Meeting Book: Notodden kontrollutvalg (02.10.2017)
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4/17 Godkjenning av møteinnkalling - 17/00970-26 Godkjenning av møteinnkalling : Godkjenning av møteinnkalling

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00970-26
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

02.10.2017

Godkjenning av møteinnkalling
Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkalling 02.10.2017 godkjennes.

Saksopplysninger:
Møteinnkalling 02.10.2017 legges frem for godkjenning.

Vedlegg:
-møteinnkalling 02.10.2017

1

4/17 Godkjenning av møteinnkalling - 17/00970-31 Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 4/17, Godkjenning av møteinnkalling : Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 4/17, Godkjenning av møteinnkalling

Saksprotokoll
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/00970
Marianne Lundeberg

Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
4/17

Godkjenning av møteinnkalling

Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 02.10.2017 sak 4/17
Møtehandsaming
Møteinnkalling 02.10.2017 ble lagt frem for godkjenning.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Møteinnkalling 02.10.2017 godkjennes

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 - 17/00970-27 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 : Godkjenning av protokoll 21.06.2017

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00970-27
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

02.10.2017

Godkjenning av protokoll 21.06.2017
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll 21.06.2017 godkjennes.

Saksopplysninger:
Protokoll 21.06.2017 legges frem for godkjenning.

Vedlegg:
-protokoll 21.06.2017

1

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 - 17/00970-32 Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 4/17, Godkjenning av protokoll 21.06.2017 : Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 4/17, Godkjenning av protokoll 21.06.2017

Saksprotokoll
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/00970
Marianne Lundeberg

Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
4/17

Godkjenning av protokoll 21.06.2017

Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 02.10.2017 sak 4/17
Møtehandsaming
Protokoll 21.06.2017 ble lagt frem for godkjenning. Endring: møtet fant sted på Haugmotun
ikke på Formannskapssalen.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Protokoll 21.06.2017 godkjennes.

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 - 17/00970-27 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 21.06.2017

Møteprotokoll
Notodden kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

21.06.2017 kl. 10:00
Formannskapssalen
17/00970

Til stede:

Leder Karin Follerås (H)
Medlem Bjarne Bakken (Ap)
Medlem Sveinung Hesjedal (H)
Medlem Anne Solberg (Ap)

Møtende
varamedlemmer:

Varamedlem Magne Gravningen (Ap)

Forfall:

Nestleder Odd-Arne Thorbjørnsen (H)

Andre:

Utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, Temark
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin, Telemark kommunerevisjon IKS
Rådmann Svein Aannestad (sak 16 og 18/17, deler av sak 15/17)
Teknisk sjef Ragnar Frøland (sak 17/17)
Virksomhetsleder VAR Bjørnar Tollefsen (sak 17/17)
Virksomhetsleder Haugmotun Veslemøy Gjuv (sak 15/17)
Prosjektleder Sondre Berget (sak 15/17)

Protokollfører:

Beate Marie Dahl Eide

Sakskart

Side
Møteinnkalling

3/17

17/00970-18

Godkjenning av innkalling til møte 21.06.2017

3
Møteprotokoll

3/17

17/00970-19

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 02.05.2017

4
Saker til behandling

1

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 - 17/00970-27 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 21.06.2017

15/17

17/07466-1

Orientering om Haugmotun sjukeheim/omsorgsbolig byggeprosjekt og drift

5

16/17

15/16001-13

Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning i
Notodden kommune

6

17/17

17/02236-12

Orientering om reservevannkilde - Notodden kommune

7

18/17

17/05835-4

Orientering om salg av Nordbygda skole - Notodden kommune

8

19/17

17/00974-7

Eventuelt i møte 21.06.2017 - Notodden kontrollutvalg

9

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 16/17, 18/17, 17/18, 15/17, 19/17.
I forbindelse med sak 15/15 fikk utvalget en omvisning på Haugmotun ved virksomhetsleder
og prosjektleder.

Notodden/Bø, 21.06.2017

Karin Follerås
Kontrollutvalgsleder
Beate Marie Dahl Eide
Utvalgssekretær

2

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 - 17/00970-27 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 21.06.2017

Møteinnkalling

3/17 Godkjenning av innkalling til møte 21.06.2017
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
21.06.2017

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen til møte 21.06.2017 godkjennes.
Møtehandsaming
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Møteinnkallingen til møte 21.06.2017 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3

Saknr
3/17

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 - 17/00970-27 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 21.06.2017

Møteprotokoll

3/17 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 02.05.2017
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
21.06.2017

Forslag fra sekretariatet:
Møteprotokoll fra møte 02.05.2017 godkjennes.
Møtehandsaming
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Møteprotokoll fra møte 02.05.2017 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4

Saknr
3/17

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 - 17/00970-27 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 21.06.2017

Saker til behandling

15/17 Orientering om Haugmotun sjukeheim/omsorgsbolig - byggeprosjekt
og drift
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
21.06.2017

Saknr
15/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten innstiling.
Møtehandsaming
Virksomhetsleder Veslemøy Gjuv og prosjektleder Sondre Berget orienterte utvalget om
bygget og ga kontrollutvalget en omvisning.
Rådmann Svein Aannestad var til stede i starten, og fikk spørsmål om bekymringsmeldingen
som er sendt Fylkesmannen fra ansatte ved Haugmotun. Rådmannen svarte at kommunen
arbeider med å svare på/følge opp denne.
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: Saken tas til orientering.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 - 17/00970-27 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 21.06.2017

16/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning i Notodden
kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
21.06.2017

Saknr
16/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten innstiling.
Møtehandsaming
Notat fra rådmannen var oversendt dagen før møtet, og ble distribuert til utvalget på e-post
under møtet.
Rådmannen gjennomgikk sitt notat og administrasjonens planer for å følge opp
forvaltningsrevisjonsrapporten videre. Kommunestyret blir orientert i morgen, 22.06.2017,
om den videre fremdriften. Saka forventes å kunne bli levert i september.
Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk svar.
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering, og får endelig sak levert fra
rådmannen i september.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering, og får endelig sak levert fra
rådmannen i september.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 - 17/00970-27 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 21.06.2017

17/17 Orientering om reservevannkilde - Notodden kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
21.06.2017

Saknr
17/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten innstilling da orientering gis i møtet.
Møtehandsaming
Teknisk sjef Ragnar Frøland og virksomhetsleder Bjørnar Tollefsen orienterte
kontrollutvalget om reservevannskilde for Notodden kommune.
Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk svar.
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 - 17/00970-27 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 21.06.2017

18/17 Orientering om salg av Nordbygda skole - Notodden kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
21.06.2017

Saknr
18/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten innstilling.
Møtehandsaming
Rådmann Svein Aannestad orienterte om gjennomføringa av salget, budprosessen og
reguleringsstatus/reguleringsarbeidet.
Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk svar.
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Orientering fra rådmannen tas til etterretning.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Orientering fra rådmannen tas til etterretning.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 - 17/00970-27 Godkjenning av protokoll 21.06.2017 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 21.06.2017

19/17 Eventuelt i møte 21.06.2017 - Notodden kontrollutvalg
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
21.06.2017

Møtehandsaming
Det var ingen saker meldt inn under eventuelt.
Votering
Vedtak
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9

Saknr
19/17

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Orientering fra Irmat AS

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/05843-8
Marianne Lundeberg

Saksgang
Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Orientering fra Irmat AS
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalgene i kommunene Hjartdal, Notodden, Sauherad og Bø har bedt om en befaring og
orientering om Irmat AS i forbindelse med at prosjektplanene på selskapskontoll av Irmat AS blir lagt
frem.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalgene i kommunene Hjartdal, Notodden, Sauherad og Bø får en befaring ved Irmat AS sitt
avfallsanlegg på Goasholdtmyra fra 09:00 til ca 11:00.
Orientering om selskapet vil bli lagt frem på Notodden kommunehus, møterom samfunnsalen, av Irmat
AS v/ Daglig leder Stein Asmundsen og styreleder Eivind Eckbo, etter befaringen.
Irmat AS har sendt med en del dokument, som det vil bli orientert fra i møtet. Disse er vedlagt saken.
Vedlegg:
- Aksjeeieravtale rev. 11.06.2012
- Vedtekter rev. 11.06.2012
- Årsberetning og Årsregnskap
- Prosesskart
- Organisasjonskart
- Protokoll Bø kontrollutval 05.04
- IRMAT - Notat om kryssubsidiering og fordelingsnøkler (2017_03_28)
- IRMAT - Presentasjon av notat om kryssubsidiering og fordelingsnøkler (2017_03_29)

1

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-11 Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 20/17, Orientering fra Irmat AS : Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 20/17, Orientering fra Irmat AS

Saksprotokoll
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/05843
Marianne Lundeberg

Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
20/17

Orientering fra Irmat AS

Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 02.10.2017 sak 20/17
Møtehandsaming
Kontrollutvalgene i kommunene Hjartdal, Notodden, Sauherad og Bø fikk en befaring ved Irmat
AS sitt avfallsanlegg på Goasholdtmyra fra 09:00 til ca 11:00.
Orientering om selskapet ble lagt frem på Notodden kommunehus, møterom samfunnsalen, av
Irmat AS v/ Daglig leder Stein Asmundsen, økonomisjef Martin Brenne og styreleder Eivind
Eckbo, etter befaringen.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Aksjeeieravtale rev. 11.06.2012

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Aksjeeieravtale rev. 11.06.2012

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Aksjeeieravtale rev. 11.06.2012

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Aksjeeieravtale rev. 11.06.2012

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Vedtekter rev. 11.06.2012

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Vedtekter rev. 11.06.2012

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Vedtekter rev. 11.06.2012

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Vedtekter rev. 11.06.2012

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Vedtekter rev. 11.06.2012

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Årsberetning og Årsregnskap

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Prosesskart

Prosesskart
Goasholtmyra avfallsanlegg
IRMAT AS

Opprettet: 03.01.2015

Oppdatert: 03.09.2015

1

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Prosesskart

Avdelinger og Ansvarsområder

Gjenvinnings
stasjon

Farlig
avfallsmottak

Risikovurdering:
Handlingsplaner for miljødelmål:

Sortering
og
omlasting

Deponi

Sigevanns
oppsamling

Drift av
verksted

Administrasjon

Deponigass
behandling

Kompostering

Transport

N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Dokumentasjon\ROS- analyse
N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Dokumentasjon\Handlingsplaner\2015
Opprettet: 03.01.2015

Oppdatert: 28.08.2017

2

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Prosesskart

Avtaler:
Driftsinstrukser:
Prosedyrer:

N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Dokumentasjon\Eksterne avtaler
N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Prosedyrer\Driftsinstrukser
N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Prosedyrer\Prosedyrer

Innsamling fra
husholdningsabonnenter

Husholdning
Selvkost

Omlasting

Material
gjenvinning

Kompostering

Hytterenovasjon

Omlasting og
sortering

Energi
gjenvinning

Gjenvinningsstasjoner
Deponi
Handlingsplaner:
Rapporter:
Avviksbehandling:

N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Dokumentasjon\Handlingsplaner
N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Dokumentasjon\Rapporter
N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Dokumentasjon\Avviksrapporter
Opprettet: 03.01.2015

Oppdatert: 03.09.2015

3

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Prosesskart

Avtaler:
Driftsinstrukser:
Prosedyrer:

