

ikke være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid, jf. § 23-5 første 

setning. Dette tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

 

Kommunedirektøren har ansvar for det samlede budsjettet i kommunen. Det kan derfor 

argumenteres for at en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. På den andre siden vil departementet vise til at budsjettet 

for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens 

administrasjon. Departementet mener derfor at gode grunner tilsier at kommunedirektøren 

ikke bør gis anledning til å uttale seg i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet. 

 

Årsmeldinger for kontrollutvalget 

Spørsmålet om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om årsmeldinger som 

skal oversendes til kommunestyret, vil etter departementets vurdering avhenge av 

årsmeldingens innhold. Dersom årsmeldingen inneholder opplysninger om resultater av 

kontrollutvalgets arbeid, legger departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg i saken, jf. § 23-5 første setning. Departementet viser til drøftelsene 

over og våre tidligere vurderinger i sak 10/9262-ERA. 

 

Hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

etter § 23-5 andre setning, vil departementet vise til at bestemmelsen bare fastslår at 

kommunedirektøren skal "gis anledning" til å uttale seg. Bestemmelsen sier ikke noe om 

hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren. Departementet legger derfor til 

grunn at det er opp til kontrollutvalget i den enkelte kommune å avgjøre hvordan dette skal 

gjøres. En praktisk løsning kan være at sekretariatet for kontrollutvalget forelegger saken for 

kommunedirektøren som en del av sin saksforberedelse, jf. forskriften § 7. 
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Særegne forhold som kan svekke tilliten avgjør habiliteten 
Kommunal Rapport 15.06.2020 
 
Når blir en eiendomsmekler inhabil? 
 
SPØRSMÅL: En eiendomsmekler som virker i en kommune der vedkommende sitter i 
planutvalg og kommunestyre, vil i mange saker kunne ha en dobbeltrolle. Han og hans firma 
vil ha interesse av at det godkjennes etablering av flest mulig eiendommer og flest mulig 
bygninger. Jo flere salgbare objekt, jo større marked for eiendomsmekleren. Vervet vil, hvis 
søkerne ved hjelp av denne politikeren får godkjent sine søknader, kunne skaffe 
eiendomsmekleren flere kunder. Før fradeling og bygging, vil både tiltakshaver og mekler ha 
interesse av å få mest mulig klarhet i om prosjektet vil kunne godkjennes. Politikeren vil 
åpenbart måtte be om å få sin habilitet vurdert i saker der han har en har en rolle som 
mekler, men også utenom disse tilfellene, må det være grunn til å stille spørsmål ved om han 
er habil. 
 
I konsesjonssaker vil en politiker som arbeider som eiendomsmekler ha økonomisk interesse 
av at det ikke utøves priskontroll etter konsesjonsloven § 9 a og at det heller ikke nektes 
konsesjon etter andre forhold i konsesjonsloven § 9. Vil da vedkommende kunne være habil? 
 
Det hadde vært interessant med noen vurderinger av dette spørsmålet. 
 
SVAR: Avgjørende for habiliteten er etter forvaltningsloven § 6 andre avsnitt om 
meklervirksomheten skal anses som «særegne forhold … som er egnet til å svekke tilliten til 
hans upartiskhet». Dette må vurderes fra sak til sak, og her skal det «legges vekt på om 
«avgjørelsen kan innebære særlig fordel tap eller ulempe for ham selv eller noen som han 
har nær personlig tilknytning til». 
 
For en mekler som driver virksomhet i en kommune, vil en rekke ulike typer kommunale 
vedtak, f.eks. i saker om reguleringsplaner, tillatelser til fradeling og bygging, tilførselsveier, 
skole og barnehage, kunne ha stor betydning for etterspørsel etter hennes tjenester i 
området og dermed for inntektene fra virksomheten. Men som alminnelig regel vil slike 
forhold ikke gjøre henne inhabil. Så lenge det er tale om vedtak som angår et større antall 
eiendommer, og ikke bare én bestemt eiendom eller ett bestemt byggeprosjekt som 
meglerfirmaet er engasjert i, vil muligheten for gevinst ved slike kommunale vedtak ikke 
anses som «særegne forhold» eller «særlig fordel» for henne etter denne bestemmelsen. 
Men hvis det er tydelig at vedtaket vil kunne få ikke uvesentlig økonomisk betydning for 
virksomheten, bør hun uansett be om å få sin habilitet vurdert før den politiske 
saksbehandlingen begynner, også der det i og for seg synes rimelig opplagt at dette ikke er 
nok til å gjøre henne inhabil. Og om ikke gjør det, bør kommunedirektøren sørge for at det 
blir gjort. 
 
På samme måte vil en mekler som er involvert i overdragelse av en eiendom, være inhabil 
når det tas stilling søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom som skal avgjøres av 
kommunen (se konsesjonsloven § 9), om til det skal legges vekt på – og dermed gis føringer 
for – prisen på eiendommen ved konsesjonsvurderingen. Hun vil derimot ikke være inhabil i 
mer generell debatt om hvordan kommunen bør vurdere slike spørsmål, eller ved 
avgjørelsen av disse ved overdragelser som hun ikke selv har noe direkte interesse i. Den 
interesse hun måtte ha i kommunens generelle linje i slike spørsmål, er ikke direkte og 
konkret nok til at vi kan si at det er tale om «særegne forhold» etter § 6. 
 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A76
https://lovdata.no/lov/2003-11-28-98/%C2%A79


  

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Boligtildeling  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 28/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/322 - 5 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering.   
 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp, og 
rapportere dette tilbake til kommunestyret. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Boligtildeling ble behandlet av kommunestyret i nye Steinkjer 
den 18. desember 2019 - sak 32/19 med følgende vedtak: 

1.Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2.Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at saksbehandlingsreglene 
gjennomgås i tråd med revisjonen sine funn og anbefalinger. 

 
Fra rapportens sammendrag gjengis konklusjon og anbefalinger: 

Konklusjon  
Rutiner for tildeling av bolig er i stor grad i samsvar med lovbestemmelser på området, 
vedtatte planer og avtaler. Tildelingskriteriene bidrar til at kommunen skal medvirke til å 
skaffe bolig til de som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Rutinene 
omfatter ikke formelle saksbehandlingskrav, med unntak av håndtering av avslag. 
Siden tildeling av bolig omfattes av forvaltningslovens bestemmelser, ville det vært en 
styrke at rutinene også gjenspeilet dette.  
 
Praksis viser at tildeling av kommunale boliger skjer i tråd med retningslinjene. 
Retningslinjene åpner for faglige og skjønnsmessige vurderinger og det legges til grunn 
en helhetsvurdering av hvem som har størst behov. Det er svakheter knyttet til 
dokumentasjon av tildelingsmøtets behandling og skjønnsutøvelse.  
 
Kommunen har system og praksis for å følge opp tildelingen. Ved manglende 
innbetaling av husleie gjennomføres vedtatte prosedyrer. Dersom leiekontrakter ikke 
fornyes, må leietaker flytte ut av boligen. Imidlertid er det slik at mange leieboere 
oppfyller tildelingskriteriene også etter kontraktens utløp. Disse får ny treårskontrakt, og 
blir på denne måten boende i kommunale utleieboliger i mer enn tre år. Omsorgsboliger 
har ubegrenset leieperiode. Vi finner et eksempel på avvik mellom praksis og rutine 
knyttet til tidspunkt for varsel om opphør av leieforhold.  

 
Steinkjer kommune har oversikt over behov og tilgjengelige boliger. Ventelister 
underbygger kommunens oppfatning av at antall boliger ikke tilfredsstiller 
etterspørselen. Å vurdere hvor mange utleieboliger kommunen skal ha, ligger utenfor 
prosjektets mandat 

 
Anbefalinger 
Revisor anbefaler rådmannen å vurdere og: 

· Synliggjøre lovkravet knyttet til formelle saksbehandlingsregler 
· Etablere rutiner for dokumentasjon av faglige og skjønnsmessige 



vurderinger som gjøres ved tildeling av boliger 

 
Kommunedirektøren er bedt om å gi en tilbakemelding på saken til møtet. 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp, og 
rapportere dette tilbake til kommunestyret. Dette kan normalt gjøres gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport, men i helt spesielle tilfeller som egen sak. 
 
Kontrollutvalget må vurdere om kommunedirektørens tilbakerapportering svarer ut 
kommunestyrets vedtak, og om oppfølgingen av saken med dette kan avsluttes fra 
kontrollutvalgets side. 
 
 
 
 



  

Orientering fra kommunedirektøren - Covid 19-pandemien  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 29/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/374 - 2 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
. 
 
Saksopplysninger 
COVID 19 er en alvorlig pandemi som har rammet oss. Kontrollutvalget bør holde seg 
orientert om situasjonen i kommunen og kommunens håndtering av denne. 
Kommunedirektøren er i stikkordsform bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om: 

Beredskap, smittesituasjonen, kommunens håndtering og kapasitet samt økonomiske 
konsekvenser for kommunen. 

 
 
Vurdering 
Kommunedirektøren er bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om forhold rundt Covid 
19-pandemien. 
 
Kontrollutvalget anbefales å ta den gitte informasjon til orientering. På bakgrunn av den 
informasjonen som kommer frem har kontrollutvalget også mulighet til å komme med andre 
forslag. 
 
 
 
 
 
 



  

Orientering fra kommunedirektøren - Dampsag bad AS  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 30/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/371 - 1 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonene til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kommunedirektøren er bedt om å komme i møtet og informere kontrollutvalget om de 
utfordringene Dampsaga Bad AS har med fukt og råteskader, forlik, kostnader og 
egenkapital, og hvordan kommunen løser elevenes rett på svømmeundervisning. 
 
Dampsaga bad er bygd ut i flere etapper, byggetrinn 1 1994-95, byggetrinn 2 i 2011 og 
byggetrinn 3 i 2014-2015. 
 
Aksjeselskapet Dampsaga Bad AS ble stiftet i 2018/2019 som et kommunalt eid 
aksjeselskap etter en oppsplitting av Dampsaga Bad og kulturbygg AS.  
 
Det har nå en tid vært kjent at Dampsaga Bad AS har fått store økonomiske utfordringer etter 
problemer med sklitårn, fuktskader og dertil nødvendige utbedringer. Dette har bl.a. medført 
at bassenget har blitt stengt, og foreløpig er det ikke kjent når det igjen kan åpnes.  
 
Kontrollutvalget er kjent med at kommunestyret behandlet sak 47/20 Dampsaga Bad AS - 
økonomi 2020 i møtet 29. juni i år (link her) og gjorde slikt vedtak: 

1. Dampsaga Bad AS tilføres et beløp lik 10 mill kroner i økt aksjekapital. Dette 
finansieres gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond. 

2. Dampsaga Bad AS gis et rentefritt lån lik 13,5 mill kroner til delfinansiering 
av fase 1 i rehabilitering av badet. Dette finansieres gjennom bruk av 
ubundet investeringsfond. Nedbetaling av lånet ses i sammenheng med fase 
2 i rehabilitering av badet, og avtales nærmere i tilknytning til dette.  

Kontrollutvalgets oppgave er ikke å kontrollere kommunestyret, men det er viktig at 
kontrollutvalget er informert om denne type saker.  
 
Kontrollutvalget i gamle Steinkjer hadde opprinnelig Dampsaga Bad og Kulturbygg AS som 
1. prosjekt i plan for selskapskontroll. I planperioden kom det imidlertid opp andre saker som 
ble prioritert foran Dampsaga, samt at det etter hvert også ble kjent at selskapet skulle 
omstruktureres. Omstruktureringen var også med på å sette selskapskontrollen på vent. Nå 
er eierskapskontroll Dampsaga Bad AS prioritert som nr 4 i plan for eierskapskontroll 2020-
2024.  
 
Vurdering 
Kontrollutvalgets oppgave er ikke å kontrollere kommunestyret, men det er viktig at 
kontrollutvalget er informert om denne type saker. Kommunedirektøren er derfor bedt om å gi 
kontrollutvalget en orientering om forholdene rundet Dampsaga Bad AS i møtet. 
 
Kontrollutvalget anbefales å ta den gitte informasjon til orientering. På bakgrunn av den 
informasjonen som kommer frem har kontrollutvalget også mulighet til å komme med andre 
forslag.  
 
 

https://einnsyn.invest.kommune.no/ElementsInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=175&documentTypeId=MI


  

Orientering fra kommunedirektøren -  Anbudskonkurranse Tjuin  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 31/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/374 - 3 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
. 
 
Saksopplysninger 
I forbindelse med rehabilitering og utvidelse av veg, vann og avløpsanlegg på Tjuin 
industriområde i Malm i 2019, har kommunen i følge klagenemnda for offentlige anskaffelser 
(KOFA) brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å benytte ulovlige tildelingskriterier. 
Brudd på offentlige anskaffelser kan få økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Kommunedirektøren er i stikkordsform bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om: 
Anbudskonkurranse Tjuin: 

Domfellelse i KOFA - Brudd på offentlige anskaffelser. Mulige økonomiske 
konsekvenser 

 
 
Vurdering 
Kommunedirektøren er bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om forholdene knyttet til 
anbudskonkurranse Tjuin fra 2019. 
 
Kontrollutvalget anbefales å ta den gitte informasjon til orientering. På bakgrunn av den 
informasjonen som kommer frem har kontrollutvalget også mulighet til å komme med andre 
forslag. 
 
 
 
 
 



  

Orientering fra kommunedirektøren - Leieavtaler flyktningeboliger  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 32/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/374 - 1 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Gamle Verran kommune har i 2014 inngått 20-årige leieavtaler for boliger til bosetting av 
flyktninger. Nå er flyktningesituasjonen endret, og behovet for denne type boliger er betydelig 
redusert. Kommunen er bundet i leieavtaler, noe som kan ha stor økonomisk betydning for 
kommunen dersom kommunen ikke får inn leieinntekter. 
 
Kommunedirektøren er i stikkordsform bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om: 
Leieavtaler fra gamle Verran kommune: 

20 års binding og økonomisk konsekvenser for kommunen. 
 
 
 
Vurdering 
Kommunedirektøren er bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om forholdene rundt leie 
av flyktningeboliger i gamle Verran kommune. 
 
Kontrollutvalget anbefales å ta den gitte informasjon til orientering. På bakgrunn av den 
informasjonen som kommer frem har kontrollutvalget også mulighet til å komme med andre 
forslag. 
 
 
 
 



  

Forvaltningsrevisjon vann og avløp - Bestilling  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 33/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/343 - 1 

 
Forslag til vedtak 

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: 

· . 
·  

 
Vedlegg 
Lover og forskr. med betyning for vann avløp overvann 
FNs bærekraftsmål nr 6 
Kommunedelplan vann og avløp 2018-2021 
Fagbladet 
Fra plan for forvaltningsrev. 2020-24 Eksempler 
 
Saksopplysninger 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 ble vedtatt av kommunestyret i sak 25/20. Iht. planen 
er vann og avløp prioritert som første prosjekt. 
 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Før revisor utarbeider prosjektplan som skal danne grunnlaget for prosjektet må 
kontrollutvalget foreta en bestilling og gi revisor innspill til hva som ønskes belyst. 
 
En forvaltningsrevisjon innenfor vann og avløp kan ha mange innfallsvinkler. 
 
Litt om vann og avløp: 
Det er teknisk drift ved vann, avløp og utbygging i Steinkjer kommune som har ansvar for at 
innbyggere og næringsliv i kommunen har rent vann, og at avløpsvannet blir fraktet bort og 
renset før det slippes ut. I dette ansvaret ligger det bl.a. krav iht. helse, miljø, sikkerhet, 
økonomi, teknologi, kommunal forvaltning og forbrukerne sine rettigheter.  
 
Kommunen må forholde seg til et sammensatt bilde når det gjelder juridiske 
rammebetingelser, både ved etablering av vann- og avløpsanlegg, og i den løpende driften. 
Det er flere myndigheter som har et delansvar for å gi rammebetingelsene. Flere lover og 
forskrifter men også direktiver har betydning for sektoren (se vedlegg). 
 
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. FNs 
bærekraftsmål nr 6. skal sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode 
sanitærforhold for alle (se vedlegg). 
 
Fagbladet hadde den 21.06.2019 en reportasje der en kunne sjekk hvor gamle vann- og 
kloakkrørene var i kommunen (se vedlegg) 
 
 



I kommunedelplan for vann og avløp 2018-2021 er det fastsatt mål og strategier (se 
vedlegg).  
 
