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Vedlagte dokumenter:
 KS – Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll
 Notat datert 03.10.2016 – kommunale avgifter - selvkost
Ikke vedlagte dokumenter:
 K.sak 66/2019 – Selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
 Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS – Rapport
 Kontrollutvalgets behandling i møte 19.09.2019, sak 10/2019.
Hjemmel for behandling:
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget i Høylandet kommune bestilte i sak 20/2018, 08.11.2018 selskapskontroll
m/forvaltningsrevisjon av Midtre Namdal Avfallselskap IKS. Rapporten ble ferdigstilt i august 2019,
behandlet av kontrollutvalget i møte19.09.2019, sak 10/2019, og kontrollutvalgets innstilling ble
fremlagt for kommunestyret i møte 21.11.2019, sak 66/2019.
Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber eierrepresentanten 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.
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I hht. kommunestyrets vedtak i K.sak 66/2019 skal rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til
kommunestyret.
I denne forbindelse kan vi rapportere følgende:
Pkt. 2 – Rutiner som sikrer tilstrekkelig informasjon om MNA til politikerne
Ordfører refererer muntlig når hun har vært på MNA-møter i det påfølgende kommunestyremøte, i
tillegg blir kopi av innkallinger og protokoller fra representantskapsmøter i MNA oversendt til
kommunestyrerepresentantene pr. epost forløpende.
Pkt 3 – Overføre ansvaret for behandling av søknader om dispensasjon fra regelverk og fritak/unntak
fra renovasjon til MNA.
Etter at MNA også har fått ansvaret for slamtømmeordningen, er det avklart at MNA ajourfører
beregningsgrunnlaget både for renovasjonsgebyr og slamgebyret, og nødvendige opplysninger for
utfakturering overføres på fil til Høylandet kommune.
Vi kom ikke i gang med dette fra første terminkjøring i år, da det viste seg at det må anskaffes en
tilleggsmodul som gjør det mulig med fleksibel terminkjøring for å fortsette å tilby månedlige
fakturaer. Kostnadene med dette er kr 51.000,-, som dekkes innenfor selvkostområdene. Det jobbes
med denne saken, og en har tro på at vi skal få dette på plass i løpet av året.
Hjemmelshavere som har melding om bruksendring for en eiendom som medfører endring av slam
og/eller renovasjon må nå ta kontakt med MNA, og med kommunens servicekontor eller teknisk
kontor når det gjelder vann-, kloakk eller feiing.
Pkt. 4 – Orientere om Høylandet sin beregning av påslag til selvkost er i samsvar med
selvkostprinsippet
Det ble utarbeidet et notat til formannskapet datert 06.10.2016 med tema kommunale avgifter og
selvkost, som sier noe om påslag til selvkost. Dette notatet vedlegges til kommunestyret.
Videre jobbes det med å ta i bruk et tidsregistreringssystem for bl.a. administrasjon og uteseksjon, noe
som medfører at vi får kostnadsført nærmere faktiske timeforbruk på de ulike selvkostområdene.
Pkt. 5 – Renovasjonsforskriften
Høylandet kommunestyret vedtok i møte 17.12.2019, sak 73/2019 av renovasjonsforskriften for MNAkommunene skulle gjøres gjeldende for Høylandet kommune.
Pkt. 6 – bør utarbeide eierskapsmelding som oppfyller KS anbefalinger
Det ble fremlagt en eierskapsmelding for kommunestyret i møte 02.04.2020, sak 16/2020, men den
meldingen oppfyller ikke KS sine anbefalinger det vises KS sine anbefalinger som er vedlagt saken.
I anbefalingen heter det at en eierskapsmelding bør minimum ha disse hovedpunktene:
1.
2.
3.
4.

Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid
Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring
Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene
Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder
styringsdokumentene
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv.
En bør derfor for senere eierskapsmeldinger tas utgangspunkt i KS sine anbefalinger.
Pkt 7 – Bidrar eierrepresentanten til at Midtre Namdal Avfallsselskap IKS følger revisors anbefalinger.
Revisor har kommet med følgende anbefalinger:
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Selskapet bør bidra til at den samlede gebyrberegningen, som danner prisen til abonnentene
synliggjøres
Selskapet bør vurdere grunnlaget for differensiering av hytterenovasjonsgebyrene
Selskapet bør gjøre tiltak som sikrer likebehandling av søknader om fritak eller redusert
renovasjonsgebyr i alle kommuner i IKS-et
Selskapet bør gjøre tiltak som sikrer likebehandling av klager på vedtak om fritak/reduksjon av
gebyr i alle kommuner i IKS-et.
Kommunene og selskapet bør sammen arbeid for å skape dialog på tvers av næringsliv,
kommune og avfallsselskaper for å identifisere muligheter for å håndtere avfall gom en
råvareressurs lokalt.

Ordfører opplyser at det planlegger en folkevalgtopplæringsdag til høsten med tema eierstyring og
eierskapsmeldinger, hvor det blir naturlig at også revisors anbefalinger blir tema.
Pkt. 8 – om kommunens egen deponi er sikret i henhold til lovens krav
I rapporten fremkommer det at det er et deponi på Råum med kommunalt ansvar som var i bruk i
perioden 1965 – 1981. Dette er et deponi som ikke har vært brukt på 40 år, og mye av det deponerte
materialet er nedbrutt, men deponiet kan inneholde stoffer som ikke bør sige ut i vassdrag.
Vi har forsøkt å søke i kommunens arkiv om hvordan dette deponiet ble sikret den gangen det ble
lukket, men vi har ikke funnet en slik dokumentasjon.
Vi kjenner ikke til at det i de siste årene er tatt vannprøver i sidebekker for å avdekke eventuell
uønsket avrenning fra området.

Rådmannens forslag til vedtak:
Fremlagte rapport vedr. oppfølging av rapport av selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
tas til orientering.
Behandling/vedtak i Høylandet kommunestyre den 18.06.2020 sak 48/20
Behandling:
Høylandet kommunestyres vedtak:
Fremlagte rapport vedr. oppfølging av rapport av selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.
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