N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Dokumentasjon\Eksterne avtaler
N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Prosedyrer\Driftsinstrukser
N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Prosedyrer\Prosedyrer

Materialgjenvinning
Næringsavfall
Næringsaktivitet

Sortering og
omlasting

Kompostering

Energigjenvinning

GVT AS

Deponi
Handlingsplaner:
Rapporter:
Avviksbehandling:

N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Dokumentasjon\Handlingsplaner
N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Dokumentasjon\Rapporter
N:\HÅNDBOK IK og iso 14001\Dokumentasjon\Avviksrapporter

Opprettet: 03.01.2015

Oppdatert: 03.09.2015

4

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Organisasjonskart

Daglig leder
Stein H Asmundsen

Momentum
Kontroller
Martin

IT, Serit
Notodden
Roar

Brenne

Christoffersen

Kontorfullmektig
Tove G Eriksen

Kundebehandler
Gry Medalen

Assisterende daglig leder
Liv Inger B Strøm

Exacta
Regnskap
Marianne
Wallen

Kundebehandler
Tone Merete
Medalen

Daglig leder GVT
Erlend Tungesvik

Produksjonsansvarlig, GVT

Driftsleder
Ansvarsområde 1
Wilhelm Brendemo

Driftsoperatør

Driftsoperatør

Rune Andre
Brendemo

Ansvarsområde
3
Espen Hagen

29.08.2017.2017

Ansvarsområde 2
Asbjørn Barikmo

Driftsoperatør
Kjell Tore Ryntveit

Driftsoperatør
Lars Erik
Rognhaugen

Driftsoperatør
Ansvarsområde
4
Marius Meyer

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Protokoll Bø kontrollutval 05.04

Møteprotokoll
Bø kontrollutval
Dato:
Stad:
Arkivsak:

05.04.2017 kl. 11:30
Bø kommunehus, møterom 1. etg.
17/00014

Til stad:

Arne Storhaug, Augon Eika, Ole Morten Aasgrav, Gunn Annie Hellestad,
oppdragsrevisor Birgitte L. Bøen og sekretær Ingebjørg Liland

Møtende
varamedlem:

Heidi Rønneid

Fråfall:

May Britt Haugland

Andre:

Kommunalsjef teknisk, Vidar Lofthus (sak 8/17), IRMAT AS v/ Stein
Asmundsen og Eivind Eckbo (sak (8/17), Bø Miljøstasjon v/Hans Olav Bakås
(sak 8/17) , Bø Blad v/ Marta Kjøllesdal (sak 8/17), Kommunalsjef stab og
støtte, Hanne Winberg (sak 10-12/17)

Protokollførar:

Ingebjørg Liland

Sakskart

Side
Møteinnkalling

2/17

17/00014-7

Godkjenning av møteinnkalling 05.04.17

3
Møteprotokoll

2/17

17/00014-8

Godkjenning av protokoll frå møte 25.01.17

4

3/17

17/00014-14

Godkjenning av protokoll frå møte 29.03.2017

5
Saker til behandling

8/17

17/03055-12

Påstand om kryss-subsidiering – IRMAT

1

6

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : Protokoll Bø kontrollutval 05.04

9/17

16/09997-13

Rapport frå eigarskapskontroll - Styresamansetning, styreevaluering
og valprosess - Bø kommune

7

10/17

17/04287-1

Årsrapport og årsrekneskap 2016 frå skatteoppkrevjaren i Bø

8

11/17

17/04299-1

Årsrekneskap og årsmelding 2016 for Bø kommune - Uttale frå
kontrollutvalet

9

12/17

17/00153-1

Kontrollutvalet sitt ansvar i samband med mislege handlingar

11

13/17

17/04274-1

Kommunereform - Bø kommune

12

14/17

17/00021-3

Orientering frå revisjonen 05.04.17

13

15/17

17/00027-3

Referatsaker 05.04.17

14

16/17

17/00034-3

Eventuelt 05.04.17

15

17/17

17/03756-6

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark
barnevernssamarbeid - Bø kommune

16

Bø, 05.04.2017

Arne Storhaug
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Sekretær
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Møteinnkalling

2/17 Godkjenning av møteinnkalling 05.04.17
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Forslag frå sekretariatet:
Møteinnkalling 05.04.17 godkjennast.

Møtehandsaming
Votering
Samrøystes.
Vedtak
Møteinnkalling 05.04.17 godkjennast.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
2/17
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Møteprotokoll

2/17 Godkjenning av protokoll frå møte 25.01.17
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Forslag frå sekretariatet:
Protokoll frå møte 25.01.17 godkjennast.

Møtehandsaming
Protokoll frå møtet 25.01.2017 blei lagt fram for godkjenning.
Votering
Samrøystes.
Vedtak
Protokoll frå møte 25.01.17 godkjennast.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
2/17
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3/17 Godkjenning av protokoll frå møte 29.03.2017
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Saknr
3/17

Forslag frå sekretariatet:
Protokoll frå møte 29.03.2017 godkjennast.

Møtehandsaming
Protokoll frå møtet 29.03.2017 blei lagt fram for godkjenning.
Det er oppført feil person under møtande vara frå Bø kontrollutval. Audun Østtveit var ikkje
tilstade. Arild Gjelhus var i møtet.

Votering
Samrøystes for godkjenning av protokoll med rettingar.
Vedtak
Protokoll frå møte 29.03.2017 godkjennast.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saker til behandling

8/17 Påstand om kryss-subsidiering – IRMAT
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Saknr
8/17

Forslag frå sekretariatet:
Kontrollutvalet tek rådmann si utgreiing til førebels orientering.
Bø kontrollutval ynskjer med dette å bestille forvaltningsrevisjon iht. vedteken plan for
selskapskontroll 2016-2019, med tema "Gjennomføring av verksemd – sjølvkost og
ressursbruk i IRMAT" frå Telemark kommunerevisjon IKS (TKR).
Kontrollutvalet i Bø kommune inviterer dei andre eigarkommunane med til å delta i
forvaltningsrevisjonsprosjektet. TKR utarbeider forslag til kostnadsfordeling i samband med
behandling av prosjektplanen.

Møtehandsaming
Ole Morten Aasgrav opplyser i møtet at han er svoger til Hans Olav Bakås i Bø Miljøstasjon
og derfor usikker på sin habilitet i saka. Det blei bedt om bistand frå sekretariatet for å
vurdere hans habilitet. Kontrollutvalet konkludera med at han er inhabil i saka. Dette fyljer av
forvaltningslova § 6b. Sida spørsmålet om habilitet kom opp i møtet var det ikkje kalla inn
vara i saka.
Kommunalsjef teknisk Vidar Lofthus, daglig leiar i IRMAT Stein Asmundsen, styreleiar i
IRMAT Eivind Ecbo og Hans Olav Bakås frå Bø Miljøstasjon greia ut og svara på spørsmål
om saka.
Votering
Samrøystes.
Vedtak
Kontrollutvalet tek rådmannen si utgreiing til førebels orientering.
Bø kontrollutval ynskjer med dette å bestille forvaltningsrevisjon iht. vedteken plan for
selskapskontroll 2016-2019, med tema "Gjennomføring av verksemd – sjølvkost og
ressursbruk i IRMAT" frå Telemark kommunerevisjon IKS (TKR).
Kontrollutvalet i Bø kommune inviterer dei andre eigarkommunane med til å delta i
forvaltningsrevisjonsprosjektet. TKR utarbeider forslag til kostnadsfordeling i samband med
behandling av prosjektplanen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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9/17 Rapport frå eigarskapskontroll - Styresamansetning, styreevaluering
og valprosess - Bø kommune
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Saknr
9/17

Forslag frå sekretariatet:
Kontrollutvalet tek rapport frå eigarskapskontroll - Styresamansetning, styreevaluering og
valprosess til orientering.
Kontrollutvalet tilrår kommunestyret å gjere følgjande vedtak:
Kommunestyret tek rapport frå eigarskapskontroll - Styresamansetning, styreevaluering og
valprosess til orientering og ber om at revisors tilrådingar slik dei går fram av rapporten blir
følgd opp.
Rådmann bes gje kontrollutvalet ei skriftleg tilbakemelding innan utgangen av august 2017
om korleis rapporten blir følgt opp.

Møtehandsaming
Tillegg til vedtak: Kontrollutvalet annmodar kommunestyret å sørge for at ein representant frå
kommunen deltek på selskapas generalforsamlingar.
Votering
Samrøystes med tillegg.
Vedtak
Kontrollutvalet ter rapport frå eigarskapskontroll - Styresamansetning, styreevaluering og
valprosess til orientering.
Kontrollutvalet tilrår kommunestyret å gjere følgjande vedtak:
Kommunestyret tek rapport frå eigarskapskontroll - Styresamansetning, styreevaluering og
valprosess til orientering og ber om at revisors tilrådingar slik dei går fram av rapporten blir
følgd opp.
Kontrollutvalet annmodar kommunestyret å sørge for at ein representant frå kommunen deltek
på selskapas generalforsamlingar.
Rådmann bes gje kontrollutvalet ei skriftleg tilbakemelding innan utgangen av august 2017
om korleis rapporten blir følgt opp.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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10/17 Årsrapport og årsrekneskap 2016 frå skatteoppkrevjaren i Bø
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Saknr
10/17

Forslag frå sekretariatet:
Årsrapport og årsrekneskap 2016 frå skatteoppkrevjaren i Bø, samt kontrollrapport 2016 vedr.
skatteoppkrevjarfunksjonen i Bø takast til vitande.

Møtehandsaming
Årsrapport og årsrekneskap 2016 frå skatteoppkrevjaren, samt kontrollrapport blei lagt fram.
Votering
Samrøystes.
Vedtak
Årsrapport og årsrekneskap 2016 frå skatteoppkrevjaren i Bø, samt kontrollrapport 2016 vedr.
skatteoppkrevjarfunksjonen i Bø takast til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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11/17 Årsrekneskap og årsmelding 2016 for Bø kommune - Uttale frå
kontrollutvalet
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Saknr
11/17

Forslag frå sekretariatet:
Kontrollutvalet si uttale til Bø kommune sitt årsrekneskap for 2016:
Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapet for 2016. Saman med årsrekneskapet følgde
rådmannen si årsmelding. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding for
rekneskapsåret 2016.
Årsrekneskapet viser kr. 340.692.520 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr.
12.535.496 og eit rekneskapleg mindreforbruk på kr 9.148.871. Investeringsregnskapet viser
eit resultat i balanse, altså udisponera/udekt beløp på kr. 0.
Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar
og noter tilfredsstiller brukarens informasjonsbehov og gir eit riktig inntrykk av dei forhold
som årsrapporten til rådmannen omhandlar.
Kontrollutvalet har ingen merknadar til årsrekneskapet for Bø kommune for 2016 og slutter
seg til revisors melding datert 29.04.2017.
Uttalen sendas kommunestyret med kopi til formannskapet.