Kostra 
Nøkkeltall fra Kostra oppgitt i risiko og vesentlighetsvurderingen fra revisjonen viser for 
gamle Steinkjer kommune følgende:  

Nøkkeltall    Kostra 
gruppe 

Landet uten 
Oslo 

År 2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr for 
vannforsyning - ekskl. 
mva. 

2118 2159 2374 2608 3741 

Andel fornyet kommunalt 
ledningsnett, 

0.61 0.69 0.38 .. 0.69 

gjennomsnitt for siste tre 
år (prosent) 

19.9 24.9 24.9 .. 29.5 

Andel av total kommunal 
vannleveranse til 

3075 3086 3620 3874 4146 

lekkasje (prosent) 0.50 0.78 0.43 .. 0.56 

Årsgebyr for 
avløpstjenesten - ekskl. 
mva. 

93.7 94.4 4.0 .. 51.3 

 
 
Fra risiko og vesentlighetsvurderingen til revisor nevnes: 

· For vann- og avløpsområdet er utskiftningstakt på ledningsnettet for lav, og under 
landsgjennomsnittet. Dette vises også i kostnadene, og på de relativt lave 
gebyrsatser.  

· Vannkvaliteten er/har vært tvilsom i deler av kommunen. Det er forskjell mellom 
teknisk kvalitet og opplevd kvalitet. Lav vannkvalitet kan ha store konsekvenser for 
folkehelsen.  

· Kommunen har en rekke myndigheter og plikter etter forurensningsloven. 
Kommunen har plikt og rett til å føre tilsyn med eksempelvis sanitært avløpsvann, 
oljeholdig avløpsvann og lignende. 

· Ansvarsrisiko kan f.eks. være relevant i sammenheng med kommunenes ansvar for 
klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og håndtering av overvann. 

 
Fra administrasjonens innspill i arbeidet med planen nevnes: 

· Det brukes mye penger på vann og avløp, men likevel for lave gebyrer. Mest 
penger går til nye anlegg, og for lite til utskifting av vannrør.  

· Vannkvaliteten er bra, men den opplevde vannkvaliteten (smaken) ved to anlegg er 
likevel dårlig. Ett skyldes ledningsnett, det andre er kilden.  

· Avløp. Utfordring ift. klima og miljø. Det er utfordringer med overløp av kloakk hvor 
det ikke er foretatt separering. Ved fornying er det viktig at det samtidig foretas 
separering av gråvann og kloakk. 

· Oppfølging av private anlegg (lovpålagt oppgave). Gebyrfastsettingen kan gjøres 
slik at man kan rigge kapasitet.  

· Kommunen har krav på seg ift. vanndirektivet. Noen private avløpsanlegg i 
kommunen drenerer ut i vannforekomster. Utfordringer ift. kjemisk tilstand.  

Forvaltningsrevisor vil være tilgjengelig i møtet via Teams. 
 
Vurdering 
Når en ser på lover og forskrifter, kommunedelplan vann og avløp, FNs bærekraftsmål, 
administrasjonens innspill og revisors risiko og vesentlighetsvurdering viser dette at det er 



mange mulige innfallsvinkler til en forvaltningsrevisjon innenfor vann og avløp.  
 
En forvaltningsrevisjon skal bidra til læring og forbedring. Den må imidlertid begrenses. Det 
er derfor viktig å fokusere på det som synes mest viktig, og som best kan besvares gjennom 
en forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget må ta stilling til hva forvaltningsrevisjonen skal belyse, slik at revisor kan 
lage utkast til prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte.  
 
Endelig ressursramme og tidspunkt for levering avklares når revisor legger frem en 
prosjektplan 
 
Saken legges frem til drøfting og vedtak. 
 
 



LOVER OG FORSKRIFTER  
Som har betydning for vann, avløp og overvann. 
 
LOVER 

• Kommuneloven 

• Plan- og bygningsloven 

• Lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i 
arealplanleggingen mv.) 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)  

• Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 

• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) 

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (kommunehelsetjenesteloven) 

• Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 

• Lov om Næringsberedskap (næringsberedskapsloven) 

• Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

• Sivilforsvaret (sivilbeskyttelses loven) 

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven) 

• Brann- og eksplosjonsvernloven 

• Lov om vegar (Veglova) 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

• Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.  (lakse og innlandsfiskloven) 

• Naturskadeerstatningsloven  

• Lov om vassdragsregulering (Vassdragsreguleringsloven) 
 
FORSKRIFTER 

• Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale 
gebyrer (Selvkostforskriften) 

• Forskrifter om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 

• Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK vassdrag)  

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) 

• Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 

• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 

• Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet 

• Forskrift om næringsmiddelhygiene 

• Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler 

• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 

• Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 
helsemessig og sosial beredskap 

• Forskrift om brannforebygging (ny) 

• Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser. 

• Forskrift om miljørettet helsevern 

• Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 

• Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning 

• Arbeidsplassforskriften  

• Forskrift om utførelse av arbeid  

• Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)  

• Forskrift om rammer for vannforvaltning (Vannforskriften) 

• Forskrift om konsekvensutredning  



FNs bærekraftmål 
 
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. 
Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle 
land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.  
Se regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/om-
barekraftmal/id2598090/ 
 
FNs bærekraftmål nr 6 
6. Rent vann og gode sanitærforhold 
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. 
 
Delmål 
6.1 Innen 2030 sørge for allmenn og likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig 
pris for alle. 
 
6.2 Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og 
toalettforhold for alle, med særlig vekt på behovene til jenter og kvinner samt personer i 
utsatte situasjoner. 
 
6.3 Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe 
avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere 
andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på 
verdensbasis. 
 
6.4 Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer, og sikre bærekraftig uttak 
av og tilgang til ferskvann for å håndtere knapphet på vann og i vesentlig grad redusere 
antall personer som rammes av vannmangel. 
 
6.5 Innen 2030 gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant 
annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt. 
 
6.6 Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, herunder fjell, skoger, 
våtmarker, elver, vannførende bergarter og innsjøer. 
 
6.a Innen 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtte oppbygging av kapasitet i 
utviklingsland når det gjelder virksomhet og programmer knyttet til vann- og sanitærforhold, 
blant annet teknologi for vannoppsamling, avsalting, effektiv bruk av vannressurser, 
behandling av avløpsvann, gjenvinning og ombruk. 
 
6.b Støtte og styrke medvirkning fra lokalsamfunn for å bedre forvaltningen av vann- og 
sanitærforhold. 
 
Hva skjer i Norge? 
Over 90 prosent av befolkningen i Norge er tilknyttet større vannforsyningssystem som 
leverer trygt drikkevann. Øvrige del av befolkningen er tilknyttet små vannforsyningssystemer 
eller har privat enkeltvannforsyning uten rapporteringsplikt. Til tross for at det i hovedsak 
leveres trygt drikkevann, utgjør gammelt og dårlig ledningsnett en stor utfordring som vil 
kunne svekke situasjonen vesentlig dersom ikke utbedringstakten økes. I tillegg er 
leveringssikkerheten enkelte steder truet på grunn av utilfredsstillende 
reservevannsløsninger. Utslipp av farlige stoffer som kan påvirke drikkevannet, er strengt 
regulert. Omfattende regulering av avfallshåndtering bidrar også til å beskytte 
vannforekomster. 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/om-barekraftmal/id2598090/
https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/om-barekraftmal/id2598090/


Andelen av befolkningen som er tilknyttet avløpsløsninger med urensete utslipp er svært liten 
(under 3 prosent, og andelen er synkende). Også på avløpssiden er dårlig ledningsnett en 
utfordring. Utskiftningstakten er her enda lavere enn for drikkevann og krever følgelig 
tilsvarende handling for å unngå at avløpsvann på avveie skal forurense drikkevannet. 
Enkelte steder er det behov for å forbedre situasjonen for spredt avløp for å unngå at 
drikkevannskilder forurenses. Dette er kartlagt i vannforvaltningsplanene etter 
vannforskriften. Tiltakene må følges opp for å unngå en forverring av 
drikkevannssituasjonen. Gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner skal sikre god 
kjemisk og økologisk tilstand i de fleste vannforekomster innen 2033. 
 
Tilgangen på vann er meget god i Norge. Enkelte steder er det begrensinger i kapasitet og 
standard på det lokale ledningsnettet for vann og avløp. Selv i situasjonen med uvanlig lite 
nedbør sommeren 2018, var det kun knapphet på vann i noen mindre private 
vannforsyninger. 
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1 OVERORDNET STATUS   
 

1.1 RAMMEBETINGELSER 
En rekke sentrale lover og forskrifter gjelder for planområdet. De mest sentrale listes opp her: 

 Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften). 

 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften). 

 EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet). 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). 

 EU's badevannsdirektiv. 

 Plan og bygningsloven. 

 Forvaltningsloven. 

 Utslippstillatelser for hvert enkelt renseanlegg og klausulering for drikkevannskilden.  

 Lokal forskrift for vann og avløp og lokal forskrift for slam (Steinkjer kommune). 

Listen er ikke utfyllende. 

 

1.2 SAMMENFATNING FOKUSOMRÅDER FOR PLANPERIODEN 
 

1.2.1 FORSYNINGSSIKKERHET 
I tråd med politiske vedtak bygges det ut kommunalt vann i distriktene. Dette medfører behov for økt 

vannproduksjon, og lengre strekninger med vanntilførsel. Som følge av dette oppstår kritiske punkter 

med tanke på forsyningssikkerhet. Dette i form av kapasitetsutfordringer i pumpestasjoner og 

vannmagasin (høydebasseng). Beredskapsmessig medfører dette en betydelig utfordring.  I 

planperioden vil man spesielt se på tiltak i forhold til forsyningssikkerheten, og bygging av nye 

vannmagasiner / høydebassenger kan være aktuelt. 

 

1.2.2 BEREDSKAP 
Enheten skal kunne håndtere og forebygge uønskede hendelser og kriser som er større enn det som 

takles til daglig. Steinkjer kommune sine innbyggere skal være sikret trygt drikkevann av god kvalitet. 

Avløpssystemet i Steinkjer skal til enhver tid være operativt og trygge lokale resipienter mot 

forurensning. Beredskapsordning for veg, vann og avløp er bemannet hele døgnet unntatt i ordinær 

åpningstid, og skal være rustet for å takle enhver situasjon som skulle oppstå.  

 

1.2.3 FOLKEHELSE 
Steinkjer som organisasjon og samfunn skal ha et sterkt fokus på friskhetsfaktorer og hva samfunnet 

kan gjøre for folkehelsen. Fagområde vann og avløp har et stort ansvar innenfor folkehelse. Først og 

fremst gjelder dette å sikre innbyggerne rent og nok drikkevann. Fagområde vann og avløp har også et 

ansvar for å sikre at rekreasjonsområder, badevann og all natur i Steinkjer er fri for den forurensning 

som kan komme fra avløp.  
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1.2.4 KLIMATILPASNING 
Fram mot år 2100 vil Steinkjer få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, endret 

flommønster og stigende havnivå. Steinkjersamfunnet må klimatilpasses. Dette betyr at det må gjøres 

valg som reduserer de negative konsekvensene av klimaendringene og som utnytter de positive 

konsekvensene. 

 

1.2.5 HØY BELASTNING LØSBERGA RENSEANLEGG 
Løsberga renseanlegg er hoved renseanlegget i Steinkjer, og mottar avløpsvann fra sentrum, Sparbu-

Mære, Asphaugen og Byafossen. Anlegget mottar i dag avløpsvannsom inneholder betydelig mer 

organisk materiale i enn rammene i utslippstillatelsen åpner for. Hovedårsaken til dette er 

hovedsakelig industri-påslipp fra Nortura. Det vil i planperioden være behov for en avklaring på dette, i 

samråd med Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet. Får anlegget ytterligere krav til rensing 

enn i dag vil dette kunne medføre betydelige kostnader.  

 

1.2.6 SANERING AV SPREDT AVLØP – VANNDIREKTIVET 
Med bakgrunn i vannforskriften § 12 og Vanndirektivet fra 2000 er det foretatt en kartlegging av 

vannforekomstene sin tilstand i Steinkjer. I de områdene hvor vannforekomsten ikke har god nok 

økologisk og kjemisk tilstand skal det utføres tilsyn av spredt avløp, og tiltak utføres etter vurdering.  

Der utbygging av kommunalt anlegg ikke er aktuelt utføres det først tilsyn av alle private avløpsanlegg 

for det aktuelle området. En vurdering tas for hvert enkelt anlegg. Der tilstand og / eller kapasitet for 

anlegget tilsier dette, vil det bli gitt pålegg om utskifting av hele eller deler av anlegget. Kostnadene for 

dette vil ligge på eier av eiendommen. Kostnadene for et nytt anlegg vil være betydelige for huseier. 

Det er også nødvendig med tilførsel av personalresurser til enhet vann og avløp for dette arbeidet, og 

slamgebyret vil med dette måtte økes. 

 

1.2.7 REHABILITERING AV LEDNINGSNETT OG OVERVANNSHÅNDTERING 
Det viktigste tiltaket for å klare å nå målsettinger for fagområdet er å opprettholde trykket på 

rehabilitering av ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg i planperioden. Rehabilitering av nettet 

påvirker enhetens evne til å unngå unødvendig forurensning, vannlekkasjer og å kunne takle 

klimaendringer. Det er også viktig at kommunen holder en utskiftingstakt på et nivå slik at kommende 

generasjoner ikke må ta hele regningen med å skifte ut nettet. Det er til planen vedlagt en tiltaksliste 

som viser anlegg som vil bli prioritert i planperioden og utover denne. Tiltakslisten kan endre seg noe, 

men viser i hovedtrekk prioriteringer framover i forhold til investeringsbudsjettet. 

 

1.2.8 SMARTE VANNMÅLERE 
Vannmålere hos abonnentene har medført økt bevissthet i forhold til forbruk av vann og derav 

redusert mengde avløpsvann. På sikt kan det være aktuelt å innføre smarte vannmålere hos 

abonnentene. Disse smarte vannmålerne foretar løpende og automatisk avlesning av forbruket. Dette 

vil forenkle innsamling av målerdata, gi større nøyaktighet i avlesning, færre henvendelser fra 

abonnentene og forenkle faktureringsprosessen. Samtidig vil smarte målere ute hos abonnentene, 

samt ved knutepunkter i ledningsnettet forenkle feilsøkingen ved lekkasjer i vannfordelingsnettet. I 
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framtiden kan smarte vannmålere og registrering av at det brukes vann, utgjøre ett verktøy for helse 

og omsorgssektoren i oppfølging av blant annet eldre og pleietrengende.   

Smarte målere vil med dette kunne utgjøre en forskjell både sosialt, økonomisk og miljømessig, og 

støtte oppunder en framtidsrettet utvikling av kommunen. 

 

1.3 STIKKLEDNINGER 
Stikkledningene er de private eieres ansvar. Stikkledning er til og med tilkobling på kommunalt nett, 

det vil si at anboringsklammer eller annen tilkobling er den private eiers ansvar. Utvendig stoppekran 

for stikkledning for vann er også privat. 

Politikken for tilknytning til kommunalt ledningsnett for vann og avløp er i dag at det skal være 

tilnærmet like vilkår for alle abonnenter. For å oppnå dette ble det i 2008 vedtatt at nytt kommunalt 

ledningsnett skal legges fram til 50 meter fra grunnmur. Samtidig tilbyr kommunen å grave fram til 

grunnmur, men de siste 50 meter faktureres. Alternativt sørger huseier selv for de siste 50 meter. 

Abonnentenes stoppekraner legges i dag som hovedregel lett tilgjengelig i kum, gjerne flere boliger i 

samme kum (boligfelt).  

Det såkalte 50-meters vedtaket skaper forskjellsbehandling i og med at de som ble tilknyttet før dette 

vedtaket ofte har betydelig lengre stikkledninger enn 50 meter, og de er gjerne anboret direkte på 

kommunal ledning som ofte ligger i vegkanten. Utskifting og vedlikehold ligger på privat ansvar, og 

kostnadene for dette vil kunne ha store forskjeller mellom abonnenter fra før og etter 50-meteres 

regelen kom. For abonnentene fra før 50-metersregelen vil de ved utskifting av sine ledninger måtte 

koste en lang gravetrase, inkludert graving i offentlig veg i mange tilfeller.  

