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Orientering om vannforsyning i Os kommune 
 

Virksomhetsleder for teknisk etat er innkalt til møtet for å gi en orientering. 

 

Saksdokumenter: 

- Ingen 

    

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne 

av kommunestyret. 

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 

kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser 

som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets 

medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om 

taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 

 

Administrasjonen og kontrollutvalget har et felles ansvar for å legge til rette for en god 

dialog og et godt samspill. Både administrasjonen og kontrollutvalget har som mål å 

sikre god kvalitet i tjenesteproduksjonen og bidra til læring og forbedring i kommunen. 

Det er derfor i begges interesse at samarbeidet er godt. En god dialog mellom 

kontrollutvalget og administrasjonen kan sikre en bedre prioritering og planlegging av 

kontrollutvalgets undersøkelser. 
 

Et møte mellom kontrollutvalget og en enhet i kommunen vil sikre at kontrollutvalget blir 

bedre kjent med den kommunale virksomheten, og ansatte i kommunen blir kjent med 

kontrollutvalgets arbeid.  

Kontrollutvalgets formål med orienteringen i fra administrasjonen er derfor å gjøre seg 

kjent med og skaffe seg kunnskap om hvordan kommunens virksomheter drives.  

 

Os kontrollutvalg fattet i forrige møte, sak 08/20, følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalget ønsker en orientering i fra teknisk sjef angående vannforsyning i Os 

kommune: 

o Sikkerhet og beredskap 

o Kvalitet på vann 

o Dimensjoneringer (pumper, rør, basseng) 

o Kartverk ledningsnett 

o Kompetanse blant ansatte 

o Utfordringer, svake punkter 

o Kommunens ansvar for drikkevann til kommunens innbyggere?  
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Det legges opp til at enhetsleder orienterer om kommunens vannforsyning og 

kontrollutvalgets medlemmer stiller spørsmål underveis hvis ønskelig. 

  

  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Administrasjonens redegjørelse for vannforsyningen i Os kommune tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

 

 

 