Møtehandsaming
Oppdragsrevisor Birgitte L. Bøen la fram revisors rapport til kontrollutvalet. Kommunalsjef
stab og støtte kommentera regnskapet og svara på spørsmål.
Votering
Samrøystes.
Vedtak
Kontrollutvalet si uttale til Bø kommune sitt årsrekneskap for 2016:
Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapet for 2016. Saman med årsrekneskapet følgde
rådmannen si årsmelding. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding for
rekneskapsåret 2016.
Årsrekneskapet viser kr. 340.692.520 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr.
12.535.496 og eit rekneskapleg mindreforbruk på kr 9.148.871. Investeringsregnskapet viser
eit resultat i balanse, altså udisponera/udekt beløp på kr. 0.
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Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar
og noter tilfredsstiller brukarens informasjonsbehov og gir eit riktig inntrykk av dei forhold
som årsrapporten til rådmannen omhandlar.
Kontrollutvalet har ingen merknadar til årsrekneskapet for Bø kommune for 2016 og slutter
seg til revisors melding datert 29.04.2017.
Uttalen sendas kommunestyret med kopi til formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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12/17 Kontrollutvalet sitt ansvar i samband med mislege handlingar
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Saknr
12/17

Forslag frå sekretariatet:
Kontrollutvalet tek saka om kontrollutvalet sitt ansvar i samband med mislege handlingar til
orientering.
Kontrollutvalet ber rådmann om å få ei årleg sak frå rådmann med ein årsoversikt over
mislige handlingar knytte til økonomien i kommunen.
Kontrollutvalet oppmodar rådmann om å sjå til at kommunen har tilfredsstillande
internkontroll for å forhindre mislege handlingar og at revisjonen skal bli varsla (som vidare
skal varsle kontrollutvalet) i dei tilfella som det avdekkjast mislege handlingar.

Møtehandsaming
Sekretariatet la fram saka i møtet. Kommunalsjef stab og Hanne Winberg orientera utvalet om
kommunens rutinar og svara på spørsmål.
Winberg kom med forslag om at rådmannens rapportering på mislege handlingar gjerast
gjennom å kommunens årsmelding. Kontrollutvalet sa seg einige i at dette ville ei
tilfredstillande rapportering.
Forslag til endring av vedtak: Andre setning, «Kontrollutvalet ber rådmann om å få ei årleg
sak frå rådmann med ein årsoversikt over mislige handlingar knytte til økonomien i
kommunen» takast bort.
Votering
Samrøystes for vedtak med endringsforslag.
Vedtak
Kontrollutvalet tek saka om kontrollutvalet sitt ansvar i samband med mislege handlingar til
orientering.
Kontrollutvalet oppmodar rådmann om å sjå til at kommunen har tilfredsstillande
internkontroll for å forhindre mislege handlingar og at revisjonen skal bli varsla (som vidare
skal varsle kontrollutvalet) i dei tilfella som det avdekkjast mislege handlingar.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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13/17 Kommunereform - Bø kommune
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Saknr
13/17

Forslag frå sekretariatet:
Saka takast til førebels orientering.
Rådmann inviterast til neste møte i kontrollutvalet for å gjere greie for prosessen som er satt i
gang.

Møtehandsaming

Votering
Samrøystes.
Vedtak
Saka takast til førebels orientering.
Rådmann inviterast til neste møte i kontrollutvalet for å gjere greie for prosessen som er satt i
gang.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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14/17 Orientering frå revisjonen 05.04.17
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Forslag frå sekretariatet:
Saka takast til vitande.

Møtehandsaming
Oppdragsrevisor Birgitte L. Bøen orientera i møtet
Votering
Samrøystes
Vedtak
Saka takast til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
14/17
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15/17 Referatsaker 05.04.17
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Saknr
15/17

Forslag frå sekretariatet:
Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming
1. Innkommen post
Ingen innkommen post.
2. Saker handsama i kommunestyret:
a. 27.02.17 sak 04/17 - Årsmelding 2016 frå kontrollutvalet i Bø kommune
b. 27.02.17 sak 05/17 - Forvaltningsrevisjon - Bruk av fagdatasystemet Profil i pleie og
omsorg
3. Referatsakar
a. Referat frå kontrollutval konferansen til NKRF på Gardermoen
b. Påmelding til Temark sin vårkonferanse 21.04.17 i Vrådal
c. Orientering frå sekretariatet – Alexander E. Jensen i permisjon frå 01.05.17 til 15.08.17
4. Dagsaktuelle saker
Ingen innmeldte sakar.
5. Neste møte 07.06.17
Møte utgår som følgje av ekstramøte 29.03.17

Votering
Samrøystes.
Vedtak
Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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16/17 Eventuelt 05.04.17
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Møtehandsaming

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
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17/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark
barnevernssamarbeid - Bø kommune
Handsama av
1 Bø kontrollutval

Møtedato
05.04.2017

Saknr
17/17

Forslag frå sekretariatet:
Bø kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark
barnevernssamarbeid i tråd med oppdatert prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon
IKS, datert 30.03.2017.
Sauherad kommune v/kontrollutvalet koordinerar og styrer prosjektet på vegne av Bø
kontrollutval.
Det er ein føresetnad for bestillinga at alle tre kommunane bestiller dette fellesprosjektet,
og at kostnadane vert fordelt mellom dei tre samarbeidskommunane.

Møtehandsaming
Kontrollutvalet diskutera saka i møtet. Namnet Midt- Telemark barnevernssamarbeid er feil.
Det skal være Midt- Telemark barneverntjeneste.

Votering
Samrøystes.
Vedtak
Bø kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark barneverntjeneste
i tråd med oppdatert prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon IKS, datert 30.03.2017.
Sauherad kommune v/kontrollutvalet koordinerar og styrer prosjektet på vegne av Bø
kontrollutval.
Det er ein føresetnad for bestillinga at alle tre kommunane bestiller dette fellesprosjektet,
og at kostnadane vert fordelt mellom dei tre samarbeidskommunane.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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1 Dokumentasjon av at IRMAT AS følger selvkostprinsippet
1.1 Innledning
IRMAT AS er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad.
Selskapet ble etablert i 1998 og driver husholdningsrenovasjon for eierkommunene. Selskapet tilbyr samtidig, i
konkurranse med andre aktører, renovasjonstjenester til næringsdrivende.
IRMAT har bedt EnviDan Momentum AS (EDM) om å redegjøre for hvordan selskapet håndterer skillet mellom
næringsrenovasjonstjenesten som tilbys i markedet og selvkosttjenesten husholdningsrenovasjon. EDM er landets
ledende konsulentselskap innen selvkost og har jobbet med IRMAT siden 2008. Selskapet ble startet i 2004 og har
i dag 11 ansatte som alle er siviløkonomer. Vår markedsledende selvkostmodell benyttes av 280 kommuner og IKS,
herunder også renovasjonsselskap organisert som AS. Modellen kan benyttes på alle betalingstjenester som er
regulert av «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14)», heretter kalt
selvkostreglene.
EDM har bistått flere kommuner i behandling av klagesaker fra brukere av tjenester regulert av selvkostreglene.
EDM har også bistått flere kommuner med utarbeidelse av lokale forskrifter og gebyrregulativ og har omfattende
kjennskap til alle regelverk som er knyttet til selvkost.

1.2 Sammendrag
IRMAT skiller mellom tjenesteområdene næringsrenovasjon, som tilbys i markedet, og husholdningsrenovasjon,
som skal følge selvkostprinsippet, ved å føre separate avdelingsregnskap for disse to tjenestene. For å skille
regnskapene vurderes hvert bilag særskilt og fordeles enten direkte til en av avdelingene eller til begge ved hjelp av
fordelingsnøkler. Alle fordelingsnøkler er basert på dokumenterte grunnlagsdata. Majoriteten av fordelingsnøklene
er, direkte eller indirekte, basert på vektrapporter. Vektrapportene viser i hvilken grad de ulike avfallsfraksjonene
stammer fra husholdningsabonnenter og næringskunder.

1.3 Generelt om selvkostprinsippet
Selvkost innebærer at kommunens eller selskapets totale kostnadsøkning ved å frembringe en tjeneste skal dekkes
av brukerne av tjenesten. Det er ikke anledning til å tjene penger på selvkosttjenestene. Husholdningsrenovasjon
er blant tjenestene kommunen må drive til selvkost, jfr. forurensingsloven § 34. Tjenesten omfatter innsamling og
etterbehandling av alt avfall fra private husholdninger.
Reglene for beregning av selvkost er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester» (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014. Videre er
Miljødirektoratets veileder «M-258/2014 Beregning av kommunale avfallsgebyr» relevant for praktisering av selvkost
knyttet til husholdningsrenovasjon. Miljøverndepartementet har uttalt at en kommune ikke kan organisere seg bort
fra selvkostreglementet ved å etablere et IKS, underforstått også AS. IRMAT er derfor underlagt selvkostreglementet
på lik linje som husholdningsrenovasjon i kommunal egenregi.
For å kontrollere at selvkostreglementet overholdes må IRMAT, etter hvert regnskapsår, utarbeide en etterkalkyle
som viser selvkostregnskapet for det avsluttede regnskapsåret. Selskapet er også forpliktet til å utarbeide en
forkalkyle (budsjett) for neste års drift av selvkosttjenestene. Selvkostregnskapet er et skyggeregnskap basert på
driftsregnskapet til selskapet, men opererer også med enkelte prinsipper som er forskjellig fra IRMATs ordinære
driftsregnskap. Derfor vil skyggeregnskapet og det ordinære driftsregnskapet ikke være direkte sammenlignbare.
I grunnlaget for selvkostregnskapet inngår regnskapets driftsutgifter, kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger
og rentekostnader), samt fordelte administrasjonsutgifter (både drift og kapital). Alle driftsutgifter for tjenesten er med
i grunnlaget med unntak av finansutgifter, herunder finansielle avskrivinger. Retningslinjene beskriver egne regler
for beregning av kapitalkostnader, så disse må beregnes utenfor selskapets offisielle regnskap. Innenfor selvkost
skal avskrivningsgrunnlaget beregnes etter nettometoden, altså med fradrag av eventuelle tilskudd, mens
avskrivninger etter regnskapsloven beregnes etter bruttometoden. Årsaken til dette er at abonnentene til
selvkosttjenesten kun skal belastes for den faktiske kapitalbindingen som skjer gjennom en investering, mens
driftsregnskapets avskrivninger skal vise kapitalslit over anleggsmiddelets levetid. Videre fastsetter retningslinjene
at kapitalbindingen skal tillegges kalkulatoriske renter. Denne kalkylerenten er definert i selvkostreglene ved
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gjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente i kalkyleåret tillagt 0,5 prosentpoeng og benyttes istedenfor regnskapsførte
rentekostnader. Hensikten er å sikre kommunen eller selskapet dekning for alternativkostnaden ved å binde opp
kapital i investeringer, så rentene beregnes derfor uavhengig av om investeringen er finansiert ved lån eller
egenkapital. Samtidig gjør valget av SWAP-renter at lån med fast og flytende rente blir likestilt.
En viktig begrensning ved fastsettelsen av gebyr for selvkosttjenester er at avsatt overskudd fra det enkelte år skal
tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode (analogt for
underskudd når det gjelder renovasjons- og slamtømmetjenesten). Den som har gebyrinntektene skal også
administrere selvkostfond. Dette betyr at hvis kommunen/selskapet har midler på selvkostfond som er eldre enn fire
år, må disse i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene i det kommende budsjettåret.