Denne forskjellen mellom abonnentene er vanskelig å forvalte.  

 

1.4 BRUKERINTERESSER 
Brukerinteresser som er aktuelle for planområdet vil være spesielt fiske og bading, da særlig i forhold 

til avløp. Utbygging av nye boligfelt i privat regi vil også være interessent.  

Ved utbygging av vann- og avløpsanlegg i deler av kommunen vil reindriftsnæringa ha 

brukerinteresser. Dersom tiltak planlegges i viktige beiteområder, er det viktig at 

reinbeitedistriktene/sijte involveres tidlig i prosessen. Kartoversikt over reindriftas bruk av 

kommunens område finne på www.gint.no/rein. 

Steinkjer kommune forholder seg til EU sitt badevannsdirektiv når det gjelder badevannskvalitet, og 

det tas jevnlig prøver av vannet på mye brukte badeplasser, i tett kommunikasjon med 

kommuneoverlegen.  

I forbindelse med arbeidet med å rehabilitere avløpsnettet og kontrollere overløp vil 

brukerinteressene inngå i prioriteringsgrunnlaget. 
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2 HOVEDMÅL OG STRATEGIER 

 

2.1 HOVEDMÅL 
Målsettingen for de kommunale tjenestene og det kommunale ansvaret innen vannforsyning og avløp, 

følger dels av sentrale bestemmelser og sentralt regelverk i form av for eksempel vanndirektivet, 

drikkevannsforskrift, forurensingsforskriften, tillatelser, og dels enhetens egne målsettinger. 

For avløp og slam kan målsettingen sammenfattes i disse overordna målene: 

• Miljømålene i vanndirektivet er at alle vann, vassdrag, fjorder og kystvann skal oppnå det som 

kalles "god miljøtilstand" innen 2021. For enhet vann og avløp i Steinkjer kommune vil målet i 

denne sammenheng være å oppnå god kvalitet i de prioriterte vannforekomstene som er 

kartlagt, utvikle enhetens arbeidsmetodikk og strategier og framover ha enda mer fokus mot 

vannforekomstene. 

• Alt avløpsnett i kommunen skal legges om til separatsystem på sikt. 

• All forurensning som fører til ulemper skal unngås. 

 

For vannforsyning kan målsettingen sammenfattes i følgende overordnede mål:  

• Nok vann 

• Godt vann  

• Sikkert vann 

• Vann til alle på tilnærmet like vilkår 

• Beskytte drikkevannskilde mot tilførsel av forurensninger. 

 

Mål for kompetanse, beredskap og klima og miljø: 

• Sikre riktig og nok kompetanse for å sikre god drift, og utbygging/rehabilitering av vann og 

avløp i Steinkjer. Kompetanse og ressurser må harmonere med behovet for, og viktigheten av 

drift og utvikling av tjenesten. Vannproduksjon – og forsyning er av største viktighet i et 

samfunn, også i Steinkjer. 

• Beredskap: Enheten skal kunne håndtere og forebygge uønskede hendelser og kriser som er 

større enn de situasjoner som oppstår til daglig. Steinkjer kommune sine innbyggere skal være 

sikret trygt drikkevann av god kvalitet. Avløpssystemet i Steinkjer skal til enhver tid være 

operativt og trygge lokale resipienter mot forurensning. 

• Drift av enheten, investeringer i enhetens regi, og de ansvarsområdene der enheten er tildelt 

myndighet i henhold til lovverket, skal påvirke miljøet negativt i minst mulig grad. 

 

 Steinkjer kommune har et mål om at byen og kommunen forøvrig skal forberedes på og 

tilpasses framtidige klimaendringer innen 2030. Steinkjer skal være rustet til å takle 

ekstremnedbør og flom. 
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Delmål: Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til utvikling av klimasmarte og attraktive 

byområder og lokalsamfunn. 

 

2.2 HOVEDSTRATEGIER 
For å nå mål for vann og avløp er det to spesielt viktige strategier: 

 Det skal holdes en utskiftingstakt på vann og avløpsnett som minst ligger på landsgjennomsnitt 

på 0,5 %, og tilstrebe opp mot 1 % av det det totale antallet meter ledningsnett i kommunen.  

Utskiftingstakt på minst 1 % er en anbefaling fra nasjonalt hold, og er basert på en levetid på 

VA-nettet på 100 år. Det et mål å ha separert hovedmassen av avløpsnett innen en tidsperiode 

på 20 år. (2028) Anlegg på tiltaksliste skal gjennomføres.  

 

 Vann og avløp vil bidra i kommunens overordnede planlegging i forhold til klimatilpasning av 

kommunen. Overordnet planlegging av klimatilpasning i kommunen gjøres gjennom 

klimasårbarhetsanalyser, ved å etablere en klimatilpasningsplan, legge klimatilpasning til grunn 

i arealplanleggingen på flere nivå. (Kommuneplanens arealdel, områdeplaner og 

reguleringsplaner) Kompetanse om klimaendringer og klimatilpasningstiltak bygges i 

samarbeide med egen organisasjon og andre kunnskapsmiljøer.  

 

Utover disse, er strategier innen de ulike fagområdene videre beskrevet i planen. 
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3 FOKUSOMRÅDER 
 

3.1 BEREDSKAP 
 

3.1.1 MÅL 
Enheten skal kunne håndtere og forebygge uønskede hendelser og kriser som er større enn det som 

takles til daglig. Steinkjer kommune sine innbyggere skal være sikret trygt drikkevann av god kvalitet. 

Avløpssystemet i Steinkjer skal til enhver tid være operativt og trygge lokale resipienter mot 

forurensning. 

 

3.1.2 STATUS, UTFORDRINGER OG MULIGHETER 
Steinkjer kommune har overordnet plan for kommunal kriseledelse vedtatt 15.02.17. For fagområdene 

vann og avløp er det utarbeidet egne beredskapsplaner og egen vaktordning.  

Beredskapsplaner og ROS-analyser: 
Gjeldende beredskapsplan for vannforsyning og beredskapsplan avløp ble utarbeidet i 2013, og 
revidert i 2017. I arbeidet med beredskapsplanen er det gjennomført en risikovurdering på 
sannsynlighet og konsekvenser av tenkelige (og utenkelige) hendelser. Disse er beskrevet og vurdert. 
Med støtte i risikovurderingen er aktuelle tiltak for å redusere risiko foreslått og prioritert. 
Beredskapsplanen er implementert i KS-systemet EQS som benyttes av de fleste områder i kommunen. 
Tilhørende til beredskapsplanene er tiltakskort for de mest kritiske hendelser som kan oppstå. 
 
Sammendrag ROS vannkilde/inntak: 
Forurensning av hovedvannkilden kan skje gjennom f.eks. tankbilvelt og togavsporing, gjødsling med 
naturgjødsel, parasitter i råvannet, bruk av kjemikalier, radioaktivt nedfall og økt aktivitet i 
nedslagsfeltet til vannkilden. Restutfordringen etter innstallering av UV-anlegg i 2015 vil fortsatt være 
kjemikalieutslipp og radioaktivt nedfall. Vannverket innhenter opplysninger hos Jernbaneverket i 
forhold til transport av farlig gods og Mattilsynet vedrørende radioaktivt nedfall. 
 
Sammendrag ROS vannbehandling: 
Brann/eksplosjon ved Reinsvatnet vannbehandlingsanlegg og streik blant vannverksansatte er de 

største risikoområdene i forhold til vannkvaliteten og leveransen av drikkevann. UV-anlegget utgjør en 

ny barriere i forhold til vannkvaliteten. En brann/eksplosjon i behandlingsanlegget vil kunne føre til at 

reservevannkildene må tas i bruk. Reservevannsystemene dekker ikke normalt vannforbruk og både 

industri, primærnæringer og husstander må belage seg på å redusere vannforbruket. Vannverket vil 

som tiltak jobbe med å sikre et bedre vern mot brann/eksplosjon og tettere oppfølging og testing av 

reservevannsystemer. 

Sammendrag ROS høydebasseng:  
Kapasiteten på høydebassengene i forhold til normalt vannforbruk er et kritisk punkt. Normalt skal 
bassengkapasiteten rekke til 2-3 dagers normal forsyning. For vannleveranse til abonnenter som 
forsynes fra Heggesåsen og Skjefte høydebasseng anslås kapasiteten å være i overkant av ett døgn. 
Dette vurderes å være for lav sikkerhet. Vannverket vil på bakgrunn av denne observasjonen måle 
reservekapasiteten bassengene har og legge fram en egen sak på dette til politisk behandling, dersom 
reservekapasiteten vurderes å være for liten. 
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Sammendrag ROS transportsystem, vann: 
Vannverket drifter ca. 500 km vannledning. Her vil det kunne oppstå uforutsette hendelser som får 
innvirkning på både vannkvalitet og leveranse. Innsug av forurensende stoffer som følge av undertrykk 
i vannledningen er den største utfordringen i forhold til sikkerheten på vannkvaliteten. Vannverket 
jobber aktivt med å registrere punkter/områder som er spesielt utsatt for innsug av forurensende 
stoffer og de utbedrer svake punkter som lufteklokker og brannventiler fortløpende. I tillegg vil det bli 
utarbeidet en oversikt over "risiko" abonnenter/abonnentgrupper som er potensielle forurensere i 
forhold til det kommunale ledningsnettet. 
 
Sammendrag ROS reservevannforsyning: 
Reservevannforsyningen vil ikke ha samme kapasitet eller renhet på drikkevannet som 
hovedvannverket har, men normalt vil vannet kunne benyttes som drikkevann uten at det kokes, da 
det tilsettes klor før vannet sendes på nett. Klortilsetting i drikkevannet uskadeliggjør farlige bakterier. 
Vannverket må gjennomføre årlige kontroller/tester slik at det verifiseres at reservevannanleggene har 
den kapasiteten som er bestemt. Ved sammenkoplingen med Inderøy kommunale vannverk(Røra), kan 
vann fra Inderøy delvis dekke reservevannbehovet for abonnenter i søndre del av Steinkjer kommune i 
korte perioder. Abonnentene bør informeres om kommunens leveransegarantier.   
Vannverket må også følge opp at de transportørene som leverer nødvann på tank følger prosedyre om 
rengjøring/hygienisering av tank og fyllingsutstyr. 
 
Sammendrag ROS avløp: 
Den største utfordringen i forhold til avløp er ukontrollerte utslipp som skyldes hydraulisk 
overbelastning eller fremmedvann i avløpsnettet. Felles spill- og overvannssystemer, lekkasjer, 
inntrengning av sjøvann og klimaendringer (snøsmelting kombinert med stor avrenning) fører til 
overbelastning på avløpsanleggene. For å få bukt med denne utfordringen, må det fortsatt jobbes 
aktivt med sanering av felles avløpssystemer og bygge nye separate ledninger som er dimensjonert for 
å ta høyde for økte overvannsmengder som klimaendringene fører til.  
 
Arbeid i kum med gasser eller mangel på surstoff er den farligste utfordringen som driftspersonellet og 
andre som jobber med avløp har. Opplæring, informasjon, repetisjon, øvelse og kontroll er viktige 
stikkord for både ledere og driftspersonell. Verken VA-enheten eller andre innleide aktører har noen å 
miste. 
 
Vaktordning: 
Kommunen har en vaktordning som sikrer at det alltid er teknisk fagpersonell som kan rykke ut ved 

driftsavbrudd, feil og uforutsette hendelser på vann- og avløpsanleggene. Vaktordningen er et 

samarbeid med Veg, trafikk og park. Maskiner, materiell utstyr og reservedeler kan stort sett skaffes 

fra egne ressurser og eget lager. Ved behov suppleres med ressurser og utstyr fra entreprenører og 

andre. I forbindelse med driftsavbrudd som påvirker innbyggerne benyttes systemet varsling24 som 

informasjonsverktøy. 

3.1.3 STRATEGIER FOR BEREDSKAP 
Enheten skal ha nok og riktig personell, riktig kompetanse, og riktig materiell og utstyr. Enheten skal 

sørge for at viktige tiltak i henhold til beredskap får gjennomslag i budsjettarbeidet. 

Enheten skal sørge for at beredskapsplaner og vaktordning er samordnet med viktige aktører. 

ROS-analysene brukes aktivt for å sette inn tiltak mot kritiske punkt. Tiltakene tas med i planlegging og 

i budsjettarbeid for fagområdene. Videre arbeid med og utvikling av enhetens ROS-analyser skal 

utvikles og utvides. Dette er også et krav i ny ISO-standard. 
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3.2 VANN 

3.2.1 MÅL 
For vannforsyning kan målsetting sammenfattes i følgende overordnete mål: 

 Nok vann 

 Godt vann 

 Sikkert vann 

 Vann til alle på tilnærmet like vilkår 
 

Innen vannforsyning vil det være spesielt viktig å avklare behovet for tiltak på kapasitetsøkning og 
forsyningssikkerhet i forhold til utbygging av vannforsyning til nye – og eksisterende områder. Tiltak 
som vil være aktuelle å gjennomføre i den sammenheng er sammenkobling av forsyningsområder og 
bygging av flere høydebasseng. 
 
Vannforsyning er kritisk infrastruktur og det er viktig å sikre riktig kompetanse og kontinuitet i 
organisasjonen. 
 
Overordnet mål om utskiftingstakt av ledningsnett/ tekniske installasjoner gjelder for både vann og 

avløp. 

 
 

3.2.2 STATUS UTFORDRINGER OG MULIGHETER 
 

Godkjenninger 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. (Drikkevannsforskriften) stiller krav om at 

vannforsyningsanlegg over en viss størrelse eller som gir vannforsyning til spesielle abonnenter skal 

godkjennes. Etter ny drikkevannsforskrift gjeldende fra 01.01.2017 er alle vannforsyningsanlegg som 

forsyner mer enn 2 husstander registreringspliktige. Frist for å gjennomføre registreringen er 

01.07.2018.   

Mattilsynet er godkjenningsmyndighet for alle vannforsyningsanlegg til lands. Før godkjenning gis skal 

det innhentes uttalelse fra berørte kommuner om forhold som angår miljørettet helsevern og 

arealdisponering. 

De kommunale anleggene Steinkjer vannverk og Øvre Ogndal vannverk, samt det private anlegget 

Veldemelen vannverk, er godkjent i samsvar med Drikkevannsforskriftens bestemmelser. Kommunale 

vannverk er sertifisert etter ISO 9001/14001. 

 

Kommunale vannverk 

Steinkjer kommune har i dag ansvar for følgende kommunale vannverk:  

Steinkjer vannverk 

Øvre Ogndal vannverk  

 

Steinkjer vannverk har 7454 abonnenter og forsyner nesten 90 % av befolkningen i kommunen 
med drikkevann fra Reinsvatnet vannbehandlingsanlegg som igjen har Reinsvatnet som 
råvannskilde. Vannforbruket registreres løpende, og gjennomsnittlig vannforbruk var i 2016 ca. 
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75 l/sek. I enkelte perioder med frosttapping eller hagevanning kan forbruket komme vesentlig 
over 100 l/sek, målt som gjennomsnittlig ukeforbruk.  
 
Reinsvatnet vannbehandlingsanlegg har kapasitet på 130 l/sek med ordinær drift. I spesielle 
situasjoner vil det være mulig å øke produksjonen ved Reinsvatnet vannbehandlingsanlegg opp 
mot 150 l/s, men da med risiko for noe redusert vannkvalitet. 
 
Reinsvatnet er hovedvannkilde for Steinkjer vannverk. Flere av vannkildene som tidligere var i 
bruk, vil inngå som nødvannkilder. Dette gjelder bl.a. Snåsavatnet (Stod vannverk), 
Leksdalsvatnet (Henning vannverk) og noen grunnvannskilder. 
 
Øvre Ogndal vannverk har lokal grunnvannskilde og har ca. 90 abonnenter. 
 
Ledningsanlegg 
Steinkjer vannverk har et vannledningsnett med samlet lengde på ca. 540 km. 
Alt materiell som kommer i kontakt med drikkevannet er godkjent / alminnelig brukt i 
vannforsyning her i landet. Etter år 2000 er det bygd ca. 200 km nye vannledninger. 
 
Pumpestasjoner og trykkforsterkere 
Steinkjer vannverk har til sammen 36 pumpestasjoner og trykkforsterkere. De fleste 
trykkforsterkerne er små anlegg. 
 
