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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget setter problemstilling fire på vent inntil rapporten fra Riksrevisjonen 

foreligger. 
2. Kontrollutvalget ber om at de tre første problemstillingene samt de to spørsmålene som 

utvalget ba revisor om å svare ut gjennomføres. 
3. Ferdig rapport leveres utvalgets sekretariat innen 1.september 2022. 
 
Vedlegg 
Forsinket levering av ferdig rapport 
Riksrevisjonen jobber med gruvetematikk 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 21. september 2021 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon av 
vannforsyning og avløp Orkland kommune.  
Prosjektplan ble behandlet på utvalgets møte 26. oktober 2021 (sak 39/21). 
Forvaltningsrevisor orienterte kort om prosjektplanen og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget.  
Følgende problemstillinger er satt opp for forvaltningsrevisjonen: 
1. Er kommunens vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet? 
2. Er kommunens avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet? 
3. Sikres det at private avløpsanlegg er i samsvar med krav i spredt bebygd strøk langs 

vann og elver? 
4. Hvordan følger kommunen opp gruveforurensning på Løkken? 
 
Utvalget sluttet seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen 
hadde foreslått i prosjektplanen og ba i tillegg om at revisor svarer ut følgende spørsmål: 
Har Orkland kommune nok drikkevann ? 
Er sikkerheten rundt drikkevannskildene i henhold til regelverket ?  
 
Revisor har startet prosjektet og har blitt gjort oppmerksom på at Riksrevisjonen holder på 
med en etterlevelsesrevisjon av miljøtiltak for å redusere forurensningen fra nedlagte gruver 
som Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) eier. Gruven på Løkken inngår i utvalget. 
Riksrevisjonens arbeid vil sannsynligvis munne ut i en rapport som blir offentlig tilgjengelig 
høsten 2022. 
 
Revisor har sendt en henvendelse til kontrollutvalget (7. april 2022) med spørsmål om det 
kan være hensiktsmessig å sette problemstilling fire på vent inntil Riksrevisjonen er ferdig 
med sitt arbeid. 
Henvendelsen fra revisor ble videresendt kontrollutvalgets medlemmer på e-post 7. april 
2022. 
 
Revisor har i e-post av 10. og 16. mai gitt beskjed om at de ikke klarer å levere ferdig rapport 
innen 31. mai, heller ikke innen 7. juni. 
 
Vurdering 
Fire av kontrollutvalgets medlemmer har svart at de vil sette problemstilling fire på vent inntil 



videre, sekretariatet ser heller ikke noe grunn til å gjennomføre problemstilling fire nå. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å be om at de de tre første problemstillingene samt 
de to spørsmålene som utvalget ba revisor om å svare ut (pkt. 3 i utvalgets vedtak i sak 
39/21) gjennomføres og at ferdig rapport leveres utvalgets sekretariat innen 1. september 
2022. 
Ferdig rapport kan da behandles på kontrollutvalgets møte 20.09.2022. 
 
Når Riksrevisjonens rapport foreligger så kan kontrollutvalget vurdere om de allikevel ønsker 
at revisor skal gjennomføre problemstilling fire i en egen rapport. 
 
 


