
Tolga kontrollutvalg 
 

Referat virksomhetsbesøk 12. september 2016 – Tolga plan og 
teknisk.  Tema: Vann 
 
 
Sted:  Tolga kommunehus, møterom Storstua  
Tid:   Mandag 12. september 2016 kl. 13:00 
Tilstede:  May Irene Arnevik Løseth - virksomhetsleder 

Per Urseth – avdelingsingeniør 

 Tolga kontrollutvalg v/ leder Marit Gilleberg, nestleder Audun Holte, Anne 
Buttingsrud, Per Gunnar Bakken og Toril Eva Steien 

 

 
 

1. Presentasjon 
Kontrollutvalgets leder ønsket velkommen og orienterte kort om utvalgets funksjon 
og rolle. Tema for møtet var:  

 Hvordan sikre tilfredsstillende vannkvalitet i Tolga kommune 

 Ledningsnettets tilstand og behov for utskiftninger  

 Overtagelsen av Tolga Vannverk  

 Sjølkostberegninger  

 Reservevannkilden  
 

 
2. Avdelingsingeniør gikk igjennom tiltak kommunen har gjennomført for å sikre god 

vannkvalitet i kommunen, samt rutiner og prosedyrer som benyttes.  
Han orienterte om «Beskyttelsesplan for Tallsjøen» og Tolga kommune skal nå 
utarbeide hovedplan for vann og avløp. Faste prosedyrer er 2 hygieniske barrierer 
med UV- behandling og sandfiltrering.  Vannprøver tas 1 gang pr mnd.  
 

3. Han orienterte videre om ledningsnettets tilstand og behovet for utskifting. ( Tolga 
har ca 10 km med ledningsnett)  I hovedplan for vann og avløp vil det lages en plan 
for status og utskiftingstakten  for ledningsnettet.  
  

4. Virksomhetsleder orienterte om kommunestyrets behandling og vedtak vedrørende 
overtagelse av Tolga vannforsyning i 2015. Utredningen for ” Tolga vannanlegg" 
datert 21.05.2014  ble gjennomgått. Denne sendes ut til medlemmene pr. epost etter 
møtet. Det var et ønske fra kommunen om at alle grunneier avtaler var skriftlig 
dokumentert før overtagelse. Dette lyktes ikke kommunen med og tok over fra 
1.1.16.  Tolga Vannverk må ha ekstraordinær generalforsamling for å oppløse 
selskapet formelt.  
 

5. Virksomhetsleder orienterte om kommunens rutiner for selvkostberegninger. 
Kontrollutvalget gjennomførte i 2014 en forvaltningsrevisjonsrapport innenfor 



området selvkost vann og avløp. Virksomhetsleder gikk punktvisgjennom hvilke 
anbefalinger gitt i rapporten som er gjennomført.  
 
Sjølkostberegninger ble gjennomgått og her bør Tolga kommune ta en ny 
gjennomgang på føring av direkte og indirekte kostnader tilknyttet sjølkostfond.  
Hvor mye bruker virksomhetsleder, regnskap, lønn etc…. på sjølkostområdene? 
Utvalget ønsker dette til budsjett 2017 
 
Utvalget ønsker at virksomhetsleder i Tolga kommune avklarer hvordan det skal 

gjenopprettes balanse i selvkostregnskapet for avløp og hvordan akkumulerte 

underskudd skal håndteres.  
 
Utvalget signaliserte samtidig at de ønsker at det  i budsjett 2017   blir framlagt en 
god presentasjon på sjølkostområdet som er lett forståelig for politikere. 
 

6. Virksomhetsleder orienterte om kommunens arbeid med reservevannkilder. Det 
jobbes med kostnadsberegninger og nytteverdi i forbindelse med alternative 
vannkilder.  

 
7. Oppsummering og hva gjøres nå?  Møtedeltakerne evaluerte gjennomgangen i fra 

virksomheten plan/teknisk, og det ble diskutert hva kommunen bør ha fokus på. Utvalget 
kom med følgende innspill/oppsummeringer:  
 

 Utarbeidelse av hovedplan for vann og avløp i samarbeid med 
nabokommuner.  

 Avklaring av sjølkostfondet på avløp og  inndekking av akkumulert 
underskudd (Tap av innteketer i forbindelse med nedleggingen av TINE)   

 De gode rutiner  som finnes i  hodene på driftsoperatører og sjefer på VA må 
dokumenteres i kommunens interkontrollsystem  

 Sjølkost omtales som et eget område i budsjett 2017 og det tas samtidig en 
gjennomgang av føring av direkte og indirekte kostnader på dette området.  

 Grunneieravtalene  i forbindelse med overtakelsen av Tolga Vannforsyning må 
skriftliggjøres og sikres for fremtiden .   

 
 
 

Møtet avsluttet ca. 15:00 

  

  