 

Høydebasseng 
Steinkjer vannverk har til sammen 13 høydebasseng og Øvre Ogndal vannverk 1 basseng. Totalt 
er samlet volum ca. 24.000 m3 som fordeler seg slik: 
 

Forsyningsområde Navn Volum i m³ 

Steinkjer sentrum, Røysing Skjefte 5.000 

Steinkjer sentrum, Beitstad Heggesåsen 12.000 

Steinkjer sentrum og Sparbu – Mære - Henning Lø 1.600 
 

Sparbu – Mære – Henning 
Lihøgda 1.600 

Rognan 650 

Ystgården 370 

Beitstad Skjevik 700 
Sprova 350 

Røysing Kjøråsen 300 

Lægran 150 

Stod / Kvam Storvestre 600 
Kvam  Veinesberget 400 

Følling Vanderås 300 

Øvre Ogndal Giskås 200 
 

Høydebassengene gir et reservemagasin på 1-2 døgns normalt forbruk i det meste av 
forsyningsområdet. I sentrum og Mære-Sparbu er magasinkapasiteten ca. 1,0 – 1,5 døgn. I 
perioder med stort vannforbruk er det registrert at reservemagasinet for deler av 
forsyningsområdet blir mindre enn 1 døgn.  

 
Driftskontrollanlegg 
For en kontinuerlig overvåkning av vannforsyningen har kommunen etablert en automatisk 
driftskontroll. Driftskontrollanlegget er felles for vann- og avløp. For vannverket gir anlegget 
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opplysninger om drift og feil på pumper, nivå i høydebasseng og vannmengder inn og ut av 
høydebasseng. Etter vanlig arbeidstid varsles evt. feil eller avvik på anlegget til kommunens 
driftsansvarlig (hjemmevakt) via driftskontrollanlegget. Ved driftsavbrudd sikrer den 
kontinuerlige vaktberedskapen at det blir iverksatt tiltak uten unødig opphold. 
 
Reservevannforsyning / nødvannforsyning 
Betegnelsen reservevannkilde finnes ikke i Drikkevannsforskriften. Alternative kilder blir 
imidlertid gjerne gitt forskjellig betegnelse ut fra forventet bruk. Reinsvatnet er hovedkilde, og 
en evt. reservekilde vil være en kilde som står i beredskap og som ikke permanent eller 
regelmessig er i bruk. Reservekilden skal vanligvis kunne erstatte hovedkilden fullt ut med 
hensyn til krav til kvalitet og kapasitet. 
 
En annen type alternativ vannkilde er de som betegnes som krisevannkilder eller nødvannkilder. 
Disse kildene er tenkt brukt utelukkende i en alvorlig situasjon der den ordinære vannforsyningen 
har brutt sammen, for eksempel på grunn av svikt i vannkilden. Vannet som leveres fra slike kilder 
til ledningsnettet behøver ikke å ha vanlig drikkevannskvalitet eller gi tilstrekkelig kapasitet. Det 
kan være nødvendig samtidig å distribuere vann til drikke og matlaging på andre måter. 
 
Steinkjer vannverk har ingen reservekilde i forhold til definisjonen foran, men har pekt ut to 
nødvannkilder (krisevannkilder), Snåsavatnet og Leksdalsvatnet, som begge kan benyttes dersom 
Reinsvatnet som vannkilde må kobles ut. Ved utbygging av nye overføringsledninger til hhv. Stod 
og Henning er det tatt hensyn til at ledningssystemene også kan overføre vann fra de gamle 
vannkildene. Fra Snåsavatnet kan det via inntakene i Stod overføres minst 30 l/sek til 
høydebasseng på kote +96. 
 

Leksdalsvatnet kan forsyne Henning, og evt. Mære/Sparbu. Forsyning til Mære/Sparbu via 
bassenget på Rognan forutsetter at det settes inn reservepumpe i kum nedenfor Rognan (kum er 
forberedt for dette). Fra Leksdalsvatnet kan det også overføres inntil 10 l/sek til Lerkehaug 
forutsatt at pumpestasjonen ved Leksdalsvatnet oppgraderes med større pumper. Alternativt kan 
det bygges utjevningsbasseng i nærheten av Henning, pumpekapasiteten er da tilstrekkelig. 
 
Inderøy vannverk har vannledning til sitt forsyningsområde nært Vist-krysset, og 
sammenkobling med Steinkjer vannverk er tidligere vurdert, men ikke realisert. Denne 
muligheten vil fortsatt være tilstede, men vurderes som mindre aktuell. Inderøy vannverk og 
Steinkjer vannverk er sammenkoblet ved Berg på Røra, men vil kun kunne forsyne deler av 
Sparbu p.g.a. kapasiteten. 
 
Private vannverk 
 
Kommunen har et generelt ansvar for at det er tilfredsstillende vannforsyning i hele kommunen. Dette 
kan ivaretas via utbygging av kommunale vannverk eller ved at det etableres private anlegg. 
 
Følgende private vannverk er godkjent i samsvar med Drikkevannsforskriften:  
 

 Veldemelen vannverk 
 
I tillegg er det registrert fellesanlegg uten godkjenning i følgende områder: Jådåren (Moan vannverk 20 
abonnenter) 
I Jådåren finnes grunnvannskilde av bra kvalitet 
 
For resten av kommunen er vannforsyningen basert på enkeltanlegg og små fellesanlegg 
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3.2.3 STRATEGIER FOR VANN 
Alle skal få kommunalt vann på tilnærmet like vilkår. Dette må skje i tråd med ønsker fra innbyggerne, 

men også etter en realistisk utbyggingstakt og økonomiske rammer. 

I noen tilfeller kan kommunen gi tilskudd til privat vannutbygging der forholdene tilsier at det er 

uforholdsmessig store kostnader med å bygge ut den kommunale vannforsyningen.  

For å nå målene innen vannsektoren må investeringsmidlene harmonisere med behovet for 

rehabilitering og nybygging. 

Godt arbeidsmiljø og kontinuitet i organisasjonen er viktig for å kunne oppnå god drift og å kunne nå 

mål for planperioden. 

Det er et mål å jobbe systematisk for å holde vannforbruket nede på et fornuftig nivå. Lekkaskesøk og 

aktiv bruk av vannmålerregistrering er aktuelle tiltak. 
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3.3 AVLØP 

3.3.1 MÅL 

 Steinkjer kommune har som mål at forurensing som fører til ulemper skal unngås.  

 Kravene i utslippstillatelsene skal tilfredsstilles.  

 Ukontrollerte utslipp fra lekkasjer og overløp til sårbare lokale resipienter reduseres.  

 Driftsmessige forhold ved avløpsanleggene skal bedres og helse, miljø og sikkerhet skal 

ivaretas.  

 Det er et mål at alle kommunale utslipp til ferskvann skal ha en fosforfjerning på 90 %. 

 Alle resipienter skal innen utgangen av 2021 ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. 

 Overordnet mål om utskiftingstakt av ledningsnett/ tekniske installasjoner gjelder for både 

vann og avløp. 

 På sikt skal alt avløpsnett i Steinkjer kommune være separatsystem. 

 

 

3.3.2 STATUS, UTFORDRINGER OG MULIGHETER 
 

Utslippstillatelser: 

I kommunen utøves myndighet etter forurensningslovgivningen av kommunestyret, jf kommuneloven 

§ 6. Kommunestyret i Steinkjer har delegert forurensningsmyndigheten etter Forurensingsforskriften 

til Rådmannen. 

Utslippstillatelser for avløp reguleres av Forskrift om begrensning av forurensning 

(Forurensningsforskriften) av 24.06.2004. Kommunene er forurensningsmyndighet for anlegg med 

samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 

10.000 pe til sjø. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp større enn dette. 

For Steinkjer vil dette si at kommunen er forurensningsmyndighet for alle anlegg unntatt Løsberga 

renseanlegg (sentrum rensedistrikt), hvor fylkesmannen har myndigheten og fører tilsyn. 

pe = personekvivalenter (NS 9426, biologisk belastning) 

PE = personekvivalenter basert på hydraulisk belastning  

Steinkjer kommune har utslippstillatelser for alle sine kommunale anlegg og utslipp.  

De gamle utslippstillatelsene gjelder fortsatt, men den nye forskriften setter en del krav som erstatter 

eller kommer i tillegg til kravene i tillatelsene. I de fleste tilfeller gjelder dette tilleggskrav om 90% 

rensegrad mht. totalt Fosfor.  

 

Anlegg i sentrum avløpsdistrikt 

Sentrum rensedistrikt for avløp omfatter Løsberga Renseanlegg som mottar avløpsvann fra boligfeltet 

Nordre Kvam i nord til Sørlia-Frøsetåsen i sør. Videre overføres avløpsvann fra Mære sentrum og 

Sparbu sentrum, fra Asphaugen og fra Byafossen til samme anlegg.  

Renseanlegget er et mekanisk-kjemisk anlegg, som har vært i drift som fullrensing siden år 2000. 

Anlegget har dyputslipp til Beitstadfjorden. I tillegg til avløpsvann fra boliger mottar også Løsberga 
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utfelt humusslam fra Reinsvatnet vannbehandlingsanlegg, Sigevann fra Tranamarka avfallsmottak og 

industripåslipp med høy biologisk belastning fra slakteriet Nortura.  

Ledningsanleggene omfatter i alt ca. 270 km avløpsledninger i forskjellige dimensjoner og materialer, 

både trykk – og selvfall. 

I alt 46 kommunale pumpestasjoner sørger for å pumpe avløpsvannet til Løsberga renseanlegg. I 

avløpsanlegget er det til sammen 81 overløp som skal avlaste ledningsanlegget ved ekstrem nedbør, 

samt forhindre tilbakeslag ved fortetting. 

Utslippstillatelsen for sentrum avløpsdistrikt forutsetter mekanisk-kjemisk rensing som skal 

tilfredsstille fastsatte rensekrav og utslipp på dypt vann i Beitstadfjorden.  

To sentrale punkt i utslippstillatelsen stiller krav til 90% rensegrad av Totalt fosfor og maksimalt 2% 

utslipp av urenset kloakk på årsbasis. Rammen for tillatelsen er en belastning på 32 000 pe (biologisk 

pe).  Utslipp av fosfor til vann kan forårsake eutrofiering, og er derfor uønsket.  

 

Hovedutfordringer for sentrum rensedistrikt: 

 Innlekk av fremmedvann. 

 Fellessystem med overvann/kloakk.  

 Høyt organisk påslipp fra Nortura. 
 

Drift og vedlikehold i anlegget har også betydning for resultatene. 
 
Anleggets dimensjonering er basert på "gammel" type PE, hydraulisk belastning. Anlegget er 
dimensjonert for 18.700 PE, og får tilførsel fra ca. 20.400 PE (hydraulisk). Den biologiske belastningen, 
pe, er adskillig høyere, og ligger over rammetillatelsen. Snitt var for 2016 59.625 pe, mens 
rammetilatelsen er på 32.000 pe. Hovedårsaken til den høye biologiske belastningen er påslipp fra 
Nortura som i 2005/2006 bygde ut fabrikken og økte produksjonen betydelig.  
 

I tidligere år har man ikke klart kravet på 90% rensegrad mht. fosfor, men har ligget mellom 75 og 85% 

som snittverdi. Hovedproblemet er innlekking av fremmedvann, spesielt fra sjøen, og utlekking av 

forurenset avløpsvann til lokale resipienter. Det er vanskelig å rense 90% av veldig tynn 

fosforkonsentrasjon. I 2016 ble første trinn i anlegget, sand – og fettfang skiftet ut. Samtidig som 

anlegget sto i den forbindelse ble flere mindre vedlikeholdsoppgaver og endringer i anlegget utført. 

Etter at anlegget kom i stabil drift etter det har man tydelig bedre resultater. Med fortsatt fokus på 

rehabilitering og separering av avløpsnett vil man etter hvert kunne klare kravet om 90% rensegrad av 

Fosfor. 

Hoveddelen av innlekkingsproblemet er innlekking av sjøvann. Innlekkingen av sjøvann er spesielt stor 

når det er flo sjø.  

Dårlig ledningsnett medfører driftsproblemer og skader på brukernes eiendommer. I forbindelse med 

kjelleroversvømmelser blir det utbetalt betydelige erstatningsbeløp til huseiere.  

Et annet problem er sandavlagring i avløpsrør. Dette kommer av at en del områder ikke har 

tilfredsstillende sandfang slik at sand og grus fra vegen vaskes ned i ledningssystemet. Dette gjelder i 

hovedsak fellessystem. Problemet kan føre til tilstopping på ledningen og lavere hastighet på 

avløpsvannet. 
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Fra 1977 ble separatsystem for kloakk og overvann i Steinkjer innført, og alt som blir lagt eller skiftet 

etter den tid er separatsystem. Årsaken til det er da at man skal unngå å rense rent vann i 

renseanlegget, samt å bli bedre rustet til store nedbørsmengder. I dag er omtrent 60% av 

ledningsmassen i distrikt sentrum separatsystem, mens i distriktene er det nærmere 85% 

separatsystem.  Noe av dette vil være uvirksomt, det vil si at en strekning er separert, men at begge 

rør ender i en fellesledning og føres til renseanlegget. 

Spesielt der hvor man fortsatt har fellessystem får man problemer ved ekstremnedbør, da ledningene 

ikke klarer å ta unna vannmassene. Dette fører med seg både kloakkutslipp til resipientene, samt 

tilbakeslag inn i boliger. Ved ekstremnedbør i de områder hvor avløpssystemet ikke er i god stand eller 

separert, vil samferdsel kunne påvirkes, veger graves ut og det blir forhøyet fare for jordras. 

Løsberga renseanlegg og de fleste pumpestasjonene er tilknyttet kommunens automatiske 

driftskontrollanlegg som sikrer døgnkontinuerlig overvåkning. Det tas totalt 24 prøver i året av 

avløpsvannet inn til og ut fra anlegget som sendes til et laboratorium for analyse.  

Overløp som er knyttet til renseanlegg eller pumpestasjon har man oversikt med gjennom 

driftsovervåkningen. Enkeltstående overløp på ledningsnettet har ikke annen overvåkning enn 

manuelt tilsyn. Det er krav om registrering/overvåkning av overløp. 

I 2012 ble det utarbeidet en rehabiliteringsplan for avløp i distrikt sentrum, med planperiode 2012 -

2017. Der ble det gjort et omfattende arbeid med kartlegging og analyse av avløpsanlegget i distrikt 

sentrum. Planen er ikke politisk vedtatt, men er brukt som et arbeidsverktøy ved planlegging av 

rehabiliteringsprosjekt 

 

Avløpsanlegg i grendesentra 

Det er kommunale avløpsanlegg i 10 grendesentra. 
Følgende grendesentra utgjør egne rensedistrikt, dvs. renseanlegg med tilhørende ledninger, 
pumpestasjoner og renseanlegg i sine avløpsområder: 

 Lysheim rensedistrikt  

 Skarpnes rensedistrikt  

 Hyllbrua rensedistrikt  

 Røysing rensedistrikt  

 Binde rensedistrikt  

 Sunnan rensedistrikt  

 Følling rensedistrikt  

 Kvam rensedistrikt  

 Moen rensedistrikt V 

 Veldemelen rensedistrikt 

 Elnan rensedistrikt 
 
Til sammen er ca. 2.300 PE tilknyttet avløpsanleggene i grendesentrene. Dette tilsvarer ca. 1/3 av 
totalt antall PE utenom Steinkjer rensedistrikt. 
 
Totalt er det ca. 67 km avløpsledninger utenom sentrum, fordelt på 35 km spillvannsledninger, 23 km 
fellesledninger og 7 km overvannsledninger. I tillegg er det i alt 23 pumpestasjoner. Alle 
renseanleggene har biologisk og/eller kjemisk renseprosess. 
Feil på ledningsnettet og innlekking av fremmedvann gir driftsproblemer og økte driftskostnader ved 
renseanlegg og pumpestasjoner, og kan overbelaste både renseanlegg og ledningssystem.  
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Det er også i grendesentrene behov for rehabilitering av ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. 
 