1.4 Forholdet mellom husholdnings- og næringsrenovasjon
Kommuner (og selskap) som driver både husholdnings- og næringsrenovasjon må skille tjenestene, med et
minimumskrav om å føre separate regnskap, jfr. avfallsforskriften § 15-4. Kostnader som er felles for husholdningsog næringsrenovasjon skal fordeles forholdsmessig. Fordelingen kan gjøres ved bruk av fordelingsnøkler, der hver
nøkkel må kunne dokumenteres.
Hensikten med disse bestemmelsene er å sørge for at «forurenser betaler»-prinsippet blir overholdt ved at alle
kostnader ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall blir dekket gjennom avfallsgebyret abonnenten betaler.
En ytterligere konsekvens av dette er at konkurransevridende kryssubsidiering unngås ved at husholdningsabonnentene bærer hverken mer eller mindre enn de kostnadene som oppstår som følge av tjenesten de mottar.
Det videre notatet beskriver hvordan IRMAT skiller mellom tjenesteområdene husholdnings- og næringsrenovasjon
for å overholde selvkostprinsippet og sørge for at husholdningsrenovasjon ikke ulovlig kryssubsidierer
næringsrenovasjonen i selskapet eller visa versa.

2 Prosessen ved fordeling av inntekter og kostnader
IRMAT fordeler to typer kostnader mellom tjenesteområdene for husholdnings- og næringsrenovasjon: 1) kostnader
som kun gjelder ett av tjenesteområdene og 2) kostnader som er felles for begge tjenesteområdene.
Dette kapittelet beskriver hvordan fordelingen av disse kostnadene er gjort, med utgangspunkt i IRMATs
etterkalkyleberegninger for 2015.
All fordeling av inntekter og kostnader hos IRMAT skjer på bilagsnivå. Selskapet har én ansatt i 20 % stilling som
vurderer hvert bilag og konterer det med korrekt fordeling. Regnskapssystemet er levert av Visma og er tilpasset
slik at en kan føre separate regnskap for forskjellige avdelinger innenfor samme selskap. Til sammen sikrer disse
tiltakene at det regnskapsmessige skillet mellom husholdnings- og næringsrenovasjon opprettholdes.

2.1 Inntekter og kostnader som kun gjelder ett tjenesteområde
En del av IRMATs kostnader gjelder kun ett av tjenesteområdene. Et eksempel på dette er fakturaer fra
underleverandørene som forestår innsamlingen av avfall fra husholdningsabonnentene. Disse kostnadene blir
identifisert ved vurderingen av bilagene og regnskapsføres i sin helhet i regnskapet rett på den aktuelle tjenestens
avdelingsregnskap. Årlig revisjon av regnskapene ved Bjering og Kigen Revisjon AS bidrar til ytterligere kontroll av
korrekt fordeling til avdelingsregnskapene.
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2.1.1 Direkte fordelte inntekter og kostnader
Tabell 1 under viser alle kontoer som fordeles direkte til enten husholdnings- eller næringsrenovasjon. Der hvor det
allikevel er beløp knyttet til begge tjenestene har fordelingsnøkkelen blitt overstyrt på bakgrunn av en konkret
vurdering av de underliggende regnskapsbilagene.
Konto

Konto (T)

# Etterkalkyle
2015

3010
3018
3021
3063
3064
4100
6744
6751
6753
6760
6770
6794
7320
3012
3013
3020
3029
3030
3039
3042
3045
3046
3047
3050
3072
3073
3074
3076
4200
6746
6750
6752
6754
6755
7830
8055
8070
8079
SUM

Uspesifiert salg - Husholdning
Salg plast, glass- og metallembalasje
Driftstilskudd eierkommuner
Gjennvinningsstasjon - Notodden,bomavg.
Gjennvinningsstasjon - Sauherad, bomavg.
Sekker og utstyr
Kjøp av tj. papir, plast, dr.kart.
Kjøp av tj. farlig avfall, husholdning
Kjøp av forbr.tj. hushold.
Innsamling og transport
Drift hytterenovasjon
Drift av gjenvinningsstasjon
Annonser og reklamekostnad
Farlig avfall
Papp og papir
Salg tjenester GVT
Næringsavfall - til forbrenning
Næringsavfall - til deponi
Våtorganisk - Næring
Papir - fra andre kommuner og næring
Jordsalg
Restavfall på vekt
Salg av tjenester og viderefakturering
Slam - Næring
Treverk
Impregnert treverk
Inntekt asfalt
Park og hageavfall
Kjøp av produkter fra GVT
Kjøp av tjenester metaller
Slambehandling Tinn
Kjøp av tj. farlig avfall
Kjøp av forbr.tj. næring
Kjøp av tj.annet avfall(dyrekadaver)
Tap på fordringer
Renteinntekt kundefordringer
Aksjeutbytte
Annen finansinntekt

Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall
Næringsavfall

Selvkost 2015 Etterkalkyle
Etterkalkyle
(til resultat)
2015
2015
(S)
Husholdnings Næringsavfall
avfall
-109 642
-109 642
0
-873 197
-873 197
0
-29 511 028
-29 511 028
0
-955 263
-955 263
0
-319 208
-319 208
0
1 885 597
1 885 597
0
907 394
904 712
2 682
856 792
856 792
0
2 921 092
2 921 092
0
10 870 803
10 870 803
0
566 144
566 144
0
1 771 791
1 771 791
0
99 414
97 676
1 738
-48 884
0
-48 884
-5 520
0
-5 520
-1 287 212
0
-1 287 212
-5 913 664
0
-5 913 664
-885 779
0
-885 779
-293 871
0
-293 871
-82 223
0
-82 223
-160 931
0
-160 931
-22 694
0
-22 694
-163 100
0
-163 100
-506 690
0
-506 690
-469 280
0
-469 280
-251 614
0
-251 614
-484
0
-484
-79 795
0
-79 795
149 749
0
149 749
21 693
0
21 693
473 484
0
473 484
30 815
0
30 815
2 840 965
0
2 840 965
66 356
0
66 356
24 999
0
24 999
-35 194
28 323
-63 517
-306 854
0
-306 854
-883
0
-883
-18 795 921
-11 865 407
-6 930 514

Tabell 1: Regnskapsposter som er direkte fordelt til hvert tjenesteområde

Totalt er det fordelt inntekter på kr 31.768.338 og kostnader på kr 19.902.931 som kun gjelder
husholdningsrenovasjon ved etterkalkylen for 2015. Tilsvarende er det fordelt inntekter på 10.542.994 og kostnader
på 3.612.480 som bare knyttes til næringsavfall.

EnviDan Momentum AS

Blindernveien 5

Org.nr. NO 998 321 921 MVA

0361 Oslo

Telefon 22 360 160

post@envidanmomentum.no
www.envidanmomentum.no

20/17 Orientering fra Irmat AS - 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS : IRMAT - Notat om kryssubsidiering og fordelingsnøkler (2017_03_28)

2.2 Inntekter og kostnader som gjelder begge tjenesteområdene
Om lag halvparten av kostnadsnivået i IRMAT er kostnader som kan relateres til begge tjenesteområdene. Et
eksempel på dette er kostnader knyttet til prosessering av papp. Dette avfallet stammer fra både nærings- og
husholdningskunder men det er ikke mulig å skille ut papp fra én kilde underveis i gjenvinningsløpet. Det ville i så
fall krevd separate gjenvinningsløp for nærings- og husholdningspapp, noe som ville vært særdeles
kostnadskrevende. En mer hensiktsmessig løsning er å prosessere alt avfall av den samme typen samtidig og
fordele kostnadene ved hjelp av en tonnasjebasert fordelingsnøkkel.
Tabellene i kapittel 2.2.1 og 2.2.2 viser fordelingsnøklene IRMAT benyttet i selvkostberegningen for 2015 med
tilhørende tallgrunnlagene.
13 av 21 fordelingsnøkler er basert på vektrapporter. De resterende syv fordelingsnøklene er i stor grad knyttet til
årsverksfordelingen av IRMATs personell på de to tjenestene. Grunnlaget for enkelte av fordelingsnøklene er
generert ved å sammenstille vektdata for to eller flere fraksjoner mv. I kapittel 2.2.3 er de enkelte fordelingsnøklene
nærmere beskrevet.

2.2.1 Vektbaserte fordelingsnøkler
Fordelingsnøkkel

Nevner

EE_Avfall
Hjullaster
Metall
Papp
Park/hage
Sortering
Tonn deponert trinn 1 og 2
Tonn deponert trinn 1, 2 og 3
Tonn deponert trinn 3
Treverk
Treverk impr
Vekt
Våtorg

88 042,00
16 697 083,00
376 780
100 480,00
1
4 889 213
209 153 620,00
255 951 640,00
46 798 020,00
2 524 910,00
149 220,00
10 704
1 803 730

Husholdnings Næringsavfall Husholdnings Næringsavfall
avfall
avfall
44 954
9 646 914
103 550
78 860
65 %
2 648 623
150 845 830
151 342 163
496 333
1 723 320
52 220
5 264
1 602 160

43 088
7 050 169
273 230
21 620
35 %
2 240 590
58 307 790
104 609 477
46 301 687
801 590
97 000
5 440
201 570

51,06 %
57,78 %
27,48 %
78,48 %
65,31 %
54,17 %
72,12 %
59,13 %
1,06 %
68,25 %
35,00 %
49,18 %
88,82 %

48,94 %
42,22 %
72,52 %
21,52 %
34,69 %
45,83 %
27,88 %
40,87 %
98,94 %
31,75 %
65,00 %
50,82 %
11,18 %

Tabell 2: Vektbaserte fordelingsnøkler fra IRMATs etterkalkyle for 2015

De vektbaserte fordelingsnøklene fordeler kostnader knyttet til behandling av avfallsfraksjoner og relaterte kostnader
mellom tjenestene for husholdnings- og næringsrenovasjon basert på vektrapport for kalkyleåret. Avfall som
ankommer gjenvinningsstasjonen blir identifisert som nærings- eller husholdningsavfall ved at det blir levert gjennom
forskjellige porter og at ansatte ved anlegget foretar manuell kontroll ved innpassering. Alt næringsavfallet og
mesteparten av husholdningsavfallet blir veid når det ankommer anlegget, og alt avfall blir veid når det forlater
anlegget. Sammenstilling av disse opplysningene gir grunnlagsdataene som trengs for å si hvor mye av hver
avfallsfraksjon som stammer fra henholdsvis nærings- og husholdningskunder.
Disse fordelingsnøklene brukes også til å fordele inntekter som oppstår ved videresalg av det samme
avfallsfraksjonene, såkalte nedstrømsinntekter. Nedstrømsinntekter gjør at nettokostnaden ved å behandle avfallet
reduseres og disse inntektene må fordeles på samme måte som kostnadene for hver avfallsfraksjon for at
beregningsgrunnlaget i selvkostkalkylen skal bli korrekt.
Fordelingsnøklene i tabellen ovenfor fordeler inntekter lik kr 751.642 og kostnader lik kr 12.612.386 til
husholdningsrenovasjon, samt inntekter lik kr 1.168.611 og kostnader lik kr 7.604.490 til næringsrenovasjon.
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2.2.2 Andre fordelingsnøkler
Fordelingsnøkkel

Omsetning
Avskrivning
Alle årsverk
Årsverk inneansatt
Årsverk uteansatt
Årsverk ute eks husholdning

Nevner

-42 993 578
2 652 308
9,90
3,40
6,50
6,50

Husholdnings Næringsavfall Husholdnings Næringsavfall
avfall
avfall
-32 135 288
1 386 214
5,88
2,44
3,45
0,00

-10 858 290
1 266 095
4,02
0,96
3,05
3,05

74,74 %
52,26 %
59,41 %
71,65 %
53,00 %
0,00 %

25,26 %
47,74 %
40,59 %
28,35 %
47,00 %
47,00 %

Tabell 3: Andre fordelingsnøkler fra IRMATs etterkalkyle for 2015

De øvrige fordelingsnøklene er ikke direkte vektbaserte. Likevel er de fleste av dem basert på komponenter som er
fordelt med de vektbaserte nøklene, slik at disse fordelingsnøklene i stor grad er indirekte basert på vektdata.
Totalt brukes disse nøklene til å fordele inntekter lik kr 471.434 og kostnader lik kr 32.515.318 til
husholdningsrenovasjon, samt inntekter lik kr 1.018.281 og kostnader lik kr 11.216.970 til næringsrenovasjon.

