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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Epost med spørsmål 
Møtereferat om vann og avløp i Indre Fosen Kommune_17.12.21 
Møtereferat om vann og avløp i Indre Fosen Kommune med kommentarerer 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en innbygger om kommunens føring av 
utgifter/inntekter på VAR-området. I henvendelsen antydes det at kommunen fører inntekter 
og utgifter tilknyttet vann og avløp feil, og det stilles spørsmål hvorfor det ikke føres korrekt. 
Videre er det lagt ved et møtereferat fra et møte mellom administrasjonen og innbyggeren.  
 
Kontrollutvalget skal i dagens møte behandle administrasjonens oppfølging av 
kommunestyrets vedtak etter forvaltningsrevisjon om selvkost på VAR-området. 
Kontrollutvalgets leder har stilt spørsmål om denne henvendelsen kan ha betydning for 
konklusjonene fra forvaltningsrevisjonen på selvkost vann og avløp. 
 
Vurdering 
Innsenderen stiller relevante spørsmål som kan så tvil om kommunen har gode nok rutiner 
for føring av selvkostutgifter. Sekretariatet vil likevel peke på at temaet var en av de viktigste 
problemstillingene som revisor undersøkte i forvaltningsrevisjonen. Revisor konkluderte med 
at kommunen følger regelverket. Når revisors undersøkelser viser at kommunen beregner 
gebyr for vann og avløp i henhold til gjeldende regelverk må utvalget kunne stole på at dette 
er riktig. Selv om innbyggeren stiller godt begrunnete spørsmål, må kontrollutvalget ha tillit til 
revisors konklusjoner.  
 
Henvendelsen har etter sekretariatets vurdering strengt tatt ikke betydning for 
administrasjonens oppfølging av de konkrete punktene i kommunestyrets 
vedtak. Henvendelsen har likevel en tett tilknytning til tema i forvaltningsrevisjonen og førte til 
at utvalget besluttet å utsette saken om administrasjonens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonen. Sekretariatet mener derfor at det er lurt å få noen avklaringer både fra 
revisor og administrasjonen.  
 
Sekretariatet har bedt oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon på selvkost vann og 
avløp, Unni Romstad, om å stille i møtet via Teams for å svare på eventuelle spørsmål 
utvalget måtte ha. Kommunedirektøren har også bekreftet at administrasjonen vil møte.  
 
Sekretariatet legger til grunn at kontrollutvalget kan ta henvendelsen til orientering.   
 
 