Slambehandling: 

Slam fra Løsberga renseanlegg avvannes i sentrifuge til ca. 27% tørrstoff og kjøres direkte til Ecopro sitt 

slambehandlingsanlegg i Skjørdalen for behandling. Mengde slam fra Løsberga RA er ca. 2000 tonn per 

år. Slam fra renseanleggene i grendesentra og fra private slamavskillere kjøres til Tranamarka 

avfallsmottak, ca. 500 tonn per år. Her blir slammet omlastet og transportert videre til Ecopro. 

Slammet som hentes fra private anlegg med bil inneholder avløpssøppel i motsetning til slam fra Løsberga. 

Steinkjer kommune er medeier i Ecopro slambehandlingsanlegg sammen med flere andre kommuner. 

 

3.3.3 STRATEGIER FOR AVLØP 
Hovedstrategier: 
Det er av stor viktighet at det holdes en viss utskiftingstakt for avløpsledninger, pumpestasjoner og 
renseanlegg. Både med hensyn til eksisterende alder og tilstand, men også for å imøtekomme 
klimaendringene vi står ovenfor. Spesielt viktig for de overordnede mål for avløpssektoren er 
separering av avløpsnett og bruk av ressurser på det. 
For å nå målene innen avløpssektoren må investeringsmidlene harmonisere med behovet for 
rehabilitering og nybygging. 
Enheten skal Iverksette hensiktsmessige tiltak i forhold til registrering og overvåkning av 
overløpsmengder. 
Tiltak i henhold til vanndirektivet skal igangsettes, i hovedsak i form av tilsyn og tiltak for området 
spredt avløp(slam). 
Godt arbeidsmiljø og kontinuitet i organisasjonen er viktig for å kunne oppnå god drift og å kunne nå 
mål for planperioden. 
 
 
Strategi, utbyggingsbehov: 
Hvis man ser på kommunen i sin helhet, slik situasjonen er i dag, vil det ikke være aktuelt med 
utbygging av kommunalt avløp. Likevel vil andre prosjekter og/eller forhold kunne utløse behov for å 
vurdere om man skal legge nye kommunale avløpsledninger.  
Ved fortetting av boenheter i områder hvor det fra før ikke er kommunalt avløp må det vurderes en 
utbygging. Dette vil da vurderes i forbindelse med revisjon av arealplan for aktuelt område.  I et slikt 
tilfelle må utbyggingsavtalen definere kostnadsskille og grensesnitt mellom utbygger og Steinkjer 
kommune.   
Ved utbygging av kommunalt vann i distriktene skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det skal tas 
med avløpsledninger. Resipientforhold vil i disse tilfellene være en viktig del av vurderingen. 
Ved rehabilitering av ledningsnett skal det vurderes om tilliggende områder kan tilknyttes kommunalt 
nett i forbindelse med prosjektet. 
Resipientforhold / vanndirektivet kan alene også utløse at man vurderer å bygge nytt kommunalt 
avløp. 
Enhver henvendelse fra innbyggere vedrørende kloakkforhold vil bli vurdert. 
 
 
 
Kriterier som ligger til grunn for vurdering av eventuell utbygging av kommunalt avløp: 

 Resipientforhold 

 Antall abonnenter som blir tilknyttet 

 Topografi/terreng og grunnforhold 
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 Behov for pumpestasjoner 

 Behov for nytt kommunalt renseanlegg / mulighet for overføring til eksisterende kommunalt 
renseanlegg. 

 Total kostnad for anlegget  
Kost/nytte vurderes etter disse kriteriene og faglig skjønn. 
 
Kommunale renseanlegg, strategi: 
For utslipp mindre enn 2.000 pe fra tettbebyggelser til områder med normal følsomhet kreves det ihht. 
forskriften en reduksjon på minst 90 % av fosformengden i avløpsvannet. Dette kravet gjelder for 
utslipp fra alle renseanleggene i alle grendesentra med unntak at Vellamelen, Moen og Elnan. Kravet 
innebærer en skjerping av rensekravet gitt i utslippstillatelsen for de fleste av anleggene, og det er 
klart at flere av anleggene har problemer med å tilfredsstille kravene. Strategi vil være at alle 
kommunale renseanlegg med utslipp til ferskvann skal tilfredsstille kravet om 90% fosforfjerning i 
løpet av planperioden. Det skal i løpet av planperioden være en gjennomgang av utslippstillatelsene til 
anlegg med utslipp til sjø. 
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3.4 SLAM 

3.4.1 MÅL 
Mål for fagområde slam: 

Tømming av private avløpsanlegg skal utføres uten risiko for ansattes liv, helse og miljø. Ansatte skal 

ha tilgang på tilstrekkelig og riktig verneutstyr, og ha kunnskap om riktig bruk av dette. 

Tømming av private avløpsanlegg skal utføres uten unødig belastning og/eller påvirkning på ytre miljø. 

 

3.4.2 STATUS, UTFORDRINGER OG MULIGHETER 
Utenom sentrum og grendesentra er avløpsløsningen basert på private enkeltanlegg og små 

fellesanlegg med utslipp i lokale resipienter. Resipientene er både sjø, vann elv og bekk, med 

varierende biologisk kvalitet. Rensing før utslipp er stort sett basert på slamavskilling. Det er i tillegg 

bygd et fåtall sandfilteranlegg, infiltrasjonsanlegg og minirenseanlegg. I alt ca. 22 % av alle beboerne i 

Steinkjer kommune er tilknyttet avløpsanlegg som faller inn under definisjonen spredt bebyggelse. 

Kommunen har forurensningsmyndighet for avløpsanlegg i spredt bebyggelse 

(Forurensningsforskriften kap 12), og har også ansvar for tømming av slam fra disse. Slamtømmingen 

utføres kommunalt, med tømmebil utstyrt med mobilt avvanningsaggregat. Tømmefrekvens er som 

hovedregel hvert år, og ikke sjeldnere enn 3.hvert år. I alt finnes ca. 2.000 slamavskillere i kommunen. 

Det blir levert ca. 500 t slam fra spredt avløp til Ecopro pr år, med ca. 25% TS. Enheten har god oversikt 

over anleggene.  

Avløpsanlegg i spredt bebyggelse er av varierende typer, alder og tilstand. Eldre slamanlegg kan være 

både underdimensjonert og helt eller delvis defekte. Mange minirenseanlegg antas også å være for 

dårlig driftet og dermed ha liten eller ingen renseeffekt. Sandfilter etter slamavskillere kan være 

etablert, men aldri skiftet eller vedlikeholdt. De har utslipp til resipienter av ulik type, både sjø, elv og 

bekk. 

Privateide enkeltanlegg skal ha en utslippstillatelse, og kommunen er forurensningsmyndighet. 

1.januar 2007 fulgte ny forurensningsforskrift med seg nye krav også til disse anleggene. Eksisterende 

utslippstillatelser for enkeltanlegg som er gitt før 1.januar 2007 er fortsatt gjeldende. Kommunen kan 

likevel i lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist. Økt 

utslipp i forhold til gitt tillatelse medfører også krav til ny utslippstillatelse. 

Utslipp etablert etter 1.januar 2007 vil ha en rekke krav fastsatt i Forurensningsforskriften kapittel 12. 

Søknad om etablering av utslipp behandles i Steinkjer av enhet for byggesak og oppmåling, mens 

enhet VA er forurensningsmyndighet.  Kravene gitt i forskrift er særlig rettet mot utslipp til følsomt 

område, gradert i henhold til brukerinteresser og eventuell fare for eutrofiering. Følsomt område er 

definert i forskriften, og vil gjelde i hovedsak utslipp til ferskvann. De nye kravene er betydelig skjerpet 

og gjelder dimensjonering og utforming av anleggene, rensegrad og dokumentasjon.  

Tømming av slam er tungt arbeid, og arbeidet medfører også eksponering av gassen 

H2S(Hydrogensulfid). Gassen er helsefarlig, og det er bemerket fra STAMI (Statens 

arbeidsmiljøinstitutt) at ansatte blir eksponert for betydelige måleverdier av gassen. Det er derav viktig 

at det benyttes riktig verneutstyr, samt at ansatte og ledelse har stort fokus på HMS.  
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3.4.3 STRATEGIER FOR SLAM 
Tømming av private slamanlegg utføres kommunalt, da dette gir en bedre oversikt og kontroll med 

anleggene enn ved konkuranseutsetting for området. I Verran kommune gjøres tjenesten i dag av 

private aktører på kontrakt. En må legge en felles strategi for område i samråd med ansatte i dagens 

Verran kommune innen sammenslåing av kommunene i 2020. 

Avløpsanlegg for fritidsbebyggelse behandles på samme måte som for spredt bebyggelse i de tilfellene 

fritidsbebyggelsen har innlagt vann. 

I de tilfeller hvor fritidsboliger legger inn vann til hytta, privat eller kommunalt, skal det søkes om 

anordning av privat avløpsanlegg med utslippstillatelse. 

Strategi sanering spredt avløp/vanndirektivet: 
 
Med bakgrunn i vannforskriften § 12 og Vanndirektivet fra 2000 er det foretatt en kartlegging av 
vannforekomstene sin tilstand i Steinkjer. Rapporten "Vannforekomster med utfordringer" ble 
utarbeidet og er et grunnlagsdokument for koordinering av vannressursforvaltningen i kommunen. 
Områder med utfordringer er blant annet Mære/Sparbu, samt Tessemelva i Beitstad. I de områdene 
hvor vannforekomsten ikke har god nok økologisk og kjemisk tilstand skal det utføres tilsyn av spredt 
avløp, og tiltak utføres etter vurdering.  
For planperioden vil man se nærmere på spredt avløp i følgende områder: Mære/Sparbu, Kvam og 
Jådåren/Veldemelen. 
Det vurderes først utbygging av kommunalt avløpsanlegg. Der utbygging av kommunalt anlegg ikke er 
aktuelt utføres det først tilsyn av alle private avløpsanlegg for det aktuelle området. En vurdering tas 
for hvert enkelt anlegg. Der tilstand og / eller kapasitet for anlegget tilsier dette vil det bli gitt pålegg 
om utskifting av hele eller deler av anlegget. Kostnadene for dette vil ligge på eier av eiendommen. Det 
kan kreves dokumentasjon av utførte tiltak. 
 
For arbeidet med spredt avløp i forbindelse med vanndirektivet må det tilføres enheten 
personalressurser. Stillingen/stillingene dekkes av det eksisterende slamgebyret. Slamgebyret vil med 
dette måtte økes. 
 
Det er nødvendig med en viss utskiftingstakt på maskinpark for område slam for å kunne drifte 

fagområdet med fokus på HMS og ytre miljø. 

Enheten skal ha fokus på HMS og opplæring for fagområdet slam. 
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3.5 ORGANISASJON, PERSONELL OG KOMPETANSE 
 

3.5.1 MÅL 

 Sikre riktig og nok kompetanse for å sikre god drift, og utbygging/rehabilitering av vann og 

avløp i Steinkjer. Kompetanse og ressurser må harmonere med behovet for, og viktigheten av 

drift og utvikling av tjenesten. Vannproduksjon – og forsyning er av største viktighet i et 

samfunn, også i Steinkjer. 

 Satse på et godt tverrfaglig samarbeid og felles fagmiljø mellom de ulike tekniske enhetene i 

kommunen. 

 Utarbeide en plan for ressurser og kompetanse i forhold til sammenslåing med Verran 

kommune. 

 Gjennomføre prosjekter i henhold til vedtatte planer og budsjett 

 Øke den tekniske fagkompetansen 

 Øke kompetansen på offentlige innkjøp 

 Opprettholde sertifisering ISO 9001 og 14001 

 

 

3.5.2 STATUS, UTFORDRINGER OG MULIGHETER 
 

Enheten vann og avløp består i dag av 18 stillingshjemler, 6 hjemler administrativt og 12 i utestyrken. 
Ansatte som arbeider innen vannforsyning og avløp har generelt god kompetanse i forhold til de 
oppgaver som skal gjennomføres. De ansatte har ulik utdannelses- og erfaringsbakgrunn, og til 
sammen har de nødvendig bredde og spesialkompetanse på aktuelle fagområder. Ved behov tilbys 
ansatte kompetansehevende tiltak i form av korte kurs, konferanser og studiereiser. 
 
Utbygging av VA-anlegg ivaretas fortrinnsvis av enhet for utbygging. 
Planlegging/prosjektering/byggeledelse av tekniske anlegg dekkes delvis gjennom egne ansatte, men 
også gjennom kjøp av rådgivningstjenester. Rådgivnings- og entreprenørtjenester engasjeres etter 
behov, og i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Enhet utbygging har i dag 8 
stillingshjemler. 
 
Det legges opp til størst mulig grad av samhandling med andre etater ved gjennomføring av prosjekter. 
Dette gjelder hovedsakelig enhet Veg, Trafikk, park og kabeletater (eksempelvis bredbånd, strøm). Det 
er i særlig grad i forbindelse med klimatilpasning og overvannshåndtering behov for et helhetlig arbeid 
i kommunen, særlig på plannivå.  
 
Det er i økonomiplanen lagt opp til både nødvendig utskiftingstakt på ledningsnettet og en 
utbyggingstakt i henhold til politisk vedtak om at alle som ønsker det skal få kommunalt vann på 
tilnærmet like vilkår. Det vil, for å kunne gjennomføre dette, være svært viktig å ha tilstrekkelig med 
menneskelige ressurser for kommunaltekniske fagområder. 
 
Man ser en trend på at Steinkjer kommune sliter med å rekruttere – og beholde riktig teknisk 
kompetanse, spesielt ingeniørkompetanse. Dette vil i planperioden påvirke kommunens evne til å 
gjennomføre vedtatte prosjekter og holde målet om nødvendig utskiftingstakt for VA-anlegg. I verste 
tilfelle vil problemet kunne påvirke enhetens evne til å takle beredskapsmessige hendelser. 
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I Tillegg til at utbyggingstakten krever ressurser fra drift vil også de utbygde anleggene føre med seg 
drift og vedlikehold.  Sammenslåing med Verran kommune i 2020 øker både geografisk område og 
antall anlegg.  
 
Man kan derfor se at det i planperioden må ha fokus på å beholde og rekruttere riktig personell 
både på drift og utbygging. 
 
For arbeidet med spredt avløp i forbindelse med vanndirektivet må det tilføres vann og avløpsenheten 
personalressurser. Stillingen/stillingene dekkes av en kombinasjon av et tilsynsgebyr og det 
eksisterende slamgebyret. Tilsynsgebyret må forankres i lokal forskrift for Tømming av slamavskillere 
mm. 
 
Et prosjekt med innføring av smarte vannmålere vil medføre behov for tilføring av ekstra 
personalressurs til enheten. 
 

 
 

3.5.3 STRATEGIER FOR ORGANISASJON, PERSONELL OG KOMPETANSE  
 

I Steinkjer kommune sin arbeidsgiverpolitikk står det:  
Det er av avgjørende betydning at medarbeiderne har den kompetansen som til enhver tid trengs for å 
kunne yte gode tjenester og nå kommunens mål, og ivareta beredskap på en trygg måte. En lærende 
organisasjon legger vekt på å utvikle de ansattes kompetanse i tråd med uttalte mål. Trygghet på egen 
kompetanse og muligheter til utvikling er viktige forutsetninger for god tjenesteyting. 
Rekruttering handler om å tiltrekke seg de beste kandidater til ledige stillinger. Steinkjer kommune 

trenger til enhver tid rett person på rett plass for å kunne yte best mulig tjenester til kommunens 

innbyggere. For å sikre riktig kompetanse til god tjenesteyting, må kommunen framstå som en 

attraktiv arbeidsplass både for å trekke til seg ny og etterspurt kompetanse, og for å beholde sine gode 

medarbeidere. 

Lønnspolitikk: 

Alle ansatte i Steinkjer kommune har rettigheter til lønn og tilsetting hjemlet i hovedtariffavtalen. 

Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere og beholde den arbeidskraften som til enhver tid trengs for å 

yte gode tjenester. Lønn fastsettes ved tilsetting og ved sentrale og lokale lønnsforhandlinger etter 

kriteriene i hovedtariffavtalen. Ved fastsetting av lønn skal vurderingen ta utgangspunkt i stillingens 

basislønn knyttet til oppgaver og ansvar, den ansattes kompetanse og andre kvalifikasjoner samt ytelse 

og resultatoppnåelse. 

Det skal gis lokale lønnstillegg etter kjente kriterier som virkemiddel for å stimulere til 

kompetanseutvikling og god tjenestekvalitet 

Det er viktig at Steinkjer kommune legger til rette for et felles fagmiljø for alle de kommunaltekniske 

fagene. Et godt og stort fagmiljø stimulerer arbeidsmiljøet, kompetanseutveksling og samhandling. 

