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Forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp 
 
Kommunestyret - 002/22, har i møte 17.02.2022 fattet følgende vedtak 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak 
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp til orientering. 
 
2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarlig følger opp de svakheter som rapporten 
avdekker, deriblant: 
a. Påse at klausulering av vannkilder blir gjort der dette er nødvendig 
b. Sikre at arbeidet med beredskapsplaner og - øvelser blir ivaretatt tilfredsstillende 
c. Sørge for at regelverket for selvkostfond for avløp blir håndtert i samsvar med regelverket, også for 
fondet fra Rissa kommune. 
 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemeldig innen 
15.08.2022 på hvordan de svakheter som rapporten avdekker er fulgt opp. 
 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Fredrik Dahlen Duun 
rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Saksnr. Utvalg Møtedato 
002/22 Kommunestyret 17.02.2022 
 
 
Forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp 
 
Oppsummering 
Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av selvkost vann og avløp til orientering og 
oversender den til kommunestyret med følgende innstilling 
  
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak 
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp til orientering. 
 
2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarlig følger opp de svakheter som rapporten 
avdekker, deriblant: 
a. Påse at klausulering av vannkilder blir gjort der dette er nødvendig 
b. Sikre at arbeidet med beredskapsplaner og - øvelser blir ivaretatt tilfredsstillende 
c. Sørge for at regelverket for selvkostfond for avløp blir håndtert i samsvar med regelverket, også for 
fondet fra Rissa kommune. 
 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemeldig innen 
15.08.2022 på hvordan de svakheter som rapporten avdekker er fulgt opp. 
 
Kommunestyret 17.02.2022 
 
Behandling 
 
Enstemmig vedtatt 
 
KST - 002/22 vedtak 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak 
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp til orientering. 
 
2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarlig følger opp de svakheter som rapporten 
avdekker, deriblant: 
a. Påse at klausulering av vannkilder blir gjort der dette er nødvendig 
b. Sikre at arbeidet med beredskapsplaner og - øvelser blir ivaretatt tilfredsstillende 
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c. Sørge for at regelverket for selvkostfond for avløp blir håndtert i samsvar med regelverket, også for 
fondet fra Rissa kommune. 
 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemeldig innen 
15.08.2022 på hvordan de svakheter som rapporten avdekker er fulgt opp. 
 
 
  
  
 
 
 
 


