Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Høylandet kommune
Møtedato/tid:

19.09.2019 kl 09:00-12.15

Møtested:

Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:
Laura Sve Øie
Kåre Georg Grongstad
Rita Rosendal
Johannes Aun Okstad
Ole Flakken
Forfall:

Arkivsak: 19/229
Merknader:
Godkjent innkalling og saksliste.
Sakliste:
Saksnr.
09/19
10/19
11/19
12/19
13/19

Saktittel
Referatsaker 19.09.2019
Selskapskontroll m/ forvaltning - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
Økonomiplan og budsjett for kontrollutvalg 2020
Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 2015 - 2019
Godkjenning av protokoll 19.09.2019

Sak 09/19 Referatsaker 19.09.2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
19.09.2019

Saknr
09/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 10/19 Selskapskontroll m/ forvaltning - Midtre Namdal Avfallsselskap
IKS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
19.09.2019

Saknr
10/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1.
2.

Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapporten.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen etablere rutiner som sikrer tilstrekkelig
informasjon om selskapet til politikerne.
3. Kommunen bør overføre ansvaret for behandling av søknader om
dispensasjon fra regelverket og fritak/unntak fra renovasjon til MNA.
4. Kommunestyret bør slutte seg til renovasjonsforskriften og ber rådmannen
fremme en sak med innstilling om dette innen årsskiftet.
5. Kommunen bør utarbeide en eierskapsmelding som oppfyller KS’
anbefalinger
6. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at Midtre Namdal
Avfallsselskap IKS følger revisors anbefaling.
7. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om kommunens egen deponi er
sikret i henhold til lovens krav.
8. Rådmannen bes rapportere skriftlig til kommunestyret med kopi til
kontrollutvalget innen 01.06.2020 på hvordan rapporten er fulgt opp.

Behandling:
Omforent vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapporten.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret ber eierepresentanten etablere rutiner som sikrer tilstrekkelig
informasjon om selskapet til politikerne.
3. Kommunen bør overføre ansvaret for behandling av søknader om dispensasjon
fra regelverket og fritak/unntak fra renovasjon til MNA.
4. Kommunestyret ber rådmannen orientere om Høylandets beregning av påslag til
selvkost er i samsvar med selvkost prinsippet.
5. Kommunestyret bør slutte seg til renovasjonsforskriften og ber rådmannen
fremme en sak med innstilling om dette innen årsskiftet.
6. Kommunen bør utarbeide en eierskapsmelding som oppfyller KS’ anbefalinger
7. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at Midtre Namdal Avfallsselskap
IKS følger revisors anbefaling.
8. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om kommunens egen deponi er sikret
i henhold til lovens krav.
9. Rådmannen bes rapportere skriftlig til kommunestyret med kopi til kontrollutvalget
innen 01.06.2020 på hvordan rapporten er fulgt opp.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapporten.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber eierepresentanten etablere rutiner som sikrer tilstrekkelig
informasjon om selskapet til politikerne.
3. Kommunen bør overføre ansvaret for behandling av søknader om dispensasjon
fra regelverket og fritak/unntak fra renovasjon til MNA.
4. Kommunestyret ber rådmannen orientere om Høylandets beregning av påslag til
selvkost er i samsvar med selvkost prinsippet.
5. Kommunestyret bør slutte seg til renovasjonsforskriften og ber rådmannen
fremme en sak med innstilling om dette innen årsskiftet.
6. Kommunen bør utarbeide en eierskapsmelding som oppfyller KS’ anbefalinger
7. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at Midtre Namdal Avfallsselskap
IKS følger revisors anbefaling.
8. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om kommunens egen deponi er sikret
i henhold til lovens krav.
9. Rådmannen bes rapportere skriftlig til kommunestyret med kopi til kontrollutvalget
innen 01.06.2020 på hvordan rapporten er fulgt opp.

Sak 11/19 Økonomiplan og budsjett for kontrollutvalg 2020
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
19.09.2019

Saknr
11/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2020 for kontrollog tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total ramme på kr. 571 500.Budsjettforslaget
tar
ikke
høyde
for
ekstraordinære
ressursbehov
i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift
om kontrollutvalg.

Behandling:
Vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2020 for
kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total ramme på kr. 571 500.Budsjettforslaget
tar
ikke
høyde
for
ekstraordinære
ressursbehov
i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift
om kontrollutvalg.

Sak 12/19 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 2015 - 2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
19.09.2019

Saknr
12/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken blir lagt fram uten innstilling.

Behandling:
Vedtak:
Innspill fra evalueringen blir lagt frem for det nye kontrollutvalget.

Sak 13/19 Godkjenning av protokoll 19.09.2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:
Vedtak:
Protokollen godkjennes

Møtedato
19.09.2019

Saknr
13/19