Fysisk plassering og felles arenaer for ansatte kan bidra til dette. 

Ansatte skal få tilbud om kompetanseheving i form av kurs og fagsamlinger, i tråd med gjeldende 

kompetanseplan. 
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3.6 MATERIELL 
 

3.6.1 MÅL 
Enhet vann og avløp skal ha hensiktsmessig og riktig utstyr for drift og vedlikehold av vannforsynings- 

og avløpsanleggene, og tømming av slam fra private avløpsanlegg.  

 

3.6.2 STATUS, UTFORDRINGER OG MULIGHETER 
Enheten har det utstyret som er nødvendig for å løse oppgavene. Det er økonomisk rom for 

anskaffelser utstyr av mindre omfang. 

Enheten har et eget maskininvesteringsbudsjett hvor behov for fornyelse og nyinvesteringer blir 

synliggjort. 

 

3.6.3 STRATEGIER FOR MATERIELL 
Maskinpark og utstyr vurderes i forhold til klima, miljø og funksjonalitet.  
Store kjøretøy skiftes ca. hvert 8.år.  
Utskiftingstakt på materiell og utstyr vurderes i hvert enkelt tilfelle, basert på blant annet driftstid og 
antatt levetid. 
Enhet vann og avløp skal benytte seg av teknologi for best mulig driftsoptimalisering. 
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3.7 KLIMA OG MILJØ 
 

3.7.1 MÅL 
Drift av enheten, investeringer i enhetens regi, og de ansvarsområdene der enheten er tildelt 

myndighet i henhold til lovverket, skal påvirke miljøet negativt i minst mulig grad. 

Det skal tas miljøvurderinger og miljømessig gode valg i all utøvelse av virksomheten.  

 

3.7.2 STATUS UTFORDRINGER OG MULIGHETER 
 

Fra kommunedelplan klima og miljø 2017-2020: 

De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer 
innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig 
mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte. 

 
Vedtak i formannskapet 15.09.2016 

Steinkjer kommune skal løfte ambisjonene på miljø, klima og energiområdet betydelig i årene som 
kommer. 

 

En bærekraftig utvikling av samfunnet skal blant annet ivaretas gjennom kommunens planverk. Dette i 

tillegg til lover og forskrifter. Steinkjer kommune skal løfte ambisjonene på miljø, klima og 

energiområdet betydelig i årene som kommer. Utarbeidelse av en sektorovergripende 

kommunedelplan for klima og miljø er ett uttrykk for denne satsningen. Alle kommunedelplaner skal 

ha fokus på ivaretakelse og forbedring av miljøet. Kommuneplanens arealdel, med bestemmelser og 

retningslinjer er ett viktig verktøy i så måte. 

Enhet vann og avløp har hatt et stort fokus på å levere vann og avløpstjenester med god kvalitet. 

Ivaretakelse av miljøet har vært og er en av enhetens fokusområder. I følge med den økende 

erkjennelsen av de miljømessige utfordringene vi står overfor, vil enheten ha ett enda sterkere fokus 

på miljøprestasjoner i tiden fremover. Tverrfaglig samarbeide mellom enheter, mellom forskjellige 

forvaltningsnivå og med eksterne aktører er avgjørende i denne sammenheng. 

 

I følge med «det grønne skiftet» vil enheten ha utvidet fokus på følgende områder:  

1. Klimatilpasning 

2. Redusere omfang av lekkasjer i vannledningsnettet 

3. Redusere omfanget av lekkasjer i avløpsnettet   

4. Separere avløpsnettet  

5. Redusere overløp av kloakk til vassdrag (Sanere spredte avløp) 

6. Kjøpe varer, tjenester og kjøretøyer som påvirker miljøet i minst mulig grad i negativ retning. 

7. Velge miljømessig gode løsninger ved investeringer i VA anlegg 

8. Kontinuerlig kompetansehevning i følge med miljørelaterte tema 

9. Enheten er miljøsertifisert av DNV etter ISO 14001 

1. Klimatilpasning 
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Klimaprognoser tilsier at vi de kommende år vil måtte håndtere mer ekstremvær. Det forventes mer 

nedbør, mer vind, høyere gjennomsnittstemperaturer, mer oversvømmelse/flomhendelser og stigende 

havnivå. Dette setter større krav til vår infrastruktur og vi må planlegge mer robuste systemer som på 

en god måte kan takle forventede klimaendringer. 

Steinkjer kommunen har ikke innarbeidet klimatilpasningstiltak i planverket. Det er ikke utarbeidet en 

helhetlig strategi for egen tilpasning til fremtidige klimaendringer.  

Det er et behov for å styrke samhandlingen og forståelsen mellom areal/plan, byggesak og teknisk 

enheter i kommunen. Klimatilpasningstiltak innen VA må inkluderes i kommunens planarbeid og det 

må søkes samhandling og helhetlig planlegging internt i kommunen. 

Med klimatilpasningstiltak innenfor VA-området menes primært tiltak rettet mot en bedre og mer 

robust håndtering av økt klimabelastning på vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, overvannssystemer 

og urbane vassdrag og resipienter. 

Enhet for vann og avløps viktigste utfordringer innen klimatilpasninger vurderes til å bli: 

 Ta hensyn til klimaendringer i kommunale planer på VA-området 

 Sikre drikkevannskvaliteten mot økt press og mulig forverring av vannkvaliteten i 

drikkevannskildene, samt tilpasse vannbehandling og transport til nye forhold og krav 

 Sikre teknisk infrastruktur og offentlig og privateiendom mot skade som følge av 

flom, havnivåstigning, stormflo og skred 

 Håndtere ekstreme nedbør- og smeltevannmengder 

 Avklare og tydeliggjøre ansvarsroller 

 Sikre kompetanse og kapasitet for klimatilpasning 

 

Det er i liten grad fokusert på klimatilpasning i kommunens eksisterende planverk. Normalt sett 

initieres slike omfattende tema «ovenfra og ned» i planhierarkiet. Denne gangen legger 

kommunedelplan klima og miljø føringene, og temaet implementeres mer utførlig ved neste rullering 

/revidering av kommuneplanens samfunnsdel og i kommuneplanens arealdel. 

 

 

2. Redusere omfang av lekkasjer i vannledningsnettet 

De fleste kommunene i Norge sliter med store vannlekkasjer rørnettet. I gjennomsnitt forsvinner ca. 

32% av vannet på veien fra vannverk til forbruker. De fleste lekkasjer skjer på stikkledninger inn til 

private hus og næringsbygg. I enkelte kommuner forsvinner opp til 73 % av vannet på grunn av 

lekkasjer! Dette, i tillegg til store fremtidige behov for oppgradering av infrastruktur, får stadig flere 

kommuner til å iverksette tiltak for å redusere vannforbruket samt å effektivisere distribusjonen. 

 

Det er en overordnet målsetning å redusere omfanget av lekkasjer i vannledningsnettet i Steinkjer 

kommune. Reduksjon av lekkasjer har en rekke fordeler både økonomisk, miljø- og tjenestemessig. 

Steinkjer kommune har foretatt betydelige rehabiliteringsarbeider de siste år. Lekkasjene fra 

vannledningsnettet i Steinkjer kommune, antas i dag å være på 25-30% 

 

Ved produksjon og distribusjon av vann brukes elektriske pumper. Ved lekkasjer i vannledningsnettet 

må disse pumpene arbeide «hardere» for å produsere nok vann og for å opprettholde trykket i 

ledningsnettet. Lekkasjene medfører derfor ett høyere strømforbruk enn om vannledningsnettet var 

uten lekkasjer. 
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For å oppnå god kvalitet på vannet som produseres, benyttes en del kjemikalier samt gassen CO2. 

Lekkasjene i medfører som tidligere nevnt økt produksjon av vann, og dermed mer forbruk av 

kjemikalier og CO2. 

 

Vannlekkasjer som kommer «opp i dagen» er enkle å finne. De lekkasjene som ikke kommer «opp i 

dagen» er vanskeligere å finne. Skjulte lekkasjer blir vanligvis utbedret ved att hele ledningsstrekk blir 

fornyet. I mellomtiden kan tusenvis av kubikk med rent vann ha lekket ut i grunnen. Det er ett ønske 

om å effektivisere både lekasjeletingen og utskiftingstakten på de «dårlige ledningstrerekkene med 

lekkasjer»  

 

Smarte målere i vannfordelingsnettet vil gi mange fordeler. (Se mer om dette under 1.2.8).  Steinkjer 

kommune vil etter hvert installere smarte vannmålere ute hos abonnentene, samt ved knutepunkter i 

vannfordelingsnettet. Ved bruk av programvare som detekterer og analyserer vannfordelingsnettet, 

kan enhet vann og avløp få varsel når lekkasjer oppstår, alternativt detektere hvilken ledning/nettverk 

som har lekkasjer, og hvor stor denne lekkasjen er. 

 

Digitaliseringen gjennom smarte vannmålere og bruk av programvare/analyseverktøy vil gjøre enheten 

bedre i stand til å velge hvilke ledningsstrekk som skal byttes ut. Enhetens ressurser kan med dette 

benyttes mer målrettet mot de strekkene med størst utfordringer.  

 

 

3. Redusere omfanget av lekkasjer i avløpsnettet   

Spillvann (kloakk) har stort bakterieinnhold og kan gi alvorlig forringelse på kvaliteten til et miljø og på 

folkehelsen. Lekkasjer av spillvann kan forurense grunnen, bakken og nærliggende vannforekomster. 

Spillvann i vannforekomster fører til algeoppblomstring og tap av oksygen.  

 

Avløpsrør og spillvannsrør (kloakkrør) ligger ofte tett mot drikkevannsrør. Ved lekkasje på avløpsrøret, 

vil det ved tilfeller være risiko for at vannforsyningen skal bli forurenset. Inntrengning av forurenset 

vann i vannforsyningen kan oppstå når det er skade på vannledningen, og det samtidig oppstår 

trykkfall. (For eksempel når pumper stoppes/vannet stenges av i følge med arbeider)  

 

Det er en målsetning å redusere omfanget av lekkasjer i avløpsnettet for å hindre forurensing til grunn, 

og øke andelen avløpsvann som kommer fram til renseanleggene. I renseanlegget fjernes stoffer som 

kan føre til algeoppblomstring og tap av oksygen. Rensingen fjerner også opp mot 95 % av bakteriene 

før det går ut i sjøen/fjorden.. 

 

 

4. Separere avløpsnettet. 

Det er en overordnet målsetning å separere avløpsnettet i overvann og spillvann. Ved kraftige 

regnskyll eller ved snøsmelting er det en viss fare for at avløpsnettet ikke har tilstrekkelig kapasitet til å 

ta unna de store mengdene med vann og spillvann. Dette vil da komme ut i overløp som er plassert 

langs avløpsledningen, med det potensialet som ligger i lokal forurensing.  

 

Enhet vann og avløp arbeider for at prosessen i renseanleggene skal bli mest mulig effektiv og at 

utslippene av forurensing fra anleggene skal bli minst mulig.  Ved å separere overvannet fra spillvannet 

i hele avløpssystemet, kan overvann føres korteste vei ut i terrenget eller til nærmeste vassdrag, mens 

spillvann føres til renseanlegg. Dette vil redusere mulighetene for forurensing fra overløp, redusere 
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behovet for kapasitetsøkning i avløpssystemet, redusere den elektriske energibruken i 

pumpestasjonene/renseanlegg, samt redusere bruken av kjemikalier i renseanleggene.  

 

 

5. Redusere overløp av kloakk til vassdrag (Sanere spredte avløp) 

Steinkjer kommune har stort sett rene vann. Det er imidlertid utfordringer med vannkvaliteten ved 

enkelte vannforekomster i kommunen. Utfordringene er størst i de sørvestlige delene av kommunen. 

Det må i denne sammenheng iverksettes tiltak for at vannkildene skal oppnå god økologisk og kjemisk 

tilstand.  

 

De viktigste påvirkningsfaktorer er: 

 

a.  Spredt bebyggelse (kloakkutslipp fra separate avløp) 

b.  Forurensning fra landbruk som medfører overflateavrenning eller punktutslipp: 

Husdyrhold og husdyrgjødsel (M) (nedtråkking v/beiting, spredningsareal), 

Fulldyrket mark (M) (avrenning, høstpløying, tidspunkt for gjødsling, gjødslingsmetode) 

 

Det refereres i denne sammenheng til rapporten Vannforekomster med utfordringer fra Juli 2013, og 

de områdene med størst utfordringer er gjengitt nedenfor. 

 

Elver med utfordringer er stort sett konsentrert i 3 hovedområder: 

 

 Sparbu-Mære-Sem-Henning-Lerkehaug 

 Rungstad-Egge-Overrein-Bardal-Elnan-Skjevik 

 Enkelte bekker i nedbørsfeltet til Giskås skytefelt i Ogndal 
 

Andre vann-forekomster som står i risiko for ikke å ha «god økologisk og kjemisk tilstand» i 2021 er: 

 

 Innsjøene: Lømsen og Lundavatnet. Begge lokalisert i Følling 

 Kystvann: Børgin-Indre (sårbar teskelfjord) som mottar vann fra en rekke elver og fra 

o elver og bekker i Sparbu-Mære-Sem-Henning området som er i risiko (Mæreselva 

o nordre og nedre løp, Korsabekken, Lorvikelva og Loråsbekken) 

 Grunnvannforekomsten "Steinkjer" som omfatter sentrum av Steinkjer 

 

Kart over de vannforekomstene som står i fare for å ikke oppnå «god økologisk og kjemisk tilstand» i 

2021, er lagt ved som vedlegg 1. 

 

 

6. Kjøpe varer, tjenester og kjøretøyer som påvirker miljøet i minst mulig grad i negativ retning. 

Enheten skal tilstrebe å kjøpe varer og tjenester som påvirker miljøet i minst mulig negativ retning. 

Dette skal gjøres gjennom å tilstrebe kjøp av varer og tjenester der de miljømessige sidene er 

kontrollert og godkjent. Kontroll og godkjenning resulterer i miljømerking, som skal være en spore til 

økt bevissthet og ansvar for miljøet hos både forbrukere og produsenter, slik at de velger og 

produserer «riktige varer», også kalt «grønne varer». 

 

Når det gjelder kjøretøyer, så skal enheten tilstrebe å anskaffe kjøretøyer som forurenser miljøet i 

minst mulig grad. Biler med elektrisk framdrift er ønskelig. I de tilfeller at biler med elektrisk fremdrift 

ikke tilfredsstiller de behov enheten har, vil allikevel bilens miljømessige egenskaper tillegges stor vekt. 
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For tyngre kjøretøyer er fossilfrie alternativer under utvikling. Utvalget er per i dag begrenset. 

Anskaffelse av kjøretøyer som benytter biodrivstoff kan være første steg på veien. Enheten vil følge 

med på den teknologiske utviklingen og tilstrebe anskaffelse av kjøretøyer med minst mulig negativ 

miljøpåvirkning. 

 

Alle anskaffelser styres av kommunes anskaffelsesstrategi og innkjøpsreglement. Innkjøpsreglementet 

er under revidering og vil ta høyde for kommunens ambisiøse miljømål.  

 

7. Velge miljømessig gode løsninger ved investeringer i VA-anlegg 

Klima og miljøbetraktninger skal tas ved investeringer i anlegg. Valg av byggematerialer og byggemåte 

vil i stor grad påvirke det økologiske fotavtrykket knyttet til investeringen. Livssykluskostnadene på 

anlegget bør tas med i betraktningen når utførelse blir valgt. Det er ikke sikkert det billigste tilbudet er 

best hverken økonomisk, eller miljømessig når det kommer til stykket. Det å stille krav om 

miljøledelsessystem hos tilbyderne av anlegg, vil sikre gode rutiner og tiltak hos tilbyderen, slik at 

virksomheten i minst mulig grad belaster miljøet. 

 

Alle anskaffelser styres av kommunes anskaffelsesstrategi og innkjøpsreglement. Innkjøpsreglementet 

er under revidering og vil ta høyde for kommunens ambisiøse miljømål.  

