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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill til prosjektplan forvaltningsrevisjon vann/avløp: 

- 
3. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon vannforsyning/avløp. 
4. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til neste møte. 

 
Vedlegg 
Revisors risiko og vesentlighetsvurdering 
 
Saksopplysninger 
Vedtatt plan forvaltningsrevisjon har slik prioritering: 
 

1. Brannvesenet Midt IKS 
2. Vann og avløp 
3. Kapasitet og ressurser i sentraladministrasjonen og teknisk sektor 

Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt IKS er igangsatt med 
forventet levering på nyåret 2022. Forvaltningsrevisjonsplanen sier følgende om vann og 
avløp: 
«Området er sentralt for innbyggerne og kritisk i beredskaps-sammenheng. Risikoen knytter 
seg til at vannforsyningen i deler av kommunen har for lav kapasitet, at ledningsnettet er 
gammelt, at vannkvaliteten ligger under gjennomsnittet og at kommunen delvis er avhengig 
av private vannverk. En forvaltningsrevisjon må bl.a. avklare om regelverk og rutiner er 
etablert og blir fulgt, og hvordan vannverkdriften i kommunen som helhet skal organiseres.» 
 
Spesielt vannforsyning har fått økt aktualitet  og gitt endringer i kommunens risikobilde siden 
plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt. Kommunedirektøren, eller de han bemyndiger, er 
innkalt til kontrollutvalgets møte for å gi en utdypende vurdering av status, ressurser og 
utfordringer for den kommunale vannforsyning, med sideblikk også på samlet vannforsyning i 
hele kommunen. Det er også bedt om en status, ressurs og utfordringsbeskrivelse for 
avløp/kloakk. 
 
Vurdering 
Sekretariatet viser til prioritering i vedtatt forvaltningsrevisjonsplan og at vannforsyning er et 
område som har fått økt fokus i risiko- og vesentlighetsbildet siden ROV-analysen ble 
utarbeidet. Forvaltningsrevisjonen omtaler vann og avløp som et prosjekt. Sekretariatet sin 
p.t. oppfatning av risikobildet er at vannforsyningen er det mest kritiske av disse 2. 
Orienteringen fra administrasjonen vil gi kontrollutvalget økt kunnskap om risikobildet på 
vann og avløp, og dermed grunnlag for omfang/avgrensing og bestilling av 
forvaltningsrevisjon temaet vann og avløp.  



 
Kontrollutvalget anbefales å bestille forvaltningsrevisjon vann/avløp og å be revisjonen 
utarbeide prosjektplan til neste møte i november. Rapport antas da å kunne foreligge våren 
2022. 
 
 


