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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en 

forvaltningsrevisjon på vannforsyning og avløp. 
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 

kontrollutvalgets sekretariat innen 31.01.2023 og legges frem for kontrollutvalget på 
utvalgets første møte i 2023. 

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 
2024.  
Tverrfaglig samarbeid barn og unge ble prioritert som nummer en i planen av 
kommunestyret. Kommunestyret behandlet rapport fra denne forvaltningsrevisjonen på sitt 
møte 22. juni 2021 (sak 38/21). 
 
Tilpasset opplæring og spesialundervisning ble prioritert som nummer to i planen. Politisk 
ledelse i Melhus kommune har bestilt en ekstern gjennomgang av oppvekstsektoren, og 
spesialundervisning vil være en del av denne gjennomgangen.  Agenda Kaupang er 
engasjert i arbeidet, og rapport vil foreligge i mars 2022. Kontrollutvalget har bedt rådmannen 
om en orientering om dette prosjektet i dagens møte i kontrollutvalget (sak 70/22). 
 
Planprosesser og prosjektstyring ble prioritert som nummer tre i planen, kommunestyret 
behandlet rapport fra denne forvaltningsrevisjonen på sitt møte 25. oktober i år (sak 94/22) 
  
På kontrollutvalgets møte 27. oktober diskuterte kontrollutvalget (sak 65/22 Eventuelt) hvilket 
prosjekt som var mest aktuell å sette i bestilling på utvalgets møte 1. desember. Utvalget 
konkluderte med at de ville ha en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon på vann og avløp.  
  
Vi gjengir omtalen av prosjektet vannforsyning og avløp fra plan for forvaltningsrevisjon 2020 
– 2024: 

Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og helse. Generelle 
bestemmelser om avløp er gitt for å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av 
utslipp av avløpsvann.  
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om kommunen 
sikrer innbyggerne et tilfredsstillende vannforsyningssystem. Hvordan er 
vedlikeholdet, beredskapen og vannkvaliteten?  
Sikrer kommunen innbyggerne et tilfredsstillende avløpssystem? Hvordan er 
vedlikeholdet og beredskapen? 

  
 
Kontrollutvalgets medlem Arild Blekesaune har sagt seg villig til å formulere noen forslag til 
aktuelle problemstillinger for forvaltningsrevisjonen som vil bli lagt frem for kontrollutvalget på 
dagens møte. Kontrollutvalget må diskutere forslagene og gi innspill til andre aktuelle punkter 
de ønsker å få svar på i sin forvaltningsrevisjon av vann og avløp i Melhus kommune. 
 
  



Konklusjon 
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av 
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. 
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets 
sekretariat innen 31.01.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 
2023. 
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
 


