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Vurdering av selskapskontroll – NIR IKS
Saksdokumenter:
- Kontrollutvalget sak 05/18 Vurdering av selskapskontroll 2018 (ikke vedlagt)
- Kort om NIR 2017 - vedlagt
Saksframlegg:
I møte 12.02.18 sak 05/18 Vurdering av selskapskontroll – gjennomgikk utvalget
aktuelle selskaper kommunen har eierinteresser i som kan være aktuelle for
selskapskontroll.
Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak:
Til neste møte ønsker kontrollutvalget å få faktagrunnlag om NIR IKS knyttet til:
1. Hva som tidligere er gjort av selskapskontroll
2. Hvilke problemstillinger som kan være aktuelle
Om NIR IKS (Nordmøre interkommunale renovasjon IKS):
NIR etablert i Enhetsregisteret 20.02.1995. Oppdal kommune sluttet seg til med vedtak i
kommunestyret 16.12.98 etter innstilling fra Formannskapet vedtak:
Formannskapet rår kommunestyret til å vedta levering av restavfall fra husholdningen i
Oppdal kommune til planlagt forbrenningsanlegg på Averøy.
Det søkes om medlemskap i Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og dermed
anledning til deltakelse i KS Nordmøre Energigjenvinning KS for Oppdal kommune.
Kostander til kjøp av egenandel i selskapet ca. kr. 1,5 mill og dekking av andel
administrasjon- og planleggingskostnader ca. kr. 75.000 finansieres ved bruk av
avfallsfond.
Utbetaling skjer i takt med framdriften og senest i juli 1999.
Rådmannen delegeres myndighet til tegning av aksjer og betalings av andel av
administrasjon- og planleggingskostnader.
Bakgrunnen for tilslutning til NIR var nye sentrale strenge krav til nye avfallsfyllinger, at
mange kommuner og interkommunale avfallsselskaper er tvunget til å legge ned egne og
mindre avfallsfyllinger, og å finne nye løsninger for behandling av restavfall. Å levere
restavfallet til forbrenning på Averøy med NIR-medlemskap ble vurdert til den beste og
mest framtidsrettede løsning for Oppdal.
NIR består i dag av 9 eier-kommuner der Oppdal kommune eierandel på 11%. I alt
62400 innbyggere og 28100 tonn avfall betjenes av NIR.
Oppdal kommune sitt formål med eierskapet er at det skal sørge for god,
kostnadseffektiv og miljøsikker håndtering av innsamlet husholdningsavfall somt ønsker
om å oppnå stordriftsfordeler.
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Selskapet er et nyttig verktøy for eierkommunens behandling av husholdningsavfall.
Selskapet bør benytte eksterne leverandører i stedet for å bygge opp beholdningen av
anleggsmidler. Vi vil fortsatt ønske styreplass. Styret skal bidra til å holde prisene på
avfallshåndtering på lavest mulig nivå.
Eli Dahle sitter i styret innvalgt av Oppdal kommune.
Vedtaksfestet formål for selskapet er:
Planlegge, bygge og drive anlegg for innsamling, transport, behandling og disponering av
alt husholdningsavfall i medlemskommunene. Å utnytte ressursene i avfallet i størst
mulig grad, og å tilstrekke en størst mulig utnyttelse på høyest mulig nivå. Selskapet
kan også ta hånd om innsamling, transport, behandling og disponering av slam,
næringsavfall og farlig avfall i regionen.
Det er ikke blitt foretatt selskapskontroll, dvs. eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon
i selskapet som Oppdal kommune har vært deltaker i.
Det opplyses fra administrasjonen i Oppdal kommune at NIR og HAMOS er i samtaler om
sammenslåing eller tett samarbeid. Med denne bakgrunn vurderer sekretariatet det
mindre aktuelt å foreta eierskapskontroll i 2018 mens denne prosessen pågår.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget utsetter eierskapskontroll i NIR IKS i 2018 i påvente av nærmere
avklaring om sammenslåing eller tett samarbeid med HAMOS.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Sak nr. 20/2018

