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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 6/19 
 
Saksopplysninger 
På kontrollutvalgets møte 20.05.2021 ble det under sak 11/21 Eventuelt, vedtatt å be 
kommunedirektøren om en orientering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 6/19 
Rapport fra selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS. 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak i sak 11/21: 

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om oppfølging av 
kommunestyrets vedtak, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 02.09.2021. 

 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 21.05.2021 bedt kommunedirektøren om å gi 
kontrollutvalget en orientering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 6/19. 
 
Kontrollutvalgets møte er flyttet fra 2. til 8. september, fungerende kommunedirektør har i  
e-post av 19. august bekreftet at kommunedirektøren stiller på utvalgets møte 8. september. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 6/19 Rapport fra selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS 
(28.02.2019): 
1. Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger og: 

a) Ber rådmannen om å 
• forbedre og jevnlig rullere eierskapsmeldingen 
• vurdere behovet for mer opplæring i eierstyring 
• etablere rutiner som sikrer at politisk nivå blir regelmessig orientert om aktuelle 

saker i selskapet 
• påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap. 

b) Ber eierrepresentanten om å bidra til at 
• Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike 

selvkostområdende og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene 
synliggjøres 

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

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

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

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

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

 



Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til kommunedirektørens orientering i møtet og anbefaler 
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 
 
 


