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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget støtter opp om at eierkommuner koordinerer gjennomføring av
selskapskontroll, der det er flere eiere.
2. Kontrollutvalget deltar i selskapskontrollen av Innherred Renovasjon IKS innenfor en
ressursramme på 80 timer, med levering av rapport våren 2018.

Vedlegg
Prosjektplan selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS
Plan for selskapskontroll 2017-2018 Selbu kommune vedtatt i kommunestyret
Saksutredning
6 kontrollutvalg i eierkommuner i tidligere Nord-Trøndelag, samt Malvik og Tydal har vedtatt
å igangsette selskapskontroll i forhold til Innherred Renovasjon IKS. Konsek fikk tilsendt
vedlagte prosjektplan 20.11.17. Konsek innhentet et grovt anslag over budsjettert
ressursbruk per kommune fra KomRev Trøndelag IKS før møtet og et anslag på140 timer ble
referert under sak 28 Eventuelt i Kontrollutvalgets møte 21.11.17. Kontrollutvalget vedtok da
å få fremlagt en sak, hvor de kunne ta stilling til eventuell deltagelse i felles selskapskontroll.
Konsek fikk 17.1.18 bekreftet fra Revisjon Midt-Norge SA, det nye revisjonsselskapet, at
Selbu kommune kan få gjennomført selskapskontrollen og få egen rapport, hvis
kontrollutvalget bruker 80 timer av ressursrammen for 2018.
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 med i planen, men igangsetting forutsetter at andre kommuner/eiere deltar.
Ressurser 2018:
Kontrollutvalget har 270 timer til disposisjon til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2018,
hvorav 50 timer er disponert til forvaltningsrevisjon av arbeidet med psykisk helse, herunder
rus. Rapport leveres sekretariatet 2.3.18.

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 andre eierkommuner. Sekretariatet mener det likevel
er riktig å signalisere at Selbu kommune, med en eierandel på 4,7 %, også ønsker å bidra
med ressurser.
I tillegg til rapportdelen som omhandler forvaltningsrevisjon må rapporten gi tilbakemelding
på om kommunen følger opp sitt eierskap i selskapet i tråd med vedtatte retningslinjer. Det er
ikke angitt leveringstidspunkt i prosjektplanen, men levering av rapport skjer våren 2018.
Rapporten vil bli lagt frem for kontrollutvalget 8.5 eller 18.9 ut fra vedtatt møteplan.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å delta i felles selskapskontroll av Innherred
Renovasjon innenfor en ressursramme på 80 timer. Viser til innstillingen.

