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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra ReMidt IKS til orientering. 
 
Vedlegg 
Innkalling med møtepapirer Representantskap ReMidt IKS 
Protokoll fra Representantskapsmøte 07.11.2022 -  ReMidt IKS 
 
Saksopplysninger 
En av oppgavene til kontrollutvalget er ifølge kommuneloven § 23-2 å føre kontroll med 
forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper med videre.  
 
ReMidt IKS leverer tjenester til innbyggerne i sine eierkommuner for husholdningsavfall og 
slam og eies av 17 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Fra 1. januar 2020 ble de 
tre interkommunale selskapene Envina, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og 
Hamos Forvaltning IKS slått sammen for å danne ReMidt IKS. 
Mer om dette finnes på nettsiden til selskapet; https://www.remidt.no/om-oss/#!/main 
 
Det har i løpet av det siste året blitt iverksatt en ny kildesorteringsordning, med sortering av 
fem avfallstyper i alle eierkommunene. Kontrollutvalget opplever at det er en del spørsmål 
knyttet til dette, og ønsker derfor å bli bedre kjent med selskapet. I sitt møte den 5. 
september, gjorde kontrollutvalget følgende vedtak i sak 23/22 “Eventuelt”: 
“Kontrollutvalget ber om at Remidt IKS orienterer om det nye avfallssystemet med 
tømmetidspunkt og flere sorteringer, samt grunnlag for avgiftsberegning.” 
 
Sekretariatet har hatt dialog med leder for planenheten i selskapet, Hilde Ødegaard Harstad, 
og hun har meldt tilbake at hun kommer til kontrollutvalgets møte i desember.  
Sekretariatet har bedt om at det sies litt om bakgrunn og prosess for ny ordning, hvordan 
eierkommunene har vært involvert, og hovedtrekkene for avgiftsberegningen siden det er 
basert på sjølkost. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte dokumenter om innkalling og protokoll fra 
representantskapsmøtet den 7.november. Her ble det vedtatt budsjett og gebyrer for 2023, 
samt retningslinjer for forskrift for renovasjonsavfall. 
 
Konklusjon  
Kontrollutvalgets sekretariat viser til ReMidt IKS sin orientering i møtet, og anbefaler 
kontrollutvalget å ta informasjonen til orientering. 
 
 

https://www.remidt.no/om-oss/#!/main