 

 

8. Kompetansehevning og handlingskompetanse i følge med miljørelaterte tema 

Det skal stilles krav til ledere og ansatte når det gjelder kunnskap, holdninger og ferdigheter innen 

klima og miljørelaterte spørsmål. Enheten vil ha kontinuerlig fokus på kompetanseheving innen disse 

temaene, og det skal legges til rette for at miljøkompetanse kan bygges.  

 

For å oppnå miljøresultater, må den kompetansen som finnes i enheten omsettes til handling. 

Det er viktig å ha gode planer og rutiner for drift av enheten, som vil effektiviserer jobbutførelsen, 

både i form av tid, kostnader og ressurser. 

 

Enhet vann og avløp skal feie foran egen dør i egen virksomhet, samtidig som de ansvarsområdene 

miljøhensyn ivaretas der enheten er tildelt myndighet i forhold til lovverket. 

 

 

9. Enheten for vann og avløp er miljøsertifisert av DNV etter ISO 9001/14001 

Enhet for vann og avløp har ett miljøledelsessystem der det foregår en kontinuerlig syklus av 

planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at enheten oppnår en kontinuerlig 

forbedring av miljøpåvirkningen. Miljøledelsessystemet er bygd opp rundt detaljerte krav i ISO 9001/ 

14001, som er en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystemer.  

 

 

Tiltakene vil være med å bygge oppunder en bærekraftig utvikling av kommunen, med fokus på sosial, 

økonomiske og miljømessig bærekraft.  

3.7.3 STRATEGIER FOR KLIMA OG MILJØ 
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1. Tilpasse virksomheten, i forhold til de klimaendringene som står foran oss i form av mer 

nedbør, kraftigere regnskyll, flere og større flommer, samt at havnivået vil øke. 

 

2. Redusere omfanget av lekkasjer i vannledningsnettet, med den hensikt å redusere 

vannforbruket, og derav forbruket av elektrisitet samt kjemikalier ved vannproduksjonen.  

 

3. Redusere omfanget av lekkasjer i avløpsnettet for å hindre forurensing til grunn, og øke 

andelen avløpsvann som kommer fram til renseanleggene. 

 

4. Separere avløpsnettet for å frigjøre kapasitet i avløpsnettet, unngå spillvann opp i dagen, 

forbedre renseanleggets virkningsgrad, redusere energiforbruk for spillvannspumper samt 

redusert forbruk av kjemikalier i renseprosessen. 

 

5. Intensivere arbeidet for å redusere overløp av kloakk til vassdrag, særlig vassdrag der 

vannkvaliteten må bedres for å nå god økologisk og kjemisk tilstand. 

 

6. Kjøpe varer, tjenester og kjøretøyer som påvirker miljøet i minst mulig grad i negativ retning. 

 

7. Klima og miljøbetraktninger skal tas ved investeringer i eiendom og anlegg. 

 

8. Kompetansehevning og forbedret handlingskompetanse i følge med miljørelaterte tema.  

 

9. Styrke samarbeide mellom enheter, mellom forskjellige forvaltningsnivå og med eksterne 

aktører for å etablere ett miljømessig godt planverk og innarbeide gode rutiner for 

ivaretakelse av miljøet. 

 

10. Vedlikeholde miljøledelsessystem i henhold til ISO 9001/14001 
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3.8 ØKONOMI 
 

3.8.1 MÅL 
Enheten skal drifte vann, avløp og slam på en sunn og kostnadseffektiv måte, og tilstrebe og få mest 

mulig ut av de gitte økonomiske rammer.  

3.8.2 STATUS UTFORDRINGER OG MULIGHETER 
Tjenesteyting og utbygging innenfor vann, avløp og slam er 100% gebyrfinansiert. Eventuelt ubrukte 

midler blir stående på fond i inntil 5 år.  

I kommunens økonomiplan er gebyr for vann, avløp og slam omtalt og der ser man antatt utvikling på 

gebyrene de tre neste år. Planen revideres hvert år.  

Pr 01.01.2017 er samlet lånegjeld på vann 160 millioner og 147 millioner på avløp. Vedtatte rammer 

på 16 millioner årlig for investering på vann og tilsvarende for avløp gir rom for ønsket utbyggingstakt 

per i dag. 

Investering i smarte vannmålere til abonnentene og i vannfordelingsnettet vil medføre en investering 

på ca. 35 mill. Estimerte kostnader nedenfor inkluderer ikke oppkobling mot NTE sime AMS målere, og 

avlesning baseres på at informasjon innhentes fra mottakerenhet i bil. Slike investeringer kan gi behov 

for økte investeringsrammer over en periode. 

Vedlagt tiltaksliste viser anlegg som må prioriteres i planperioden og framover. Det kan dukke opp 

anlegg utover dette som av ulike årsaker må prioriteres. Ved sammenslåing med Verran kommune må 

tiltakslisten revideres. 

 

3.8.3 STRATEGIER FOR ØKONOMI 
God økonomisk styring er viktig for å nå de økonomiske mål.  

Tett og god styring av driften. 

Faste intervaller for økonomirapportering. 

Større investeringer kan ikke vedtas uten at politisk ledelse først er presentert eventuelle 

konsekvenser for gebyrutviklingen. 
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4 TILTAKSPLAN 
 

Det er behov for å utføre tiltak som separering, nybygging og rehabilitering i kommunen for fagområde 

vann, avløp og slam.  

For avløp må det foretas separering, rehabilitering og spesifikke enkelttiltak. Oversikt over de 

prioriterte områdene vises i tabell 4.1. Listen er ikke utfyllende, og må revideres ved sammenslåing 

med Verran.  Tiltakene vil gå utover planperioden.  

Avløpsanlegg: 

 

Rehabilitering og separering distrikt Mære og Sparbu 

Rehabilitering og separering i sentrum Nordsia og Sørsia 

Rehabilitering og separering deler av indre Nordsileiret med området Bogen 

Rehabilitering og separering Heggesåsen – Heggesenget. 

Rehabilitering Guldbergaunet – Skjefte – Trana – Infanterivegen – Furuskogvegen. 

Rehabilitering og separering Sørlia 

Rehabilitering og separering Byafossen 

Rehabilitering og separering Sunnan 

Rehabilitering og separering Gamle Kongeveg 

Rehabilitering og separering Øvre Heggesåsen 

Rehabilitering og separering Alheimvegen - Møllevegen 

Oppgradering Sunnan renseanlegg biologisk/kjemisk 

Oppgradering Binde renseanlegg biologisk/kjemisk 

Oppgradering Veldemelen renseanlegg 

Vurdere ny overføringsledning ved Håkkadalsbrua 

 
Tabell 4.1 Tiltaksplan avløpsanlegg 

 
 
I løpet av planperioden skal det arbeides videre med planlegging og realisering av 

vannforsyningsanlegg som vist i tabell 4.2. Listen er ikke utfyllende og må revideres ved sammenslåing 

med Verran.  Det legges til grunn at tiltakene realiseres i løpet av planperioden 2018 – 2021. 

Vannanlegg: 

 

Vurdere rehabilitering av vannledning der det rehabiliteres avløpsnettet. 

Rehabilitering overføringsledning Byafossen – Rismyra 

Rehabilitering overføringsledning Rismyra – Guldbergaunet 

Høydebasseng i området Rygg og Dalbygda 

Forsyningssikkerhet: Røsegg – Følling, Følling – Kne, Finstad – Lægran, Dalbygda - Jådåren 

Vannforsyning Strugstad-Fjeset 

Vannforsyning Brandsegg Østre 

Vannforsyning Valøya 

Vannforsyning Nodal – Hammer 

Vannforsyning Dalbygda (Jønnem-Hatlinghus)  

Vannforsyning Langhammer-Kne (sammenkobling)  

Vannforsyning Lånkan i Sparbu  

Vannforsyning Nordfjellet i Stod  
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Vannforsyning Klæbu i Stod  

Vannforsyning Dalbygda (Hatlinghus-Vesterdal)  

Vannforsyning Bruåsen fra Vibe  

Vannforsyning Vivevegen fra Vibe  

Vannforsyning Røsegg-Følling 
Tabell 4.2 Tiltaksplan vannanlegg 

 

Prioritering av anleggene skal skje gjennom de årlige behandlingene av investeringsbudsjettet i 

Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. 
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VEDLEGG 1  

Oversikt over økologisk tilstand i vannforekomster Steinkjer kommune pr 2013 
 

 

 

Figur 1  Økologisk tilstand i vann og elver i området:   
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Figur 2  Økologisk tilstand i vann og elver i området:   Sprova- Veldemelen- Dalbygda- Sunnan- Sør-

Beitstad 
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Figur 3  Økologisk tilstand i vann og elver i området: Ogndal- Giskås- Lustadvatnet 
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Figur 4  Økologisk tilstand i vann og elver i området:  Reinsvatnet- Henning-  Ogndal 
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Figur 5  Økologisk tilstand i vann og elver i området:  Steinkjer- Henning- Ogndal 
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Figur 6  Grunnvannsforekomster i Steinkjer kommune 

 

 

 

 

 



Fagbladet: 
 
Fagbladet hadde den 21.06.2019 en reportasje der en kunne sjekk hvor gamle vann- og 
kloakkrørene var i din kommune, se link: https://fagbladet.no/drikkevann/sjekk-hvor-gamle-
vann-og-kloakkrorene-er-i-din-kommune-6.91.634155.dc2e28c324 
 
 
 
 
For gamle Steinkjer så bildet slik ut: 

 
 
  

https://fagbladet.no/drikkevann/sjekk-hvor-gamle-vann-og-kloakkrorene-er-i-din-kommune-6.91.634155.dc2e28c324
https://fagbladet.no/drikkevann/sjekk-hvor-gamle-vann-og-kloakkrorene-er-i-din-kommune-6.91.634155.dc2e28c324


 
For Verran så bildet slik ut: 

 
 
 
 
 



Fra plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Eksempler på problemstillinger (eksemplene er ikke uttømmende): 
 

• Hva er gjennomsnittsalderen på vann- og avløpsnettet, og hvordan utvikler dette 
seg?  

• Hva er status for kommunens arbeid med å heve rehabiliteringstakten av vann- og 
avløpsnettet, og er det tilfredsstillende? 

• Hvordan utnyttes handlingsrommet innenfor selvkostområdet til å fremskynde 
utbygging og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsnett? 

• Hvordan sikrer kommunen at private og kommunale avløpsanleggs oppfyller 
vanndirektivet og øvrige miljøkrav? 

• Hva er omfanget av manglende separering av avløpsvann og kloakk? 

• Hvor stor er risikoen for at kloakk kommer på avveie og går urenset ut i 
vassdrag/fjord, og hva gjør kommunen for å forhindre dette? 

• I hvilken grad gjennomføres investeringsprosjekter på vann- og avløpsområdet 
innenfor tids- og kostnadsrammer i samsvar med planer og vedtak? 

• Har kommunen etablerte rutiner som sikrer en god prosjektstyring av større 
investeringsprosjekter på vann og avløpsområdet i planleggings- og 
gjennomføringsfasen? 

 
 



  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring - 
Steinkjer kommune, Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF,  
Steinkjerbygg KF  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 34/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/337 - 1 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet for:  

· Steinkjer kommune 
· Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF  
· Steinkjerbygg KF. 

 
Vedlegg 
Uavhengighetserklæring Steinkjer kommune 
Uavhengighetserklæring Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF 
Uavhengighetserklæring Steinkjerbygg KF 
 
Saksopplysninger 
Enhver som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende vurdere 
egen uavhengighet, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 16.  
 
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering 
av sin uavhengighet til kontrollutvalget, jfr. § 19 2. ledd. Kravene til uavhengighet og 
objektivitet gjelder både ved regnskapsrevisjon og ved forvaltningsrevisjon. Forskriftens §§ 
17 og 18 setter krav til hhv. revisors tilknytning til revidert virksomhet, samt hvilke 
stillinger/verv/tjenester revisor kan ha. 
 
Ytterligere krav til oppdragsansvarlig revisor er kravet til vandel. Oppdragsansvarlig revisor 
må ha ført en hederlig vandel, være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de 
forfaller, samt være myndig.  
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er registrert revisor. For registrerte og statsautoriserte 
revisorer vil vandel normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm. godkjenningen, og av 
kontrollutvalget ved tildeling av oppdraget. 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor vil gå gjennom den årlige egenvurderingen i møte for 
hhv. Steinkjer kommune, Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF og Steinkjerbygg KF. 
 
Vurdering 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor har ansvaret for Steinkjer kommunes 3 regnskap, 
Steinkjer kommune, Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF og Steinkjerbygg KF. 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er registrert i finanstilsynets virksomhetsregister. 
Egenerklæringene viser at revisor fyller kravene iht. forskriften. 
 
Så fremt kontrollutvalget ikke har innvendinger, anbefales kontrollutvalget å ta den gitte 
informasjonen til etterretning uten merknader.  
 
 



 

 
Egenvurdering av uavhengighet:  
Steinkjer kommune 
 
Kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §16- §19 setter krav til revisors 

uavhengighet. Kravene er beskrevet i bestemmelsene. Dette dokumentet beskriver revisors 

egenvurdering og skal ivareta krav i forskriften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Steinkjer, 14.08.2020 

 
 

 
Knut Tanem 
Oppdragsansvarlig revisor 

Ansettelsesforhold Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i 
revisjonsselskapet 
 

Medlem i styrende 
organer 

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet 
som   Steinkjer kommune deltar i. 
 

Delta eller inneha 
funksjoner i annen 
virksomhet, som kan 
føre til interessekonflikt 
eller svekket tillit 
 

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet 
som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som 
revisor. 

Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til  
Steinkjer kommune at dette har betydning for min uavhengighet og 
objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget. 
 

Rådgivnings- eller andre 
tjenester som er egnet 
til å påvirke revisors 
habilitet 

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre 
tjenester overfor  Steinkjer kommune som er av en slik art at dette 
kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
 
Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller 
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. 
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i 
konflikt med bestemmelsen i forskriftens § 16, utfører revisor ikke 
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt. 
 
Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte 
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer 
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere 
revisjons- og kontrollvurderinger. 
 

Tjenester under 
(fylkes)kommunens 
egne ledelses- og 
kontroll-oppgaver 
 

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Steinkjer 
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og 
kontrolloppgaver. 

Opptre som fullmektig 
for den revisjonspliktige 

 

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA 
opptrer som fullmektig for Steinkjer. 

Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet. 
 

Bidrar til forbedring 



 
 



 

 
Egenvurdering av uavhengighet:  
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF 
 
 
Kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 13 setter krav til revisors uavhengighet. Kravene er 

beskrevet i bestemmelsene. I tillegg setter forskrift om revisjon § 14 begrensninger. Dette 

dokumentet beskriver revisors egenvurdering og skal ivareta krav i forskrift om revisjon § 15.  
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Steinkjer, 14. august 2020 

 

 
Knut Tanem 
oppdragsansvarlig 

Ansettelsesforhold Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i 
revisjonsselskapet 
 

Medlem i styrende 
organer 

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet 
som Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF deltar i. 
 

Delta eller inneha 
funksjoner i annen 
virksomhet, som kan 
føre til interessekonflikt 
eller svekket tillit 
 

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet 
som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som 
revisor. 

Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til  
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF at dette har betydning for 
min uavhengighet og objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget. 
 

Rådgivnings- eller andre 

tjenester som er egnet 
til å påvirke revisors 
habilitet 

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre 

tjenester overfor Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF som er 
av en slik art at dette kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
 
Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller 
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. 
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i 
konflikt med bestemmelsen i forskriftens § 14, utfører revisor ikke 
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt. 
 
Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte 
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer 
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere 
revisjons- og kontrollvurderinger. 
 

Tjenester under 
(fylkes)kommunens 
egne ledelses- og 
kontroll-oppgaver 
 

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Steinkjer 
kommuneskoger Ogndalsbruket KF som hører inn under kommunens 
egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Opptre som fullmektig 
for den revisjonspliktige 
 

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA 
opptrer som fullmektig for Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket 
KF. 

Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet. 
 

Bidrar til forbedring 



 

 
Egenvurdering av uavhengighet:  
Steinkjerbygg KF 
 
 
Kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 13 setter krav til revisors uavhengighet. Kravene er 

beskrevet i bestemmelsene. I tillegg setter forskrift om revisjon § 14 begrensninger. Dette 

dokumentet beskriver revisors egenvurdering og skal ivareta krav i forskrift om revisjon § 15.  
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Steinkjer, 14. august 2020 

 

 
Knut Tanem 
oppdragsansvarlig 

Ansettelsesforhold Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i 
revisjonsselskapet 
 

Medlem i styrende 
organer 

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet 
som Steinkjerbygg KF deltar i. 
 

