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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget støtter opp om at eierkommuner koordinerer gjennomføring av
selskapskontroll, der det er flere eiere.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å godkjenne deltakelse i
selskapskontrollen innenfor udisponert ressursramme 45 timer.
Vedlegg
Prosjektplan selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS
Plan for selskapskontroll 2017-2020- Tydal kommune - 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. I planen er
det oppgitt at Tydal kommune blir en liten eier i Innherred Renovasjon IKS fra
1.1.17. Eierandelen er på 0,9%.
Tydal kommune har som det fremgår av planen svært beskjedne eierskap.
Kommunestyret har etter en vurdering ikke vedtatt egen eierskapsmelding, med kun
rutiner for hvordan eieroppfølgingen skal være.
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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. Selbu har en

eierandel på 4,7%.
Kontrollutvalget i Malvik behandler sak om deltakelse i sitt møte 4.12.17. Malvik
kommunes eierandel er på 14,7%.
Ressurser 2018:
Kontrollutvalget har 137 timer til disposisjon til forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll i 2018, hvorav 95 timer er disponert til forvaltningsrevisjon – Tidlig
innsats og tilpasset opplæring. Rapport leveres sekretariatet 15.4.18.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Forvaltningsrevisjon av Innherred Renovasjon, hvor bl.a kontroll av
avgiftsgrunnlaget/beregningsmåten inngår, er av interesse for alle eiere. Resultatet
av denne delen av kontrollen vil selvsagt kontrollutvalget kunne skaffe seg kunnskap
om gjennom offentlige rapporter som utarbeides for eierkommunene i NordTrøndelag. Sekretariatet mener det likevel er riktig å signalisere at Tydal kommune,
tross liten eierandel, også ønsker å bidra med ressurser.
Sekretariatet kan før kontrollutvalgets behandling forsøke å avklare om det er mulig
å delta innenfor en ramme på 45 timer som er ledige ressurser i 2018.
I tillegg til rapportdelen som omhandler forvaltningsrevisjon bør det gis
tilbakemelding på om retningslinjene som er vedtatt i kommunestyret praktiseres
som forutsatt.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å signalisere, gjennom vedtak, at de ønsker
å bidra med ressurser til igangsatt selskapskontroll 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.

