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Oppfølging av vedtak i K-sak 11/19 - Rapport fra selskapskontroll, Innherred 
Renovasjon IKS 

Kommunestyret fattet den 25.02.2019 slikt vedtak i sak om selskapskontroll: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og: 
a. Ber rådmannen om å påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens 

årsregnskap. 
b. Ber eierrepresentantene om å bidra til at: 

i. Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de 
ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike 
selvkostområdene synliggjøres. 

ii. Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike 
selvkostområdene hvor selskapet også orienterer om prinsippene for 
kostnadsfordeling til kommunen. 

iii. Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for 
beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges. 

iv. Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis 
fritak og reduksjon av gebyr. 

2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av 
vedtakets punkt 1 innen utgangen av 2020. 

3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om oppfølgingen av punkt 2 ved neste 
rullering av eierskapsmeldingen. 

 
Foreliggende brev er en oppfølging av vedtakspunkt 2. 
 
Ordfører fulgte opp og rettet en henvendelse til Innherred Renovasjon om saken den 05.03.2019. 
I sitt svar sier Innherred Renovasjon at punktet om ensartet rapportering, likt detaljnivå og 
synliggjøring ble ivaretatt fra budsjett 2019. Etterkalkyle (KOSTRA-rapportering) ble oversendt 
representantskapet i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2019. De sier videre at fra 
og med 2019 vil de renteberegne selvkostfondene, slik at de følger veilederen på dette punktet.  
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To ulike søknadsskjema er ifølge Innherred Renovasjon nå under utarbeidelse. 
 
I kommunens årsregnskap for 2019 er vedtaket fulgt opp gjennom note 22. 
 
Dette brevet vil følge saken om revidering av eierskapsmeldingen som vedlegg. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Carl-Jakob Midttun  
rådmann Bjørg Løkken 
976 36 633 rådgiver 
 415 07 236 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift. 
 
 
 
Kopi til: 
Frank Arne Hammer    
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