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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg
Brev fra Ståle Moum
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Bilder
Tekst til bildene
Svar på innbyggers spørsmål om renovasjonsgebyr
E-post korrespondanse mellom Envina IKS og Melhus kommune

Saksutredning
Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra
innbyggere eller på eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, og som
kan knyttes til utvalgets tilsynsarbeid.
Det er viktig å presisere i denne sammenheng at kontrollutvalget ikke er et
klageorgan. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan
indikere svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de
lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll.
Kontrollutvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av
kommunens folkevalgte organer, og de skal heller ikke vurdere hensiktsmessigheten
av politiske vedtak.
Innbygger Ståle Moum har sendt en henvendelse til kontrollutvalget vedr.
renovasjonsprisene, samt Metrovann sin bygging ved Benna (vedlegg).
Han hevder at han ikke har fått svar vedr. renovasjonsprisene.
Moum har sendt klage til Melhus kommune (via e-post) den 11. april 2015 vedr.
renovasjonsprisene. Ifølge Melhus kommune så ble denne klagen videresendt til
Envina IKS.
Kontrollutvalgets sekretariat sendte e-post (17.02.2016) til Envina IKS og ba om en
redegjørelse vedr. henvendelsen fra Moum. Envina IKS har svart på sekretariatets
henvendelse i e-post av 19.02.2016, svaret følger med som vedlegg.
Envina IKS sin redegjørelse vedr. klage på renovasjonsprisene viser at Moum har fått
svar på sin henvendelse. At Moum er uenig med Envina IKS vedr. beregning av
renovasjonspriser er et forhold som faller utenfor kontrollutvalget sitt
arbeidsområde.
Kontrollutvalget i Melhus kommune har i samarbeid med kontrollutvalgene i Klæbu
og Midtre Gauldal kommuner bestilt (høsten 2015) en selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon av Envina IKS. I forbindelse med denne kontrollen så vil
revisjonen be om en redegjørelse for oppbygningen av gebyrregulativet,

redegjørelsen vil inngå som bakgrunnsstoff i rapporten. Ferdig rapport vil bli lagt
frem på kontrollutvalgets møte 30. mai 2016.
Videre i sin klage til kontrollutvalget så stiller Moum spørsmål vedr. Metrovann sin
bygging ved Benna:
1. Er det søkt fra Metrovann sin side om å fylle den gedigne plassen foran bygget uti
Benna?
2. Har Trondheim kommune/Metrovann søkt og fått tillatelse til den storstilte
ombygginga/omlegginga av vegen oppe ved vannbehandlingsanlegget?

I tillegg har Moum en betenkning vedr. at Metrovann/Trondheim kommune bygger
ferdig vannbehandlingsanlegget uten at kloakkløsning foreligger før byggestart.
For å få svar på spørsmålene som Moum stiller så har kontrollutvalgets sekretariat
sendt en henvendelse til rådmannen og bedt om en orientering i utvalgets møte
29.02.2016 eller en skriftlig orientering til kontrollutvalgets sekretariat innen
26.02.2016.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet.
Kontrollutvalget må etter orienteringen fra rådmannen vurdere om de vil gå videre
med saken.

