
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snåsa kommune 
 
Arkivsak: 21/253 
Møtedato/tid: 08.09.2021 kl 10:00 – 13.00 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Dagunn Onsaker Moum  
Solvår Kveli  
Ida Maria Dravland  
Lars Ketil Aasland  
Vanja Aasum  

 
Forfall: 

 

Jonny Ånonli 
Bjørn Inge Ånonli 
Hilde Sjem 
 
 

 

 
 Andre møtende:  
Økonomisjef Gunnvald Granmo sak 14/21 - 15/21  
Kommunalsjef, Are Tomter, sak 14/21 
Avdelingsingentiør, Håvard Overland 14/21 
Ordfører, Arnt Einar Bardal 
Revisjon MidtNorge SA, Johannes Nestvold 14/21 
Jorunn Sund, Konsek Trøndelag IKS  
 
 
 
 
Merknader: Møtet er flyttet fra 8. til 23. september 2021. pga. stort forfall til møtet. 
Feil underskrift på innkalling. Snåsa ønsker innkalling i Outlook kalender. 
 
Saksnr. Saktittel 
14/21 Orientering fra administrasjonen - kommunal vannforsyning og avløp 
15/21 Budsjettkontroll pr. 01.08.2021 
16/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for kontrollutvalget 
17/21 Eventuelt 
18/21 Referatsaker september 08.09.2021 
19/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 14/21 Orientering fra administrasjonen - kommunal vannforsyning 
og avløp 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 08.09.2021 14/21 

 
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. 

 
 
Behandling: 
Omforent vedtak 

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

Er kommunens vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet?  
a. Drikkevannskvalitet (sikre at vannet er av god kvalitet til innbyggerne) 
b. Leveringssikkerhet (beredskapsvakt, reserve vann og sikring av vannkilde)  
c. Distribusjonssystemet (sikre at ledningsnettet er av tilstrekkelig kvalitet – 
vannlekkasje og forurensning til nettet) 

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

Kontrollutvalget i Snåsa kommune ber også om at det gjøres en gjennomgang av 
selvkost knyttet til vann og avløp og gebyret som betales. 

Hvilke betydning har et vedlikeholdsetterslep og innvesteringsbehov for utvikling av 
gebyr. 

Relevante regnskapsposter for direkte kostnader som er brukt i gebyr beregningene. 
 
3. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon vannforsyning/avløp. 
4. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til neste møte. 

 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 
Vedtak: 

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

Er kommunens vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet?  
a. Drikkevannskvalitet (sikre at vannet er av god kvalitet til innbyggerne) 
b. Leveringssikkerhet (beredskapsvakt, reserve vann og sikring av vannkilde)  



c. Distribusjonssystemet (sikre at ledningsnettet er av tilstrekkelig kvalitet – 
vannlekkasje og forurensning til nettet) 

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

Kontrollutvalget i Snåsa kommune ber også om at det gjøres en gjennomgang av 
selvkost knyttet til vann og avløp og gebyret som betales. 

Hvilke betydning har et vedlikeholdsetterslep og innvesteringsbehov for utvikling av 
gebyr. 

Relevante regnskapsposter for direkte kostnader som er brukt i gebyr 
beregningene. 
 

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

 
 

 
 
 
Sak 15/21 Budsjettkontroll pr. 01.08.2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 08.09.2021 15/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr.01.08.2021 til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr.01.08.2021 til orientering. 
 
 

 
 
 
Sak 16/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for 
kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 08.09.2021 16/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med en ramme 
på kr 812 200,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, 
vedtas. 



Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til 
kommunestyret. 
 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med en ramme på 
kr 812 200,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, 
vedtas. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til 
kommunestyret. 
 
 
 

 
 
 
Sak 17/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 08.09.2021 17/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 

• Kontrollutvalgsmøte 17.november er flyttet til 25.november 2021. 
• I neste møte innkalles kommunedirektøren for å orientere kontrollutvalget om 

hjorteviltforvaltningen i kommunen. 
• Ber ordfører orientere kontrollutvalget i neste møte om varslingsrutiner for folkevalgte 

i Snåsa. 
 

 
 
 
Vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 
 
 
Sak 18/21 Referatsaker september 08.09.2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 08.09.2021 18/21 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 
 



Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 
 

 
 
 
Sak 19/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 08.09.2021 19/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 23.09.2021, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

 
Vedtak: 
Godkjent 
 

 
 
 
 
 
 


