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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan datert 02.02.2021. Med leveranse innen 
30.06.2021 og innenfor den angitte ressursbruk på 350 timer. 

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

 
 
Vedlegg 
Prosjektplan 
 
Saksopplysninger 
I sin bestilling har kontrollutvalget bedt om at følgende forhold og spørsmål blir omtalt og 
besvart i forbindelse med gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2021: 
Forvaltningsrevisjon 2021- selvkostområdene vann og avløp / Indre Fosen kommune. 
1. Er kommunens vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet? 

1. Drikkevannskvalitet (sikre at vannet er av god kvalitet til innbyggerne) 
2. Leveringssikkerhet (beredskapsvakt, reserve vann og sikring av vannkilde) 
3. Distribusjonssystemet (sikre at ledningsnettet er av tilstrekkelig kvalitet – 

vannlekkasje og    forurensning til nettet) 

2. Er kommunens avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet? 
1. Oversikt og oppfølging av rensekrav som gjelder for kommunens avløpsanlegg. 
2. Distribusjonsnett og beredskap knyttet til drift av anleggene. 
3. Kapasitet for å sikre at rensekrav overholdes. 

3. Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune ber om at gjøres en gjennomgang av selvkost 
knyttet til vann og avløp og gebyret de betaler. 

1. Relevante regnskapsposter for direkte kostnader er brukt i beregningene. 
2. Relevante regnskapsposter for indirekte kostnader er brukt i beregningene. 
3. Relevante anleggsmidler for beregning av kapitalkostnader er brukt i beregningene. 
4. Benyttede avskrivningsperioder er rimelige. 
5. Håndtering av fondsmidler er i samsvar med retningslinjer. 
6. Riktige kalkulatoriske rentekostnader er benyttet i beregningene. 

Vurdering 
Den fremlagte prosjektplan ansees i helhet å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling  i 
sak 33/20. Den foreslåtte tidsressurs og leveringstidspunkt betraktes som relevant. 
 
Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i 
prosjektplanen. 
 
Kontrollutvalget anbefales å slutte seg til den fremlagte prosjektplan og innstiller på den 
fremlagte prosjektplan datert 02.02.2021. 
 
 