2.2.3 Nærmere om de enkelte nøklene
2.2.3.1 EE_Avfall
Denne fordelingsnøkkelen er basert på varetypene 117 (kabel (alle typer) ut), 120 (store enheter ut (RENAS)) og
130 (elektronikkretur / hvitevarer ut). Den brukes til å fordele inntekter fra videresalg av EE-avfall samt
kapitalkostnader knyttet til en spesialcontainer.

2.2.3.2 Hjullaster
Denne fordelingsnøkkelen er basert på vekten av de avfallsfraksjonene hjullasterene brukes til å laste om og brukes
til å fordele kostnader knyttet til det samme arbeidet. Spesifikt fremkommer nøkkelen ved å summere vekttallene for
fordelingsnøklene Papp, Treverk, Treverk impr, Våtorg, Tonn til forbrenning, Metall og Papir for henholdsvis
husholdningsrenovasjon og næringsrenovasjon.

2.2.3.3 Metall
Denne fordelingsnøkkelen har varenummer 89 (Grovskrap/metaller ut) som nevnerverdi, mens telleren for
næringsrenovasjon er hentet fra varenummer 93 (Grovskrap/metaller ut fra sorteringsplate – næring) og
varenummer 53 (metaller inn). Tellerverdien til husholdningsrenovasjon er differansen mellom disse.
Nøkkelen brukes til å fordele inntekter fra videresalg av metall.

2.2.3.4 Papp
Denne fordelingsnøkkelen er basert på varenummer 85 (Papp ut) og 50 (REIN PAPP INN). Varenummer 50 er
tellerverdien som brukes til næringsrenovasjon, mens varenummer 85 er nevnerverdien i fordelingsnøkkelen.
Tellerverdien til husholdningsrenovasjon er differansen mellom disse.
Nøkkelen brukes til å fordele inntekter fra videresalg av papp og kostnader ved transport av papp.

2.2.3.5 Park/hage
Denne fordelingsnøkkelen er basert på varenummer 43 (park og hageavfall næring) som gir tellerverdien for
næringsrenovasjon. Som nevnerverdi benyttes tonn kvernet hageavfall slik det rapporteres fra GVT som utfører
prosesseringsarbeidet for IRMAT. Tellerverdien for husholdningsrenovasjon er differansen mellom disse to tallene.
Nøkkelen brukes til å fordele kostnader ved behandling av park- og hageavfall.

2.2.3.6 Sortering
Denne fordelingsnøkkelen er basert på hvilke avfallsfraksjoner som blir sortert på sorteringsplaten på
gjenvinningsstasjonen.
Fra husholdningsabonnentene er dette varenummer 13 (hytterenovasjon – eierkommuner), 6 (gjenvinningsstasjon
Ryntveit (Sauherad)) og 80 (restavfall private internt(sortert)). Næringsavfall som sorteres er varenummer 24
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(hytterenovasjon Numedal), 25 (restavfall fra gjenvinningst i Numedal) og 30 (usortert restavfall næring til
energigjenvinning)
Nøkkelen brukes til å fordele kapitalkostnader relatert til sorteringsplaten. For flere detaljer, se Vedlegg 2:
Anleggsregister med fordelingsnøkler.

2.2.3.7 Tonn deponert (trinn 1 - 3)
Disse nøklene er basert på mengde deponerte masser i de forskjellige deponitrinnene som har vært etablert hos
IRMAT. Tallene stammer fra vektrapporter de enkelte år deponiene har vært i drift. Trinn 1 og 2 er avsluttet, slik at
disse massene er like fra år til år. I tillegg kommer trinn 3, hvor det fortsatt deponeres masser som ikke kan
gjenvinnes, slik som betong, porselen, ristgods og ikke-brennbart isolasjonsmateriale.
Fordelingsnøkkelen for trinn 1 og 2 brukes til å fordele kapitalkostnader knyttet til deponitrinn 1 og 2, samt
etterdriftsforpliktelser som rensing av sigevann fra de samme deponiene.
Tonn deponert trinn 3 brukes til å fordele kostnader til overvåking av deponitrinn tre, samt avsetning til etterdriftsfond
for det samme deponitrinnet, mens Tonn deponert trinn 1, 2 og 3-nøkkelen brukes kun til å fordele kapitalkostnadene
knyttet til en mengdemåler.

2.2.3.8 Treverk
Denne fordelingsnøkkelen er basert på varenummer 52 (treverk inn) og 65 (internt Goasholt - treverk fra
utsortering(næring)) for næringskunder, mens varenummer 64 (treverk fra gjenvinningsstasjonene) utgjør andelen
som stammer fra husholdningsabonnenter.
Nøkkelen brukes til å fordele kostnader til nedstrømsbehandling av trevirke, samt kapitalkostnader knyttet til mottak
av trevirke. For flere detaljer, se Vedlegg 2: Anleggsregister med fordelingsnøkler.

2.2.3.9 Treverk impr
Denne fordelingsnøkkelen er basert på varenummer 55 (impregnert trevirke/kreosot næring inn) for
næringsrenovasjon, mens husholdningsrenovasjon består av 56 (impregnert trevirke/kreosot/cca fra private) og 66
(impregnert treverk gjenvinningsstasjon private)
Nøkkelen brukes til å fordele kostnader til nedstrømsbehandling av impregnert trevirke.

2.2.3.10 Vekt
Denne fordelingsnøkkelen er basert på antall lass med avfall som har blitt veid inn på anlegget, slik disse
fremkommer i vektrapporten.
Nøkkelen brukes til å fordele vedlikeholds- og kapitalkostnader knyttet til vektanlegget på gjenvinningsstasjonen.

2.2.3.11 Våtorg
Denne fordelingsnøkkelen er basert på varenummer 2 (våtorganisk – eierkommuner) for husholdningsrenovasjon
og varenummer 303 (våtorganisk næring og Numedal – inn) for næringsrenovasjon.
Nøkkelen brukes til å fordele kostnader knyttet til nedstrømsbehandling av våtorganisk avfall, samt kapitalkostnader
knyttet til mottak av dette avfallet. For flere detaljer, se Vedlegg 2: Anleggsregister med fordelingsnøkler.

2.2.3.12 Omsetning
Denne fordelingsnøkkelen inneholder alle regnskapsførte inntekter på kontoserie 3, slik disse er fordelt mellom
husholdningsrenovasjon og næringsrenovasjon på bilagsnivå. Inntektene stammer fra forskjellige kilder, hvorav den
største enkeltkomponenten er driftstilskudd fra eierkommunene. Resten stammer fra videresalg av avfallsfraksjoner.
Denne nøkkelen brukes til å fordele kostnader knyttet til regnskapet, slik som revisjonskostnader og kostnader til
regnskapsfører.
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2.2.3.13 Avskrivning
Denne fordelingsnøkkelen er basert på hvordan de selvkostmessige avskrivningene er fordelt mellom husholdningsog næringskunder i selvkostregnskapet til IRMAT. Den beregnes ved at anleggsmidlene IRMAT disponerer fordeles
ved hjelp av fordelingsnøklene som er beskrevet i dette dokumentet. Se «Vedlegg 2: Anleggsregister med
fordelingsnøkler» for detaljer. Deretter summeres de kalkulatoriske kostnadene som er henført til hvert av de to
tjenesteområdene, og disse tallene utgjør grunnlaget for avskrivninger-nøkkelen.
Denne nøkkelen brukes til å fordele ordinære avskrivninger slik de er ført i driftsregnskapet, samt finanskostnader,
til næringsrenovasjonstjenesten. Husholdningsrenovasjonstjenesten blir tilsvarende belastet med selvkostmessige
avskrivninger og kalkulatoriske renter i tråd med selvkostregelverket. Dette innebærer at næringsrenovasjon blir
belastet med ca. 48% av de totale regnskapsførte avskrivningene og finanskostnadene, noe som utgjør kr
1 502 307. Til sammenligning blir selvkosttjenesten belastet kr 1 674 176 i samlede kapitalkostnader.

2.2.3.14 Årsverk-baserte fordelingsnøkler
De fire fordelingsnøklene som har med årsverk eller lønn å gjøre er basert på fordeling av IRMATs ansatte mellom
husholdnings- og næringsrenovasjon. Denne fordelingen er hovedsakelig gjort ved hjelp av fordelingsnøklene
Hjullaster, Sortering og Vekt, avhengig av hvor den aktuelle ansatte jobber. To ansatte er fordelt 50 % hver til
næringsrenovasjon, fordi denne andelen av stillingen er utleid til et datterselskap. En ansatt er fordelt 100 % til
husholdningsrenovasjon fordi hans jobb består i å arbeide ute ved mottaket for husholdningsavfall. Ytterligere to
ansatte er fordelt 50 % hver til husholdningsrenovasjon. Den ene arbeider med administrasjon knyttet til
husholdningsrenovasjon, slik som tømmekalendere og annen kontakt med eierkommunene. Den andre har
ansvaret for å betjene skranken husholdningsabonnentene henvender seg til når de skal kaste avfall på
gjenvinningsstasjonen.
Alle de årsverk-baserte fordelingsnøklene brukes til fordeling av forskjellige kostnader som kan relateres til at IRMAT
har personell i drift, slik som lønnskostnader og kostnader til garderober.

2.2.3.15 Årsverk inneansatt og Årsverk uteansatt
Fordelingsnøklene «Årsverk inneansatt» og «Årsverk uteansatt» fordeler kostnader til driftsmateriell som brukes
henholdsvis av ansatte på kontorene og ansatte i driften ute. De fremkommer ved at de ansatte, samtidig som de
blir fordelt etter en annen fordelingsnøkkel som beskrevet over, også blir klassifisert som enten «uteansatt» eller
«inneansatt».

