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Evaluering av virksomhetsbesøk ved teknisk, område vann og avløp
Saksdokumenter:
-

Tidligere saker og tilhørende møteprotokoller

Saksframlegg:
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg
kunnskap om hvordan kommunens virksomheter drives. Det legges frem en sak for
evaluering av virksomhetsbesøket i forrige møte slik at fremtidige virksomhetsbesøk kan
gi et best mulig utbytte.
Kontrollutvalget vedtok den 15.06.21 å gjennomføre virksomhetsbesøk ved teknisk
avdeling, enhet vann og avløp. I tillegg inviterte de virksomhetsleder teknisk tjenester til
det neste møtet for å orientere om beredskap og forvaltning ut fra revisors risiko- og
vesentlighetsvurdering.
I påfølgende møte den 06.09.21 ble det gitt en generell orientering som er oppsummert i
protokollen fra møtet. Det ble vedtatt en plan for virksomhetsbesøket, og vedtaket ble
slik:
«Virksomhetsbesøk gjennomføres ved tekniske tjenester i Tynset kommune den
15.november 2021 kl 1230 med fokus på vann og avløp.
Plan for besøket blir som følger:
• Virksomhetsbesøket gjennomføres på driftssentralen.
• Få en status for kritiske flaskehalser for drift og beredskap for vann og avløp
• Det er ønskelig å ha med fagfolkene som kan belyse utfordringene innen
sektoren.
• Besøket starter med å innlede om kontrollutvalgets rolle og hensikten med
besøket
Det er ønskelig at det på forhånd sendes ut en oversikt over vannverkene og
avløpsanlegg samt kart over installasjoner.»
Til selve virskomhetsbesøket den 15.november, i sak 37/21, så utarbeidet sekretariatet
et saksfremlegg som ga en kort oversikt over hovedplan for vann og avløp med en
oversikt over vannverkene, avløpsanleggene og kart over installasjoner.
Besøket ble gjennomført, og det ble gitt en omvisning og informasjon på driftssentralen.
Det anbefales at kontrollutvalget oppsummerer sitt inntrykk av virksomhetsbesøket, og
om noe burde vært planlagt eller gjort på en annen måte.
Var områdene som ble plukket ut som tema for besøket relevante?
Fikk utvalget et innblikk i det de ønsket?
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------------------------------------------------------------------------------------------------Burde noe vært gjort annerledes?
Hensikten med utvalgets diskusjon i denne saken er å bidra til forbedringer for hvordan
neste besøk skal forberedes og gjennomføres.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Evaluering av virksomhetsbesøket ved teknisk avdeling, enhet vann og avløp, tas til
orientering.

Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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