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Sak 46/22 Orientering om ReMidt IKS - oppfølging av selskaper 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.12.2022 46/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra ReMidt IKS til orientering. 
 
Behandling: 
Leder for planenheten i ReMidt IKS, Hilde Ødegaard Harstad, presenterte selskapet og 
hadde en gjennomgang av de ønskede områdene. Kommunene har blitt enig om en felles 
forskrift og retningslinjer for forskrift som ligger til grunn for utførelsen av 
renovasjonstjenesten (innretning på renovasjonsordning, tømmefrekvenser, felles 
gebyrregulativ, osv). 
  
Selskapet har utarbeidet innspill til samordnet kommunal eierstrategi for ReMidt IKS, som 
ønskes behandlet i kommunene. 
  
Presentasjonen legges ved protokollen. 
  
Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra ReMidt IKS til orientering. 
 
 
Sak 47/22 Oppfølging av forvaltningsrevisjon boligsosialt arbeid 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.12.2022 47/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen om oppfølging av forvaltningsrevisjon boligsosialt arbeid 
til orientering. 
 
Behandling: 
Assisterende kommunedirektør Harald M. Hatle, orienterte om hvordan kommunen har 
jobbet med oppfølgingspunktene. Noen momenter fra orienteringen: 
  
Det har vært en rullering av boligsosial plan for å innarbeide noen av oppfølgingspunktene. 
Det har bl. a. vært et fokus i rulleringen å skape en større bevissthet og tiltak som kan bidra 
til en bedre balanse mellom det boligsosiale behovet og det generelle boligbehovet. Familier 
med det som klassifiseres som normal inntekt, kommer ikke inn på boligmarkedet i Fillan. 
Barnefamilier har hatt et spesielt fokus slik at det kan legges til rette for minst mulig flytting, 
og en mer stabil situasjon. Det er flest toroms-leiligheter, og det bør bli flere og billigere 
boliger på Fillan som kan dekke et bredere behov. Salg av boliger fra eldre er også et punkt 
som er berørt, samt blanding av ulike boligbehov for å jevne ut sosiale skiller. 
  
Kontrollutvalget er godt fornøyd med oppfølgingen, og anser oppfølgingen som avsluttet. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen om oppfølging av forvaltningsrevisjon boligsosialt arbeid 
til orientering. 



 
Sak 48/22 Bestilling av eierskapskontroll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.12.2022 48/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av den generelle eierstyringen i Hitra 
kommune. 
 

1. Timerammen på eierskapskontrollen kan være på inntil 200 timer. 
2. Problemstillingen som ønskes belyst er om Hitra kommune har lagt til rette for god 

eierstyring. Det vurderes ved å se på om:  
a. Kommunen har et overordnet system, tydelig retningslinjer og føringer for 

eierskapsoppfølging som samsvarer med det som er anbefalt?  
b. Kommunen sikrer at eierrepresentantene kjenner til og følger de 

retningslinjer og føringer som er lagt til grunn? 
c. Det velges sentrale folkevalgte som eierrepresentanter? 
d. Det er opprettet rutiner for rapportering og kommunikasjon mellom 

kommunestyret, eierrepresentantener og selskapene? 
3. For valg av metode ønsker kontrollutvalget å få en bredest mulig informasjonstilgang.  
4. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte i februar 

2022, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 15.01.2023. 
 
Behandling: 
Sekretariatet sa litt om bakgrunn for saken. Forvaltningsrevisor Arve Gausen deltok via 
Teams. Han hadde en kort gjennomgang av hvordan en kontroll av eierstyringen kan 
gjennomføres. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre eierskapskontrollen slik som det ble 
fremlagt. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av den generelle eierstyringen i Hitra 
kommune. 
 

1. Timerammen på eierskapskontrollen kan være på inntil 200 timer. 
2. Problemstillingen som ønskes belyst er om Hitra kommune har lagt til rette for god 

eierstyring. Det vurderes ved å se på om:  
a. Kommunen har et overordnet system, tydelig retningslinjer og føringer for 

eierskapsoppfølging som samsvarer med det som er anbefalt?  
b. Kommunen sikrer at eierrepresentantene kjenner til og følger de 

retningslinjer og føringer som er lagt til grunn? 
c. Det velges sentrale folkevalgte som eierrepresentanter? 
d. Det er opprettet rutiner for rapportering og kommunikasjon mellom 

kommunestyret, eierrepresentantener og selskapene? 
3. For valg av metode ønsker kontrollutvalget å få en bredest mulig informasjonstilgang.  
4. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte i februar 

2022, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 15.01.2023. 
 
  



 
Sak 49/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.12.2022 49/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med følgende tema:  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte hvilket tema de ønsket å gå inn på, og konkluderte med at de 
ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon for viltplan. Før en bestilling er det ønskelig at Hitra 
kommune orienterer om viltplanen og hvordan den gjennomføres. 
  
Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om viltplanen i Hitra kommune, gjennomføringen av 
planen og mulige konfliktområder. Bakgrunnen er at dette er et av områdene i plan for 
forvaltningsrevisjon. 
  
Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om viltplanen i Hitra kommune, gjennomføringen av 
planen og mulige konfliktområder. Bakgrunnen er at dette er et av områdene i plan for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Sak 50/22Årsplan 2023 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.12.2022 50/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2023 for kontrollutvalget. 
  
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023: 
 

• 13.februar. 
• 20.mars. 
• 15.mai. 
• 11. september. 
• 6. november. 
• 4.desember. 

 
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen ved behov. 
 
Behandling: 
Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av årsplanen. Kontrollutvalget endret noen av 
datoene. Endringene ble innarbeidet i møtet. 
  
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023: 
  

• 13.februar 
• 13.mars 
• 11.mai 
• 25. september 
• 6. november 
• 4.desember 



  
Forslag til vedtak med de endringer som fremkom i møtet ble vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2023 for kontrollutvalget. 
  
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023: 
  

• 13.februar 
• 13.mars 
• 11.mai 
• 25. september 
• 6. november 
• 4.desember 

  
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen ved behov. 
 
Sak 51/22 Aktuelt fra utvalgene 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.12.2022 51/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget hadde en gjennomgang av områdene, ingen saker ble tatt opp til behandling. 
  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
Sak 52/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.12.2022 52/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
  
Bjørg og Cathrine deltar på NKRF sin konferanse i februar. Sekretariatet melder på. 
  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
  



 
Sak 53/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.12.2022 53/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker ble tatt opp til behandling. 
 
Vedtak: 
Ingen saker ble tatt opp til behandling. 
 
Sak 54/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 05.12.2022 54/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.12.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møtet. 
  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.12.2022, godkjennes. 
 
 
 



Kontrollutvalget i Hitra
5. desember 2022

Hilde Ødegaard Harstad, leder planenheten



Tema

- Kort om ReMidt

- Regelverk og styringsdokumenter

- Valg av ny renovasjonsordning

- Gebyrberegning og selvkost



Dekningsområde:

Frøya – Oppdal

Averøy – Midtre Gauldal



Kort om ReMidt

o Interkommunalt miljøselskap

o 17 eierkommuner

o 129 000 innbyggere

o Ca. 350 millioner kroner i omsetning

o 65 årsverk (100 årsverk inkl. innsamling - ReTrans)

o Ca. 100.000 tonn avfall per år



Antall husholdningsabonnenter: 59 800

Antall hytte-/fritidsabonnenter: 28 000

Antall slamabonnenter: 27 900

Antall abonnenter kommunal næring: 1 800

Kontorsteder: Orkanger

Kristiansund

Melhus

23 gjenvinningsstasjoner



Regelverk

Status 2020 Mål 2025 Mål 2030 Mål 2035

Matavfall 2 % 55 % 60 % 70 %

Plastavfall 30 % 50 % 60 % 70 %

Nye nasjonale krav:
Kildesorteringsordning innen 1.1.2023



Intensjonsavtale om ReMidt
signert 27.08.18

«ReMidt»

- Bra på kort sikt
- Helt avgjørende på lengre sikt



- Felles gebyrregulativ
- Felles selvkostfond

- Lik pris for lik tjeneste





Ny renovasjonsordning

- Hvilke løsninger har vært vurdert



Ettersortering

- En dunk

- Kun ettersortering av alt avfallet



Optibag



Flerkammerdunker



Egne dunker



Hytterenovasjon – Full kildesortering



Tømmefrekvenser

- Hygieniske krav

- Tekniske krav til gjenvinning

- Kapasitet på biler

- Normal mengde fra kunde

- Stimulere til gjenvinning



Gebyr

Pkt. Abonnement Gebyr Merknader  

a) Redusert 80 %  

b) Normal 100 % Hentested inntil 5 meter fra vegkant 

c) Utvidet 130 %  

d) Ekstra stort 25 % Tillegg pr. 100 liter, med utgangspunkt i c) 

e) Henteavstand 15 % Tillegg pr. 10. meter ekstra gangavstand 

f) Nedgravde løsninger 20 % Tillegg for nedgravde beholdere 

g) Bringefradrag -20 % Rabatt for selv å levere avfallet til 
samlepunkt 

h) Nabodeling - 15 % Rabatt for felles beholder 

i) Hjemmekompostering -15 % Rabatt for behandling av eget matavfall 

 



Selvkost

Husholdningsabonnenter: 59 800

Fritidsabonnenter: 28 000

Slamabonnenter: 27 900

Kommunal næring: 1 800

Område Selvkostgrad
2021 31.12.21 31.12.20

Husholdningsrenovasjon 106 % - 5,57 mill. kr - 15,4 mill. kr
Fritidsrenovasjon 90 % - 9,98 mill. kr - 6,4 mill. kr
Slam 102 % 20,30 mill. kr 3,2 mill. kr
Kommunal næringsrenovasjon 137 % 8,24 mill. kr 18,9 mill. kr

Saldo selvkostfond
2022 gebyr

+ 8 mill. kr + 5,8 %
- 7,5 mill. kr + 14,2 %
+ 16 mill. kr - 2,1 %
+ 7 mill. kr Ikke klar

Prognose



Spørsmål?



Takk for meg!
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