2.2.3.16 Årsverk ute eks husholdning
Denne fordelingsnøkkelen er beregnet på samme måte som «årsverk uteansatt», men årsverk som gjelder
husholdningsrenovasjon er tatt ut av telleren. Denne nøkkelen er dermed en variant av årsverk uteansatt, som
fordeler like mye til næringsrenovasjon og ingenting til husholdningsrenovasjon. Nøkkelen er kun brukt i 2015 og
kun til å fordele regnskapsførte inntekter ved salg av et anleggsmiddel til kalkylen for næringsrenovasjon. Kalkylen
for husholdningsrenovasjon fikk tilsvarende inntekter fordelt sammen med de selvkostmessige kapitalkostnadene.
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3 Oppsummering
IRMAT skiller mellom næringsrenovasjon og husholdningsrenovasjon gjennom å føre separate avdelingsregnskap
for de to tjenestene. For å skille regnskapene benyttes en dedikert 20 %-stilling som vurderer hvert bilag og fordeler
dette enten direkte til en av tjenestene eller til begge ved hjelp av en fordelingsnøkkel. Alle fordelingsnøklene som
benyttes er basert på et objektivt og dokumenterbart tallgrunnlag. Majoriteten av fordelingsnøklene er, direkte eller
indirekte, basert på vektrapporter. Vektrapportene viser i hvilken grad de ulike avfallsfraksjonene stammer fra
husholdningsabonnenter og næringskunder.
Gjennom å følge denne prosessen viste IRMATs etterkalkyle for 2015 følgende resultat:

Tabell 4: Oversikt over IRMATs etterkalkyle for 2015

Tabellen viser at selvkosttjenesten husholdningsrenovasjon gikk med et overskudd på kr 27.723 som ble avsatt til
selvkostfondet for tjenesten. Alle overskudd på selvkostkalkylen til IRMAT må tilbakebetales eierkommunene innen
to år. Næringskalkylen gikk med et overskudd på kr 491.280. Næringsresultatet styrker IRMATs egenkapital, og
selskapet kan fritt disponere dette til f.eks. utbytte til eierkommunene eller til andre formål som ikke involverer
husholdningsrenovasjon.

4 Vedlegg
Vedlegg 1: Regskapsuttrekk med fordelingsnøkler
Vedlegg 2: Anleggsregister med fordelingsnøkler

Med vennlig hilsen

Espen Starheim
Daglig leder
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5 Vedlegg 1: Regskapsuttrekk med fordelingsnøkler
Metode-kolonnen i regnskapsuttrekket under har to mulige verdier. «# Etterkalkyle (E)» innebærer det at alle beløp
som er ført i driftsregnskapet på den aktuelle kontoen er fordelt mellom husholdningsrenovasjonstjenesten og
næringsrenovasjonstjenesten med den oppgitte fordelingsnøkkelen. «# Etterkalkyle m/D (E)» innebærer at minst
ett bilag som er bokført på den aktuelle kontoen er manuelt fordelt annerledes enn fordelingsnøkkelen resten av
kontoen fordeles etter skulle tilsi. I hvert tilfelle vil dette være basert på en konkret vurdering av det aktuelle bilaget.
Konto

Metode

# Etterkalkyle 2015
Fordelingsnøkkel

3010 Uspesifiert salg - Husholdning

# Etterkalkyle (E)

Husholdningsavfall

3012 Farlig avfall

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3013 Papp og papir

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3015 Salg Metaller

# Etterkalkyle m/D (ED)

Metall

3016 Salg EE-avfall

# Etterkalkyle m/D (ED)

EE_Avfall

3018 Salg plast, glass- og metallembalasje

# Etterkalkyle (E)

Husholdningsavfall

3020 Salg tjenester GVT

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3021 Driftstilskudd eierkommuner

# Etterkalkyle m/D (ED)

Husholdningsavfall

3029 Næringsavfall - til forbrenning

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3030 Næringsavfall - til deponi

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3039 Våtorganisk - Næring

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3042 Papir - fra andre kommuner og næring

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3043 Salg papp

# Etterkalkyle m/D (ED)

Papp

3045 Jordsalg

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3046 Restavfall på vekt

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3047 Salg av tjenester og viderefakturering

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3050 Slam - Næring

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3063 Gjennvinningsstasjon - Notodden,bomavg.

# Etterkalkyle m/D (ED)

Husholdningsavfall

3064 Gjennvinningsstasjon - Sauherad, bomavg.

# Etterkalkyle m/D (ED)

Husholdningsavfall

3072 Treverk

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3073 Impregnert treverk

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3074 Inntekt asfalt

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3076 Park og hageavfall

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

3410 Refusjoner/erstatning N/A

# Etterkalkyle m/D (ED)

3800 Salgssum anleggsmidl, avg pl

# Etterkalkyle (E)

3801 Salgssum anleggsmidl, avg fri

# Etterkalkyle (E)

3809 Motkonto, balanseverdi solgte anl midle

# Etterkalkyle (E)

3810 Gevinst avgang anl midler

# Etterkalkyle (E)

3901 Andre driftsrel. inntekter avg.fri

# Etterkalkyle m/D (ED)

Alle årsverk
Årsverk ute eks
husholdning
Årsverk ute eks
husholdning
Årsverk ute eks
husholdning
Årsverk ute eks
husholdning
Avskrivning

4100 Sekker og utstyr

# Etterkalkyle m/D (ED)

Husholdningsavfall

4200 Kjøp av produkter fra GVT

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

5100 Lønn faste stillinger

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5108 Overtid

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk
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5180 Feriepenger beregnet

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5182 Arb.avg. påløpne feriepenger

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5210 Fri telefon m/aga

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5220 Fri avis m/aga

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5280 Pensjonskostn. iflg. lønnss. = 5942

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5290 Motkonto for gruppe 52

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5310 Innberetn.pl. styrehonorar u/feriep.

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5311 Utbet. honorarer valgkomite

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5331 Reg. avsatt styrehonorar inkl aga

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5400 Arbeidsgiveravgift

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5710 Lønnstilskudd

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5800 Refusjoner av sykepenger

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5920 Yrkesskadeforsikring/tjeneste og firtidsreise

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5921 Gruppelivsforsikring(fakt)

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5942 Pensjonskostnad (fakturert)

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

5990 Annen personalk., bedriftsh.t.

# Etterkalkyle (E)

Alle årsverk

6000 Ordinære avskrivninger driftsmidler

# Regnskap (R)

Avskrivning

6001 Saldoavskrivning

# Regnskap (R)

Avskrivning

6250 Drivstoff & olje

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk uteansatt

6301 Leie kontorbrakker

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

6320 Kommunale avgifter og eiendomsskatt

# Etterkalkyle m/D (ED)

6321 Rensing av sigevann

# Etterkalkyle m/D (ED)

6340 Lys, varme

# Etterkalkyle m/D (ED)

Alle årsverk
Tonn deponert trinn 1, 2
og 3
Alle årsverk

6360 Renhold

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

6490 Annen leiekostnad

# Etterkalkyle m/D (ED)

Alle årsverk

6550 Rekvesita og driftsmateriale

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk uteansatt

6553 Drift/vedl.hold kontorm. og programv.

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

6572 Arb.klær og verneuts ikke oppg,plikt.

# Etterkalkyle m/D (ED)

Alle årsverk

6573 Iso sertifesering og internkontroll

# Etterkalkyle m/D (ED)

Alle årsverk

6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk uteansatt

6610 Rep. og vedlikeh. veg og vann/avløp

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk uteansatt

6620 Reparasjoner og vedlikehold annet

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk uteansatt

6621 Rep. og vedlikeh. vektanlegg

# Etterkalkyle m/D (ED)

Vekt

6623 Rep. og vedlikeh. hjullaster

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk uteansatt

6624 Rep. og vedlikeh. gravmaskin

# Etterkalkyle m/D (ED)

6625 Rep og vedlhold deponigassanlegg

# Etterkalkyle m/D (ED)

6701 Revisjonshonorar

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk uteansatt
Tonn deponert trinn 1 og
2
Omsetning

6705 Regnskapshonorar

# Etterkalkyle m/D (ED)

Omsetning

6730 Konsulenthonorarer

# Regnskap (R)

6732 Overvåkning og kontroll jfr konsesjonskrav

# Etterkalkyle m/D (ED)

6733 Overvåking og kontroll - deponi trinn 3

# Etterkalkyle m/D (ED)

Omsetning
Tonn deponert trinn 1, 2
og 3
Tonn deponert trinn 3

6734 Vakthold, alarmer, skadedyrbekjempelse o.l

# Etterkalkyle m/D (ED)

Alle årsverk

6736 Kjøp av tj. imp.trevirke

# Etterkalkyle m/D (ED)

Treverk impr
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6741 Kjøp av tjenester treverk

# Etterkalkyle m/D (ED)

Treverk

6742 Kjøp av tjenester park/hageavfall

# Etterkalkyle m/D (ED)

Park/hage

6744 Kjøp av tj. papir, plast, dr.kart.

# Etterkalkyle m/D (ED)

Husholdningsavfall

6746 Kjøp av tjenester metaller

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

6747 Transport papp

# Etterkalkyle m/D (ED)

Papp

6749 Kjøp av tjenester våtorganisk

# Etterkalkyle m/D (ED)

Våtorg

6750 Slambehandling Tinn

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

6751 Kjøp av tj. farlig avfall, husholdning

# Etterkalkyle m/D (ED)

Husholdningsavfall

6752 Kjøp av tj. farlig avfall

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

6753 Kjøp av forbr.tj. hushold.

# Etterkalkyle m/D (ED)

Husholdningsavfall

6754 Kjøp av forbr.tj. næring

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

6755 Kjøp av tj.annet avfall(dyrekadaver)

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

6760 Innsamling og transport

# Etterkalkyle m/D (ED)

Husholdningsavfall

6770 Drift hytterenovasjon

# Etterkalkyle m/D (ED)

Husholdningsavfall

6794 Drift av gjenvinningsstasjon

# Etterkalkyle m/D (ED)

Husholdningsavfall

6800 Kontorrekvesita

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

6900 Telefon og datalinjer

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

6940 Porto

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

7000 Drivstoff bil

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk uteansatt

7020 Vedlikehold bil

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk uteansatt

7040 Forsikringer bil

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk uteansatt

7100 Kmgodtgj. oppg.pl.

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

7320 Annonser og reklamekostnad

# Etterkalkyle m/D (ED)

Husholdningsavfall

7350 Representasjon, fradragsberettiget

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

7400 Kontingent, fradragsberettiget

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

7405 Serviceavg. fradr.ber.

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

7430 Gaver, ikke fradragsberettiget

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

7500 Forsikringspremie

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk uteansatt

7556 Avsetn til etterdr. Trinn 3

# Etterkalkyle m/D (ED)

Tonn deponert trinn 3

7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

7770 Bank og kortgebyrer

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

7790 Annen kostnad, fradragsberettiget

# Etterkalkyle m/D (ED)

Årsverk inneansatt

7830 Tap på fordringer

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

8051 Renteinntekt bankinnskudd

# Etterkalkyle m/D (ED)

Omsetning

8055 Renteinntekt kundefordringer

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

8059 Annen renteinntekt

# Etterkalkyle m/D (ED)

Omsetning

8070 Aksjeutbytte

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

8079 Annen finansinntekt

# Etterkalkyle m/D (ED)

Næringsavfall

8150 Annen rentekostnad

# Etterkalkyle m/D (ED)

Avskrivning

8151 Rentekostnad banklån

# Etterkalkyle m/D (ED)

Avskrivning
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8154 Renter/provisjon kassekreditt

# Etterkalkyle m/D (ED)

Avskrivning

8155 Rentekostnad leverandørgjeld

# Etterkalkyle m/D (ED)

Avskrivning

9995 Avrundingskonto

# Etterkalkyle m/D (ED)

Omsetning

9999 Observasjonskonto

# Etterkalkyle m/D (ED)

Avskrivning
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6 Vedlegg 2: Anleggsregister med fordelingsnøkler
Investert
(årstall)

Tatt i bruk
(årstall)

Fordelings-nøkkel
Etterkalkyle

2001,99783 2001,99783 Tonn deponert trinn 1 og 2

Objektbeskrivelse / Levetid Bruttokostnad
kommentar
(år)
(ekskl. mva.)
(kr)

Deponi trinn 2

20

7 100 000

20

2 000 000

10

200 000

10

150 000

10

150 000

2002 Tonn deponert trinn 1 og 2

Sorteringsanlegg
Kontorcontainer stål
ditto
Bom
Sorteringsgrabb
m/rotasjon
plasthall/rammehall

10

100 000

2002

2002 Tonn deponert trinn 1 og 2

Brannslanger

10

20 000

2002

2002 Tonn deponert trinn 1 og 2

3 stk. kontainere

10

40 000

2002

2002 Treverk

10

45 000

2002

2002 Årsverk uteansatt

10

2002

2002 Årsverk uteansatt

2002

2002 Årsverk uteansatt

2002

2002 Årsverk uteansatt

2002

2002 Årsverk uteansatt

Høyttippende skuff
Volvo BM LL 180
kompaktor 94
Volvo 120D
hjullaster 2000
Volvo L 90 hjullaster
99
Veiesystem kompl.
inkl. bilbrovekt
Sandspreder

2002

2002 Årsverk uteansatt

Krokløft, Gjerstad

10

20 000

2002

2002 Årsverk uteansatt

Feieagregat, Holms

10

150 000

2002

2002 Årsverk uteansatt

Hjullasterskuff 3 stk.

