
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 
 
Arkivsak:  
Møtedato/tid: 16.11.2022 kl 10:00-11.00 
Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Inger Johanne Uthus  
Erik Bjørgum  
Karen Elverum  
Hallgeir Winge  
Morten Harper  

 
Forfall: 

 

  Ingen 
 
Andre tilstede: 
Eirik Gran Seim og Paul Stenstuen 
 
 
 
Merknader:Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
52/22 Referatsaker 
53/22 Forvaltningsrevisjon - Vann og avløpsområdet 
54/22 Eventuelt 
55/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 52/22Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 16.11.2022 52/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Behandling: 
Spørsmål om Hallgeir Winge sin habilitet ble diskutert. Kontrollutvalget fant ham inhabil i 
saken, jf. forvaltningslovens §6 1 ledd a. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
  
Avstemming 
Enstemmig 
  
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 53/22Forvaltningsrevisjon - Vann og avløpsområdet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 16.11.2022 53/22 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ser alvorlig på de avdekkede forhold og viser her blant annet til at 
vanntapet er dobbelt så stort som den vedtatte målsetting. 

2. Kontrollutvalget videresender rapporten til kommunestyret for videre behandling. 
  
Forslag til innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gripe tak i de avdekkede avvik og 
forbedringspunkter, herunder å: 

a. Utarbeide en plan for levering av nødvann utenom ordinært 
distribusjonssystem 

b. Utarbeide en helhetlig tiltaksplan for fornying av de delene av ledningsnettet 
for drikkevann som ikke er i tilfredsstillende stand 

c. Utarbeide rutiner som sikrer at styringssystemene for drikkevann er 
tilfredsstillende sikret mot uautorisert tilgang og bruk 

d. Sørge for at det utarbeides en samlet ROS-analyse og beredskapsplan for 
kommunens avløpstjenester 

e. Sørge for at planlegging av samlet kapasitet innen avløpstjenester i 
kommunen gjøres på grunnlag av demografiske befolkningsfremskrivinger 

f. Oppdatere kommunens samlede oversikt over infrastruktur i tilknytning til 
vann og avløp (i hovedplan vann og avløp, samt registrering av alle 
egenskapene ved vannledningene, i Gemini) 

g. Sørge for at det foreligger rutiner eller internt reglement for å hensyn ta 
livssykluskostnader for større investeringer i infrastruktur for vann og avløp 

h. Sørge for at planer og rutiner holdes oppdatert og etterleves, samt at 
analyser og vesentlige vurderinger blir nedtegnet fortløpende 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en framdriftsplan i første møte på 
nyåret. 



  
  
 
 
Behandling: 
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ser alvorlig på de avdekkede forhold og viser her blant annet til at 
vanntapet er dobbelt så stort som den vedtatte målsetting. 

2. Kontrollutvalget videresender rapporten til kommunestyret for videre behandling. 
  
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gripe tak i de avdekkede avvik og 
forbedringspunkter, herunder å: 

a. Utarbeide en plan for levering av nødvann utenom ordinært 
distribusjonssystem 

b. Utarbeide en helhetlig tiltaksplan for fornying av de delene av ledningsnettet 
for drikkevann som ikke er i tilfredsstillende stand 

c. Utarbeide rutiner som sikrer at styringssystemene for drikkevann er 
tilfredsstillende sikret mot uautorisert tilgang og bruk 

d. Sørge for at det utarbeides en samlet ROS-analyse og beredskapsplan for 
kommunens avløpstjenester 

e. Sørge for at planlegging av samlet kapasitet innen avløpstjenester i 
kommunen gjøres på grunnlag av demografiske befolkningsfremskrivinger 

f. Oppdatere kommunens samlede oversikt over infrastruktur i tilknytning til 
vann og avløp (i hovedplan vann og avløp, samt registrering av alle 
egenskapene ved vannledningene, i Gemini) 

g. Sørge for at det foreligger rutiner eller internt reglement for å hensyn ta 
livssykluskostnader for større investeringer i infrastruktur for vann og avløp 

h. Sørge for at planer og rutiner holdes oppdatert og etterleves, samt at 
analyser og vesentlige vurderinger blir nedtegnet fortløpende 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en framdriftsplan i første møte på 
nyåret. 

  
  
 
 
Sak 54/22Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 16.11.2022 54/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
 
Behandling: 
 
Vedtak: 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 



 
 
Sak 55/22Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune 16.11.2022 55/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte. 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte. 
 
 
 


	Sakliste:

