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Virksomhetsbesøk Teknisk forvaltning med hovedfokus på vann og avløp
– forslag gjennomføring
Saksdokumenter:
- Kontrollutvalget sak 07/20 Virksomhetsbesøk 2020 – vurdering (ikke vedlagt)
- Prosedyrer for virksomhetsbesøk - vedlagt
Saksframlegg:
I møte 03.02.20 sak 07/20 Virksomhetsbesøk 2020 – vurdering, diskuterte utvalget
aktuelle etater som kan være relevante for virksomhetsbesøk.
Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak:
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved teknisk forvaltning, med hovedfokus på vann og
avløp 8. juni 2020. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt
4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.
I etterkant av møte 03.02.20 kom korona veltende inn over oss og mye ble stengt ned.
Det har som følge herav ikke vært mulig å gjennomføre virksomhetsbesøk før utpå
høsten 2021 som det nå kan vurderes gjennomført.
Sekretariatet gjorde henvendelse til enhetsleder Thorleif Jacobsen og gjennomførte
planleggingsmøte tirsdag 01.06. Henvendelse ble godt mottatt og enhetsleder ønsker
kontrollutvalget på besøk.
Med utgangpunkt i vedtatte prosedyrer for virksomhetsbesøk, som ble gjennomgått med
enhetsleder, ble aktuelle tema diskutert. Hensikten med besøket for kontrollutvalget er:
- Besøke anlegg, Ørstadmoen, Larshølen, Slepphaugen høydebasseng og
Miljøstasjon.
- Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent.
- Sikker vannforsyning, alternativer og ledningsnetts tilstand.
- Avløp, krav til rensing og status. Behov for opprustning.
- Beredskap, organisasjon og menneskelige ressurser herunder kompetanse.
- Større behov investeringer utover ordinært vedlikehold både vann og avløp.
Forslag til program og gjennomføring:
Før møtestart gjennomføres besøk på aktuelle anlegg med oppmøte kl 11.00
Deretter møtes utvalget og enhetsleder i kommunestyresalen.
1. Kontrollutvalget presenterer seg og orienterer om kontrollutvalgets arbeid og
hensikten med besøket.
2. Enhetsleder og andre aktuelle medarbeidere deltar og orienterer om virksomheten
etter gjennomført befaring.
Aktuelle tema vil bl.a. være i stikkord:
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------------------------------------------------------------------------------------------------Organisering, tilstand anlegg både vann og avløp, beredskap og
investeringsbehov.
Det legges opp til en åpen og uformell god dialog der utvalget løpende skal kunne stille
spørsmål underveis.
Etter at program er gjennomført, fortsetter kontrollutvalget med ordinære saker i
kommunestyresalen. Utvalget og enhetsleder med øvrige ansatte enhetsleder ønsker
deltar, møtes i kommunestyresalen etter besøksrunde. Enhetsleder organiserer
besøksrunde med oppmøte utenfor rådhusets hovedinngang kl. 11.00.
Selve gjennomføringen av møtet styres av utvalgets leder.
Kontrollutvalgets medlemmer oppfordres til behandlingen av denne saken, å tenke
igjennom både tema og spørsmål.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Teknisk forvaltning mandag 27.09. kl 11.00.
Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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