Delta eller inneha 
funksjoner i annen 
virksomhet, som kan 
føre til interessekonflikt 
eller svekket tillit 
 

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet 
som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som 
revisor. 

Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til  
Steinkjerbygg KF at dette har betydning for min uavhengighet og 
objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget. 
 

Rådgivnings- eller andre 

tjenester som er egnet 
til å påvirke revisors 
habilitet 

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre 

tjenester overfor Steinkjerbygg KF som er av en slik art at dette 
kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
 
Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller 
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. 
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i 
konflikt med bestemmelsen i forskriftens § 14, utfører revisor ikke 
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt. 
 
Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte 
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer 
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere 
revisjons- og kontrollvurderinger. 
 

Tjenester under 
(fylkes)kommunens 
egne ledelses- og 
kontroll-oppgaver 
 

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Steinkjerbygg 
KF som hører inn under kommunens egne ledelses- og 
kontrolloppgaver. 

Opptre som fullmektig 
for den revisjonspliktige 
 

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA 
opptrer som fullmektig for Steinkjerbygg KF. 

Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet. 
 

Bidrar til forbedring 



  

Budsjett kontrollarbeidet 2021 - Økonomiplan 2021-2024  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 35/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/43 - 8 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i 
kommunen med en total ramme på kr 2.119.500, med forbehold om endringer etter 
årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge. 
 
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens 
reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har. 
 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 
 
Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 
 
 
 
Vedlegg 
Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021 
 
Saksopplysninger 
Saksbehandling og saksgang for budsjettet for kontrollutvalget går fram av § 2 i forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 
 
Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 
kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til kommunens årsbudsjett til kommunestyret. 
 
Utvalgets ansvar og oppgaver er i det alt vesentlige lovregulert. Utvalgets ansvarsområde 
kan deles inn i tre områder, kontrollutvalgets egen aktiviteter, kjøp av sekretariatstjenester og 
kjøp av revisjonstjenester. 
 
 
Kontrollutvalgets egen drift 
Under fellesnevner lønn inngår bl.a. fast årlig ledergodtgjørelse, møtegodtgjørelse, erstatning 
for tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter og tilhørende sosiale kostnader. 
 
Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av kommunestyret. Iht Forskrift om 
godtgjøring for folkevalgte, Steinkjer kommune § 2-6 skal leder for kontrollutvalget godtgjøres 
med 10 % av 80 % av ordførers godtgjørelse. Medlemmer godtgjøres med 900,- pr møte. 
 
Kontrollutvalget er et viktig organ, og utvalget må ha ressurser til opplæring og 
videreutvikling. Det arrangeres både lokale og nasjonale kurs og konferanser som retter seg 
mot kontrollutvalg. Ressurser til dette og tilhørende reiseutgifter er lagt inn i budsjettet. 
 
I tillegg til deltagelse på kurs og konferanser er det også viktig at kontrollutvalget er engasjert 
i kontrollarbeid og kan motta faglitteratur spesifikt rettet mot kontrollutvalget. Kommunen er 
medlemmer i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) samt abonnenter på kommunerevisoren utgitt 
av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er videreført i budsjettet. 
 



Det er også satt av ressurser til bevertning på møter. 
 
Det er lagt opp til 7 møter for kontrollutvalget i 2021, som er det samme som det i 
utgangspunktet var lagt opp til i årsplanen 2020. 
 
Tallene i økonomiplanen for kontrollutvalget egen drift er oppgitt i 2020 kr. 
 
Kjøp av sekretariatstjenester 
Kontrollutvalgets sekretariat, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) utgjør kontrollutvalgets 
operative ledd. Konsek har ansvar for saksutredning og generell tilrettelegging for utvalgets 
arbeid. 
 
Representantskapet i Konsek vedtok den 21. april 2020 budsjett for 2021 og økonomiplan 
2021-2024. I dette er det bl.a. tatt hensyn til at 4 kommuner på Fosen ønsker å tre inn i 
selskapet fra 1.1.2021. Her er det iht. økonomiplanen lagt inn en årlig økning på 3% pr år. 
 
Kjøp av revisjonstjenester 
Revisjon Midt-Norge SA er kommunens valgte revisor, og leverer både regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. De har opplyst at beløpet for revisjonstjenester for 2021 og økonomiplan 
2020-2024 blir fastsatt av årsmøte i oktober.2020. 
 
I budsjettforslaget har en derfor tatt utgangspunkt i beløpet for revisjonstjenester for 2020, og 
økonomiplan 2020-2024 som ble presentert for årsmøtet i april i år. Her er det lagt inn en 
årlig økning i overkant av 2% pr år. 
 
 
Budsjettforslag 2021 med økonomiplan 2021-2024 

Budsjett Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

Kontrollutvalgets 
egen drift 

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

Kjøp av 
revisjonstjenester * 

1.579.000 1.509.000 1.540.000 1.571.000 1.603.000 

Kjøp av 
sekretariatstjenester 

350.000 360.500 371.500 382.500 394.000 

Total ramme 
kontrollarbeid 

2.179.000 2.119.500 2.161.500 2.203.500 2.247.000 

* Revisjon Midt-Norge SA har opplyst at beløpet for revisjonstjenester for 2021 og 
økonomiplan 2021-2024 blir fastsatt i årsmøte i oktober 2020, og kan derfor bli endret. 
 
 
Vurdering 
I kontrollarbeidet er de største postene kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester; ellers 
inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift.  
 
Budsjettforslaget bygger på erfaring fra kontrollutvalgets egenaktivitet og tidligere 
regnskapstall. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i 
kontrollsammenheng. Kontrollutvalget legger fram et forslag til spesifisert budsjett for 
kontrollarbeidet, og kommunestyret fastsetter den totale rammen 
 
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens 
reglement setter og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har. 
 
 
 
 
 



Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 
 
Spesifisering av budsjettposter 

Post Tekst Beløp 
nye 
Steinkjer 
2020 

Budsjett 
 
2021 

 
 
2022 

 
 
2023 

 
 
2024 

10800 Ledergodtgjørelse 
           (10% av 80% av 
ordførers godtgjørelse) 

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

10801 Møtegodtgjørelse  
          (900 kr pr møte pr 
medlem, (7 møter 4 
personer)) 

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

10802 Erstatning for tapt 
arbeidsfortjeneste 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

10990 Arbeidsgiveravgift 
          (14.10 % for 
ledergodtgjørelse, 
møtegodtgjørelse) 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

11200 Faglitteratur/tidsskrifter 
          (5 abonnement på 
tidsskriftet 
Kommunerevisoren) 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

11150 Bevertning 
………(1.000 pr møte) 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

11501 Kursavgifter og 
oppholdsutgifter 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

11601 Kjøregodtgjørelse 
          (Kjøregodtgjørelse 
til møter)   

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

11602 Reiseutgifter           
          (Andre reiseutgifter)  

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

11950 Avgifter, gebyrer, 
lisenser 
          (Medlemskap i FKT)   

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

 Sum kontrollutvalget 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

13701 Kjøp av tjenester fra 
Revisjon Midt-Norge 
SA   
          (endelig beløp 
fastsettes av årsmøte 
oktober 2020)  

1.579.000 1.509.000 1.540.000 1.571.000 1.603.000 

13751 Kjøp av tjenester fra 
Konsek Trøndelag IKS 

350.000 360.500 371.500 382.500 394.000 

Samlet 
kontrollarbeid 

 2.179.000 2.119.500 2.161.500 2.203.500 2.247.000 

       

 



  

Reglement for kontrollutvalget - Fjernmøter  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 36/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/43 - 9 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget er tilfreds med hvordan fjernmøter har fungert som møteform, og i 
spesielle tilfeller ønsker kontrollutvalget fortsatt å ha mulighet til å benytte seg av dette. 

2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

3. Kommunestyret åpner for at kontrollutvalget i spesielle tilfeller kan avholde sine 
møter som fjernmøte. 

4. Reglement for kontrollutvalget endres slik: 

Punkt 2.10 - Fjernmøter 

· Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget 
skal avvikles som fjernmøte.  

· Allmenheten skal på en enkel måte ha mulighet til å overvære møtet.  

 

 
Vedlegg 
Reglement for kontrollutvalget - endring sept 2020 
 
Saksopplysninger 
Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, forbød 
kontrollutvalg å avholde fjernmøter. Denne forskriften ble opphevet med midlertidig forskrift 
av 13. mars 2020 nr. 278. Midlertidig forskrift ble vedtatt for å hindre spredning av Covid-19 
og skulle lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner.  
 
Forskriften av 13. mars har en bestemmelse som sier at den oppheves 1. august 2020, og 
forskriften er ikke forlenget. Etter dette foreligger det nå ingen forskrifter for avvikling av 
fjernmøter for kontrollutvalget. 
 
Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan imidlertid alle organer, også 
kommunestyret/fylkestinget og kontrollutvalget, ha fjernmøte i nesten alle saker forutsatt at 
kommunestyret/fylkestinget har gjort vedtak om dette. I kommuneloven (koml). § 11-7 heter 
det: 
 

§ 11-7.Fjernmøter 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen 
eller fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. 
 
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske 
hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers 
gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. 
 
Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte. 
 
Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra 



kravet i andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd 
 
Bruk av fjernmøte er ikke omtalt i kontrollutvalgets reglement. Dersom kommunestyret åpner 
for dette, kan det tas inn i reglementet som et nytt punkt 2.10 - Fjernmøter. De samme 
reglene som gjelder for fysiske møter, gjelder også for fjernmøter. 
 
Vurdering 
Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, som forbød 
kontrollutvalg å avholde sitt møte som fjernmøter, ble opphevet med forskrift av 13. mars 
2020 nr. 278. Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter etter 1. august 
2020, forutsatt at kommunestyret vedtar dette, jf. koml. § 11-7 første ledd. 
 
Fysiske møter vil normalt være den beste måten å gjennomføre et møte på. Under Covd 19-
pandemien våren 2020 har ordningen med fjernmøter fungert meget godt som alternativ 
møteform, også for kontrollutvalget. Det har vært enkelt å delta i møtet for 
utvalgsmedlemmene, revisor, ordfører, administrasjonen og tilhørere. Fjernmøter har vist seg 
å være et godt alternativ for å kunne avvikle møter når «spesielle» ting skjer, og en ikke kan 
møte fysisk. 
 
Dersom pandemien skulle blusse opp igjen, eller at det oppstår andre forhold som gjøre det 
vanskelig å avvikle fysiske møter, kan det være hensiktsmessig at det åpnes opp for å 
gjennomføre møter som fjernmøter i kontrollutvalget også i fremtiden. 
 
Dersom kontrollutvalget skal ha mulighet til å benytte seg av fjernmøter, må kommunestyret 
gjøre vedtak om dette, jf. koml.§ 11-7.  
 
Reglementet for kontrollutvalget kan i så fall tilpasses dette under kapittel 2 – Utvalgets 
møter, med å legge til et nytt punkt 2.10 - Fjernmøter. 
 
Det er kommunestyret som kan vedta reglement. Saken legges derfor frem for 
kontrollutvalget for innstilling til kommunestyret. 
 
 



 

 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET  

 

1. VALG OG SAMMENSETNING  

Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer.  

 

Kommunestyret velger i konstituerende møte leder, nestleder, medlemmer og 

varamedlemmer.  

 

Tre av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Leder av 

kontrollutvalget skal være fast medlem av kommunestyret.  

 

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, 

medlem og varamedlem av kommunal nemnd/utvalg med beslutningsmyndighet, ansatte i 

kommunen, personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av 

styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har 

eierinteresser i eller personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller 

varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

jfr kommunelovens § 23-1.  

 

2. UTVALGETS MØTER  

Kontrollutvalget behandler sine saker og treffer sine vedtak i møte.  

 

2.1 Lederen setter opp sakliste til kontrollutvalgets møter og kaller sammen til møter iht 

møteplan eller når det er påkrevd. En tredjedel av utvalgets medlemmer kan kreve at lederen 

kaller sammen til møte til behandling av bestemt angitte saker.  

 

2.2 Innkalling til møte skjer normalt skriftlig med minst 6 virkedagers varsel. Sammen med 

innkallingen sendes sakliste og saksdokumenter.  

 

2.3 Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder. Har både 

leder og nestleder forfall, velges møteleder blant utvalgets medlemmer.  

 

2.4 Ordføreren har møterett, og skal ha tilsendt innkalling og saksliste.  

Revisor har møterett, og skal ha tilsendt innkalling og saksliste. Revisor har rett til å uttale 

seg, og kan forlange sine uttalelser protokollert.  



Rådmannen møter etter innkalling, og skal ha tilsendt innkalling og saksliste, med unntak av 

enkelte saker som er unntatt offentlighet.  

 

2.5 Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar i 

forhandlingene og avgjørelsene. Vedtak fattes med flertall av de stemmer som ble avgitt.  

 

2.6 Det skal føres møtebok over utvalgets forhandlinger. Utskrift sendes utvalgets 

medlemmer, ordfører, rådmannen og revisor.  

 

2.7 Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. Dersom det treffes avgjørelse om at et 

møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for 

avgjørelsen skal framgå.  

 

2.8 Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak, 

gjelder bestemmelsene i kommunelovens §§ 11-10, 11-11 og forvaltningslovens kap II.  

 

Avgjørelsen om at et medlem av organet er inhabilt skal føres i møteboken og hjemmelen for 

avgjørelsen skal framgå.  

 

2.9 KonSek Trøndelag IKS sørger for saksutredning og sekretariatsbistand for 

kontrollutvalget.  

 

2.10 Fjernmøter 

Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget skal 

avvikles som fjernmøte.  

Allmenheten skal på en enkel måte ha mulighet til å overvære møtet.  

 

3. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER  

Kontrollutvalgets oppgaver er regulert gjennom kommuneloven, kap 23, § 23-1 til § 23-6, og 

forskrift om kontrollutvalg.  

 

3.1 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

 

Regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap 

blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 

revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov 



og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med 

revisor.  

 

Uttalelse om årsregnskapet  

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Uttalelsen avgis til kommunestyret. 

Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den 

før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  

 

Oppfølging av revisjonsmerknader  

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.  

 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er 

blitt fulgt opp.  

 

3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon  

 

Forvaltningsrevisjon  

Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon.  

 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. 

Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon.  

Planen skal vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen.  

 

Rapporter om forvaltningsrevisjon  

Kontrollutvalget avgir rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 

gjennomført og om resultatene av disse.  

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av 

rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.  



Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker 

som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver v/eierskapskontroll  

 

Eierskapskontroll  

Kontrollutvalget skal kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 

eierstyring.  

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 

behov for eierskapskontroll.  

 

Planen skal vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget kan selv gjøre endringer i planen.  

 

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre eierskapskontroll. 

Eierskapskontrollen kan omfatte forvaltningsrevisjon.  

 

Rapportering om eierskapskontrollen  

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av eierskapskontroll skal kontrollutvalget avgi 

rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av 

disse.  

 

3.4 Annet  

Kontrollutvalget er direkte underordnet kommunestyret, og utøver kontroll og tilsyn på vegne 

av dette. Kommunestyret kan gi generelle eller spesielle instrukser for kontrollutvalgets 

virksomhet.  

 

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge 

det kan defineres som kontroll eller tilsyn.  

 

Det ligger ikke til kontrollutvalget å vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak 

som er truffet av politiske organer eller administrasjonen, med hjemmel i delegert myndighet.  

 



Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må 

kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det 

vil prioritere saken.  

 

4. KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT  

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet herunder 

kontrollutvalgets egen aktivitet, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester i 

kommunen.  

 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets innstilling til kommunestyret.  

 

5. INNHENTING AV OPPLYSNINGER  

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan 

også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for 

å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.  

 

6. TAUSHETSPLIKT – OFFENTLIGHET  

For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige 

bestemmelser om taushetsplikt, jfr. forvaltningsloven § 13 mv, og har plikt til å bevare 

taushet om taushetsbelagt informasjon som blir gitt/behandlet i utvalgets møter. 



  

Godkjenning av møteprotokoll 09.09.2020  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 09.09.2020 37/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/381 - 1 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2020, godkjennes. 
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