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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 67/19 til orientering.
2. Kontrollutvalget viser til pkt. 4 i kst.vedtak 67/19 og ber om at det på neste møte settes
opp sak på bestilling av undersøkelse – kommunale deponi.
Vedlegg
Særutskrift Rapport selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
MNA-rapport Kap. 8 Deponi
Saksutredning
Kommunestyret behandlet rapport selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap(MNA) IKS i
sak 67/19 og det ble fattet slikt enstemmig vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen etablere rutiner som sikrer tilstrekkelig informasjon
om selskapet til politikerne.
3. Gjennom eierrepresentanten tar kommunestyret ansvar for de anbefalinger gitt
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget ta stilling til om kommunen har god nok sikring
og oppfølging av deponier i hht. lovens krav.
5. Det gis skriftlig tilbakemelding til kommunestyre med kopi til kontrollutvalget innen
01.06.2020 på hvordan rapporten er fulgt opp
Rapportens kapittel 8 omhandler deponier ut fra problemstillingen "hvem har ansvar for
deponier og ettersikring av dem"(kapittelet følger vedlagt). Her er det gjort rede for MNA sitt
interkommunale mottaksanlegg og deponi på Sandmoen/Stormyra i kommunen. MNA har
ansvar(hvor kommunen er deleier og vertskap) for ett deponi på Stormyra i Overhalla og
ettersikring av dette. Gjennom at kommunene velger å delta i MNA, har de også påtatt seg
ansvaret for dette deponiet og oppfølging av det.
Revisor har i rapporten ikke vurdert oppfølgingen av andre deponier enn MNA`s deponi på
Stormyra I tillegg går det frem i rapporten at kommunen har ansvar for deponi Himo
omlastningsstasjon. Kommunen har ansvar for de kommunale deponiene, eiere av private
deponier er ansvarlige for disse og dersom forurenser ikke er kjent, – er grunneier ansvarlig.
I vedtakets pkt. 4 ber kommunestyret kontrollutvalget ta stilling til om kommunen har god nok
sikring og oppfølging av deponier i hht. lovens krav. Dette er å oppfatte som en bestilling til
kontrollutvalget fra kommunestyret. En slik bestilling vil naturlig medføre en rapportering
tilbake til kommunestyret fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har flere muligheter/verktøy for å følge opp bestillingen. Det kan være en
videre undersøkelse bestilt hos revisor eller evt. annen ekstern aktør. Forvaltningsrevisjon
kan også være en mulighet, da gjennomført av revisjonen. Bestilling kan gjøres som egen
sak i KU sitt neste møte.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Saken legges frem for kontrollutvalget til nærmere diskusjon om hvordan bestillingen fra
kommunestyret kan følges opp. Bestillingen fra kommunestyret er en god anledning til å
følge opp selskapskontrollrapporten MNA IKS og konkret på de deponier som kommunen
som deleier(Stormyra) og eget deponi(Himo omlastingsstasjon) har ansvar. Slik en ser det vil
en videre undersøkelse bestilt hos revisor være en naturlig vei å gå. Således anbefales
kontrollutvalget på neste møte sette opp egen sak på slik bestilling. Ut en slik bestilling vil
revisor til derpåfølgende KU-møte kunne komme med utkast til prosjektplan. En rapport vil
mest sannsynlig kunne foreligge på høstparten 2020.