10

2002

2002 Årsverk uteansatt

Dekkavtagermaskin

10

2002

2002 Årsverk uteansatt

Sveiseutstyr

10

20 000

2002

2002 Årsverk uteansatt

Dieseltank

10

30 000

2002

2002 Hjullaster

2002

2002 Husholdningsavfall

2002

2002 Husholdningsavfall

2002

2002 Næringsavfall

2002
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Tilskudd
ol.
(kr)

Tomtekostnad
Solgt/
(kr)
nedskrevet
(årstall)

Salgsverdi
(kr)

2011

0

2013

0

1 150 000

2012

120 000

10

900 000

2015

200 000

10

700 000

2012

280 000

10

500 000

10

65 000

155 000

2012

0

20 000

2013

0

2012

3 200
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2002

2002 Årsverk uteansatt

Kompressor

10

2002

2002 Årsverk uteansatt

Steamvasker

10

7 000

2009

0

2002

2002 Årsverk uteansatt

Kjettinger

10

10 000

2012

0

2002

2002 Årsverk uteansatt

Pallegafler

10

25 000

2002

2002 Årsverk uteansatt

20 000

2002 Årsverk uteansatt

10

30 000

2002

2002 Årsverk uteansatt

Arbeidsbenk
Verktøyskap
m/innhold
Sveiseavsug

10

2002

10

25 000

2012

0

Maskiner biogass

10

1 034 700

Container

10

45 000

Røranlegg biogass
Tysse henger
NX9169
Betalingsautomat

10

725 260

2011

0

10

17 580

2013

2 081

10

88 500
2013

0

2012

0

2015

28 000

2003,01835 2003,01835 Tonn deponert trinn 1 og 2
2003,917

2003,917 Næringsavfall

2004,09375 2004,09375 Tonn deponert trinn 1 og 2

15 000

2004,33

2004,33 Årsverk uteansatt

2004,774

2004,774 Husholdningsavfall

2005,0023

2005,0023 Husholdningsavfall

Miljøbokser

10

427 050

2005,167

2005,167 Husholdningsavfall

Tredal boggihenger

10

84 900

2005,333

2005,333 Årsverk uteansatt

Høytrykkvasker
Sikteverk type
Farwik Must
Hjullastervekter
Byhler
vannprøvetager
Gripeklo hjullaster

10

19 000

10

940 000

10

103 880

10

15 971

10

65 000

Trevirkemottak
Gaffeltruck TMC
FTB16, 1997
Utstyr truck

20

1 333 612

10

99 000

10

60 000

Videovektanlegg
Binge for sortering
matavfall
Krok org.avfall

10

160 849

10

163 791

10

159 920

2006,667
2006,8333

2006,667 Sortering
2006,8333 Årsverk uteansatt

2007

2007 Tonn deponert trinn 1 og 2

2007

2007 Treverk

2007

2007 Treverk

2007,165

2007,165 Årsverk uteansatt

2008

2008 Husholdningsavfall

2008

2008 Vekt

2008

2008 Våtorg

2008

2008 Våtorg
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2008

2008 Årsverk uteansatt

Brøyteskjær

10

28 000

2009

2009 Alle årsverk

20

14 606 250

2009

2009 Hjullaster

10

33 809

2009

2009 Sortering

10

301 257

2009

2009 Våtorg

10

13 960

2009

2009 Våtorg

10

91 292

2010

2010 Alle årsverk

10

172 569

2010

2010 Hjullaster

10

59 000

2010

2010 Hjullaster

10

58 634

2010

2010 Næringsavfall

8

800 000

2010

2010 Sortering

10

75 000

2010

2010 Sortering

20

1 166 536

2010

2010 Tonn deponert trinn 3

25

8 785 425

2010

2010 Tonn til forbrenning

20

463 661

2010

2010 Årsverk uteansatt

10

25 984

2011

2011 Hjullaster

10

1 530 100

2011

2011 Hjullaster

10

200 000

2011

2011 Hjullaster

GOASHOLTMYRA
Hjullasterkasser til
restavfalll 2 stk
Volvo EC210
gravem. (tatt ut klype
som er levert tilbake)
Binge for sortering
matavfall
Container til
matavfall
Citroên Berlingo
vare 10-modell
Volvo hjullasterskuff
BM90
hjullasterkasser 3 stk
Rankevender (544'
totalt, tar av 100' på
rankevender i
salgssum)
Brukt riveklo, til
gravemaskin
Utvide
komposteringsplate
(endret nøkkel for
2014)
Deponitrinn 3
Omlasterstasjon for
brennbart avfall
Citroên 28 HDI last
03-modell
Volvo L1 10F
Hjullaster 521
2 skuffer hjullaster
Loadtronic 3
hjullastervekt

10

69 900

EnviDan Momentum AS

Blindernveien 5

Org.nr. NO 998 321 921 MVA

0361 Oslo

Telefon 22 360 160

post@envidanmomentum.no
www.envidanmomentum.no

2014

350 000

2014

4 000
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2011

2011 Hjullaster

2011

2011 Husholdningsavfall

2011

2011 Næringsavfall

2011

2011 Årsverk inneansatt

Liten hjullaster Kramber 350
Container
isolerglassrute
Sikteverk type
Farwik Must
Sony 60 LED TV

2011

2011 Årsverk inneansatt

Nytt tlf system

2011

2011 Årsverk uteansatt

2011

2011 Årsverk uteansatt

2012

2012 Hjullaster

2012

2012 Hjullaster

2012

2012 Årsverk uteansatt

2012

2012 Årsverk uteansatt

2012

2012 Årsverk uteansatt

2013

2013 Hjullaster

2013

2013 Husholdningsavfall

2013

2013 Husholdningsavfall

2013

2013 Husholdningsavfall
Tonn deponert trinn 1, 2 og
2013
3
2013 Vekt

2514 - Snøfreser
Rider 16 AWD
Gressklipper
Volvo L110G
hjullaster
med TAM PRO vekt
(ekskl.
nedenstående
brøyteskjær)
Volvo hjull.skuff 3,5
m3 rett HK
Fyllestasjon diesel
med tank
Plasma
skjærebrenner
Klappvinge
brøyteskjær
Kjettinger L110F
Containere til
vinduer (Farlig avfall
gj.v.stasjon)
Gjensbrukscontainer
og gipscontainer
Lagerhall 2013
Mengdemåler
SC200
ScanX.Net

2013
2013

EnviDan Momentum AS

Blindernveien 5

Org.nr. NO 998 321 921 MVA

0361 Oslo

10

294 000

10

48 420

10

250 000

5

16 315

5

24 205

10

22 800

10

37 500

10

1 711 162

10

73 000

10

179 198

10

22 615

10

157 000

5

12 600

5

90 000

5

54 500

20

777 268

10

17 487

5

24 591

Telefon 22 360 160

2014

post@envidanmomentum.no
www.envidanmomentum.no
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2013

2013 Vekt

2013

2013 Årsverk inneansatt

2013

2013 Årsverk inneansatt

2013

2013 Årsverk inneansatt

2013

2013 Årsverk uteansatt

2013

2013 Årsverk uteansatt

2014

2014 Husholdningsavfall

2014

2016 Husholdningsavfall

2014

2014 Årsverk uteansatt

2015

2015 Alle årsverk

2015

2015 EE_Avfall

2015

2015 Hjullaster

2015

2016 Husholdningsavfall

2015

2016 Husholdningsavfall

2015

Husholdningsavfall

2015

2015 Sortering

2015

2015 Treverk

2015

2015 Årsverk uteansatt

2015

2015 Årsverk uteansatt

ScanX.Net
Installasjon
Ny server
Ny server
Div. kontormøbler Lidvard Andersen
Gaupen Henger
m/fab lemmer
Vikeplog Pronar
1700 m/festeplog
LasLift 351
Vakumløfter
Prosjekt farlig
avfallsmottak
(Forprosjekt)
Merzedes-Benz
Atego 818K m/tipp
og plan 2011 mod.
Port ved
innkjøringen
Krokcontainer kabel
Volvo L110H
Ny.gj.v.stasjon
Goasholt
Tekniske
installasjoner
Goasholt gj.v.stasjon
Ny.gj.v.stasjon
Brenna
Gravemaskin M318F
Krokcontainer
forsterket 4-5-750
Krokcontainer flater
Krokcontainer
forsterker
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Blindernveien 5

Org.nr. NO 998 321 921 MVA

0361 Oslo

5

30 000

5

77 100

5

31 140

10

32 916

5

20 000

5

29 000

10

162 500

20

179 555

10

298 000

10

86 890

5

35 500

8

1 565 000

20

5 441 922

20

233 520

20

656 362

10

1 843 000

10

46 000

5

46 000

5

46 000

Telefon 22 360 160

2015

post@envidanmomentum.no
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2015

2015 Årsverk uteansatt

2015

2015 Årsverk uteansatt

2015

2015 Årsverk uteansatt

2015

2015 Årsverk uteansatt

Bema 25-1850
M/oppsamler,
sidekost, vanntank
Krokcontainer
forsterket 4-5-750
Ny Truck - Linda
H30D-393
(HT15061)
Lastebil MAN reg.nr:
60829

EnviDan Momentum AS

Blindernveien 5

Org.nr. NO 998 321 921 MVA

0361 Oslo

10

70 050

10

46 000

10

355 000

10

380 000
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post@envidanmomentum.no
www.envidanmomentum.no
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Dokumentasjon av at IRMAT AS følger selvkostprinsippet
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Bakgrunn
IRMAT

EnviDan Momentum

• Renovasjonsselskap eid av kommunene
Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad
• Etablert i 1998
• Driver husholdnings- og
næringsrenovasjon

• Landets ledende konsulentselskap innen
selvkost
• Etablert i 2004
• 280 kommuner og IKS som kunder

?

