Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - vurdering
av deltakelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
04.12.2017

Saknr
37/17

Arvid Hanssen
FE - 216, TI - &58
11/210 - 44

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget støtter opp om at eierkommuner koordinerer gjennomføring av
selskapskontroll, der det er flere eiere.
2. Kontrollutvalget har i 2017 gjennomført selskapskontroll av kommunens
eierskapsoppfølging og ønsker derfor primært å bidra med ressurser til
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å godkjenne deltakelse i
selskapskontrollen innenfor en øvre ramme på inntil 100 timer.
Vedlegg
Prosjektplan selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS
Plan for selskapskontroll Malvik kommune 2017-2018, vedtatt i kommunestyret.

Saksutredning
6 kontrollutvalg i eierkommuner i Nord-Trøndelag har vedtatt å igangsette
selskapskontroll (eierskapsoppfølging og forvaltningsrevisjon) i forhold til Innherred
Renovasjon IKS. Konsek fikk tilsendt vedlagte prosjektplan 20.11.17. Konsek har
innhentet et grovt anslag over budsjettert ressursbruk per kommune fra KomRev
Trøndelag IKS. Anslaget er på 140 timer. KomRev Trøndelag IKS går fra 1.1.18
sammen med Konsek Midt-Norge IKS under navnet Konsek Midt-Norge SA.
Det er i vedlagte Plan for selskapskontroll 2017-2018 signalisert at det er ønskelig å
bidra til en koordinering av selskapskontroll der flere kommuner er eiere. Innherred
Renovasjon IKS er gitt 1.prioritet i planen, men igangsetting forutsetter at andre
kommuner/eiere deltar.
Kontrollutvalget i Malvik bestilte i 2016 en relativt omfattende rapport for å følge opp
tidligere selskapskontroller og vedtatte rutiner i kommunens eierskapsmelding fra
2015. Rapporten var positiv og ble sluttbehandlet i kommunestyret 27.2.17.
Kommunestyret behandlet allerede 27.3.17 en revidering av eierskapsmeldingen,
hvor revisors anbefalinger ble vurdert og i hovedsak fulgt.
Ressurser 2018:
Kontrollutvalget har 429 timer til disposisjon til forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll i 2018, hvorav 80 timer er disponert til forvaltningsrevisjon av
helsetunene i kommunen. Rapport leveres sekretariatet 15.2.18.
Selbu kontrollutvalg har i møte 21.11.17 signalisert at de ønsker å delta i
selskapskontrollen, men fatter endelig vedtak i sitt møte 30.1.18.
Tydal kontrollutvalg vil ta stilling til eventuell deltakelse i sitt møte 6.12.17.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Ut fra at det nylig er gjennomført en omfattende kontroll av eierskapsoppfølgingen i
kommunen og kommunes eierskapsmelding er revidert, vurderer sekretariatet at det
ikke er behov for en ny gjennomgang nå. Dette er kontroll som ligger inne i

problemstilling 1 i vedlagte prosjektplan.
Forvaltningsrevisjon av Innherred Renovasjon, hvor bl.a kontroll av
avgiftsgrunnlaget/beregningsmåten inngår, er imidlertid av større interesse.
Resultatet av denne delen av kontrollen vil selvsagt kontrollutvalget kunne skaffe
seg kunnskap om gjennom offentlige rapporter som utarbeides for eierkommunene i
Nord-Trøndelag. Sekretariatet mener det likevel er riktig å signalisere at Malvik
kommune også bidrar med ressurser til denne felles delen av selskapskontrollen.
Sekretariatet kan før kontrollutvalgets behandling forsøke å avklare om det er mulig
å delta i "fellesprosjektet" ved å bidra med et en rimelig andel av ressursene som
benyttes til forvaltningsrevisjonen og rapportering av denne.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å signalisere, gjennom vedtak, at de ønsker
å bidra med ressurser til igangsatt forvaltningsrevisjon av Innherred Renovasjon
IKS. Det endelige vedtaket bør utformes i møtet, sett i lys av eventuelle nye
opplysninger og diskusjonen av saken. Viser til innstillingen.