Hvordan håndterer IRMAT skillet mellom næringsrenovasjonstjenesten som
tilbys i markedet og selvkosttjenesten husholdningsrenovasjon?
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Skillet mellom husholdnings- og næringsrenovasjon
• Subsidiering forbudt pga. «forurenser betaler»-prinsippet
• For husholdningsrenovasjon er selvkost øvre grense for brukerbetaling
• Alle som driver med begge deler må føre separate regnskap for å
1. Sikre at husholdningsrenovasjon virkelig drives til selvkost
2. Unngå ulovlig konkurransevridning gjennom kryssubsidiering av næringsrenovasjonen

• Løses i praksis ved at
– Bilag som kan henføres til én av tjenestene blir fordelt direkte til tjenesten
– Felleskostnader fordeles forholdsmessig ved hjelp av fordelingsnøkler
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Fordelingsprosessen hos IRMAT
• All fordeling skjer på bilagsnivå
• Dedikert 20%-stilling vurderer hvert bilag og konterer med korrekt fordeling
• Regnskapssystem fra Visma støtter separate regnskap for forskjellige
avdelinger i samme selskap
• Revisjon ved Bjering og Kigen Revisjon AS bidrar til ytterligere kontroll av
korrekt fordeling
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Fordelingsnøkler
• Samtlige er basert på objektive og dokumenterbare tallgrunnlag
– Majoriteten er direkte eller indirekte basert på vektrapporter fra én eller flere
avfallsfraksjoner
– De resterende er i stor grad knyttet til årsverksfordeling av IRMATs personell mellom de
to tjenestene

• Vektrapportene viser i hvilken grad de ulike avfallsfraksjonene stammer fra
husholdningsabonnenter og næringskunder.
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Eksempel 1 – Direkte henførbare kostnad
• Kostnader til underleverandører som driver innsamling av avfall hos
husholdningsabonnenter
• Fordeles i sin helhet til avdelingsregnskapet til husholdningsrenovasjon
• Utgjorde totalt kr 10.870.803,- i 2015
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Eksempel 2 – Fordelingsnøkkel «Papp»
• Fordeler kostnader og inntekter relatert til prosessering og videresalg av
papp
• Avfallet stammer fra både nærings- og husholdningskunder
• Ikke mulig å skille avfall fra én kilde underveis i gjenvinningsløpet
• Må prosessere avfallet samlet og fordele kostnader ved hjelp av
tonnasjebasert fordelingsnøkkel
Fordelingsnøkkel

Papp

Husholdnings Næringsavfall Husholdnings Næringsavfall
avfall
(Kilo)
avfall
(Kilo)
100 480,00
78 860
21 620
78,48 %
21,52 %

Konto

3043 Salg papp
6747 Transport papp

Nevner
(Kilo)

Regnskap Fordelings Husholdnings
2015
nøkkel
renovasjon
(R15)
-41 155,64 Papp
-32 301
47 411,60 Papp
37 211

Næringsrenovasjon
-8 855
10 201
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Oppsummering: Rapport
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/05843-6
Marianne Lundeberg

Saksgang
Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet
– selvkost og ressursbruk i Irmat AS" -Notodden kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan - gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i
Irmat AS, som den foreligger.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget i Notodden kommune bestilte prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon i
møte 02.05.2017 sak: 13/17
Følgende vedtak ble fattet:
Notodden kontrollutvalg bestiller selskapskontroll, gjennomført som forvaltningsrevisjon, ihht.
vedtatt plan for selskapskontroll 2016-2019, med tema "Gjennomføring av virksomhet – selvkost
og ressursbruk i Irmat AS" fra Telemark kommunerevisjon IKS (TKR).
TKR bes utarbeide forslag til kostnadsfordeling i forbindelse med prosjektplanen som legges frem
for kontrollutvalgene som bestiller prosjektet.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget får fremlagt prosjektplan «gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i
Irmat» og pristilbud på prosjektet i et fellemøte med kontrollutvalgene i Bø, Sauherad og Hjartdal.
Telemark kommunerevisjon IKS legger frem prosjektplan på Notodden kommunehus, møterom
Samfunnsalen.
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Det foreslås to hovedproblemstillinger for kontrollen:
- Har IRMAT AS fulgt opp anbefalingene som ble vedtatt etter selskapskontrollen i 2009?
 om selskapet har avklart spørsmål om selskapets skatteplikt
 om selskapet har utarbeidet retningslinjer som sikrer at selskapets anskaffelser skjer i henhold til
gjeldende regelverk
- I hvilken grad overholder IRMAT AS gjeldende krav og retningslinjer for beregning av og
dokumentasjon av selvkost?
 I selskapskontrollen fra 2009 var det ikke mulig å undersøke selvkost og kryssubsidiering, fordi
selskapet ikke hadde selvkostregnskap før i 2008. Denne problemstillingen dekker både kravene
til håndtering av selvkost og spørsmålet om eventuell ulovlig kryss-subsidiering i virksomheten,
jf. reglene om selvkost og reglene om offentlig støtte.
Eierkommunene har en felles lokal forskrift om renovasjon fra 1997. Det er grunn til å tro at den ikke er
oppdatert i samsvar med gjeldende regelverk. Dette kan vi eventuelt omtale.
Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til prosjektplan som er lagt frem, vil
gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere foreslåtte
problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensning, og om de metoder som er tenkt bruk
etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi svar på problemstillingene.
Forslaget til plan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen ser for
seg i prosjektet.
Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt januar 2018.
Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan.
Pristilbud for Notodden er kr 57 975. Det vises for øvrig til vedlagt pristilbud.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet legger fram forslag til vedtak om at kontrollutvalget godkjenner prosjektplan –
«gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat as» som den foreligger, da orientering og
diskusjon rundt prosjektplan vil skje i møtet.
Vedlagt er også prosjektplan for Bø kontrollutvalg. Denne til informasjon for Notodden, da den vil bli
lagt frem i fellesmøtet.
Vedlegg:
-Prosjektplan IRMAT
-Prosjektplan Bø - IRMAT
-pristilbud på selskapskontroll av Irmat AS
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17/05843
Marianne Lundeberg
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Møtedato
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Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i
Irmat AS" -Notodden kommune

Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 02.10.2017 sak 21/17
Møtehandsaming
Kontrollutvalget fikk fremlagt prosjektplan «gjennomføring av virksomhet – selvkost og
ressursbruk i Irmat» og pristilbud på prosjektet i et fellesmøte med kontrollutvalgene i Bø,
Sauherad og Hjartdal.
Telemark kommunerevisjon IKS la frem prosjektplan på Notodden kommunehus, møterom
Samfunnsalen.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan - gjennomføring av virksomhet – selvkost og
ressursbruk i Irmat AS, som den foreligger, med tillegg av:
 hva har Irmat AS gjort innenfor forretningsutvikling inkludert området Grønn Vekst
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Utarbeidet dato:

Prosjekt:

13.09.17

407010 IRMAT AS – selvkost m.m.

Prosjektplan
1. Bakgrunn, bestilling og formål
Kontrollutvalgene i Notodden, Hjartdal, Bø og Sauherad har bestilt prosjektplan for
forvaltningsrevisjon i selskap i Irmat AS med følgende saksnummer:





Notodden kontrollutvalg sak 13/17
Hjartdal sak 13/17
Bø kontrollutvalg i sak 8/17
Sauherad sak 18/17

Bestillingene er i samsvar med «Plan for selskapskontroll 2016-2019» som er vedtatt i de
respektive kommunestyrene. Vi viser ellers til saksutredningene for disse sakene.
Undersøkelsen vil bli gjennomført som forvaltningsrevisjon i selskap, jf.
kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

2. Problemstilling/vinkling
Vi foreslår to hovedproblemstillinger for kontrollen:
-

Har IRMAT AS fulgt opp anbefalingene som ble vedtatt etter selskapskontrollen i 2009?
o om selskapet har avklart spørsmål om selskapets skatteplikt
o om selskapet har utarbeidet retningslinjer som sikrer at selskapets anskaffelser
skjer i henhold til gjeldende regelverk

-

I hvilken grad overholder IRMAT AS gjeldende krav og retningslinjer for beregning av og
dokumentasjon av selvkost?
o I selskapskontrollen fra 2009 var det ikke mulig å undersøke selvkost og
kryssubsidiering, fordi selskapet ikke hadde selvkostregnskap før i 2008. Denne
problemstillingen dekker både kravene til håndtering av selvkost og spørsmålet
om eventuell ulovlig kryss-subsidiering i virksomheten, jf. reglene om selvkost og
reglene om offentlig støtte.

Eierkommunene har en felles lokal forskrift om renovasjon fra 1997. Det er grunn til å tro at
den ikke er oppdatert i samsvar med gjeldende regelverk. Dette kan vi eventuelt omtale.
1
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Utarbeidet dato:

Prosjekt:

13.09.17

407010 IRMAT AS – selvkost m.m.

3. Avgrensning
I denne selskapskontrollen vil vi ikke undersøke kommunenes eierstyring av selskapet.
Fakturering av renovasjonsgebyr ut til innbyggerne skjer i hver kommune. De foreslåtte
problemstillingene dekker ikke undersøkelse av kommunenes fastsetting av gebyrsatser og
fakturering av renovasjonsgebyr.
Vi vil undersøke selskapets selvkostberegning og dokumentasjon for 2016.

4. Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier
-

Reglene om offentlige anskaffelser (nytt regelverk i kraft 1.1.2017)
Reglene om offentlig støtte
Forurensningsloven § 34 og avfallsforskriften kapittel 15
Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjeldende fra 01.01.2015
Aksjeloven
Selskapets vedtekter

5. Metode
Vi vil innhente og gjennomgå dokumentasjon:
 Rutiner, retningslinjer eller annen dokumentasjon knyttet til selskapets håndtering av
offentlige anskaffelser, eventuelt dokumentasjon av anskaffelser
 Selskapets selvkostberegninger - regnskapsdokumentasjon
 Informasjon med eierkommunene
Vi vil innhente informasjon gjennom intervju med ledelse og relevante ansatte i Irmat AS,
eventuell ekstern konsulent for selvkostberegninger og relevante personer i
eierkommunene.

6. Oppstart og leveranse
Vi kan starte prosjektet i oktober 2017 og levere en felles rapport i løpet av januar 2018.

2

mføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS" -Notodden kommune - 17/05843-6 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS" -Notodden kommune : Prosjektplan Bø - IRMAT

Utarbeidet dato:

Prosjekt:

13.09.17

721020

Prosjektplan
1. Bakgrunn, bestilling og formål
Kontrollutvala i Notodden, Hjartdal, Bø og Sauherad har bestilt prosjektplan for
forvaltningsrevisjon av sjølvkost m.m. i Irmat AS.
Bø kommune, mellom andre v/ kontrollutvalet, har mottatt førespurnader frå Bø
miljøstasjon AS m. fl. der ein reiser forskjellige spørsmål knytt til at Irmat AS etablerer ein
gjenvinningsstasjon på Brenna. Det er reist spørsmål mellom anna ved kva rolle Irmat AS har
i forhold til Bø kommune og om det skjer konkurransevridande subsidiering av den
næringsretta verksemda til Irmat AS. Det er også reist spørsmål ved den kommunale
prosessen rundt lokalisering av gjenvinningsstasjonen.
Vi har ikkje gått djupt inn i dokumenta som ligg føre, i og med at det ikkje er avklart om
kontrollutvalet ynskjer ei nærare undersøking av saka, og kva problemstillingar
kontrollutvalet eventuelt vil ha undersøkt. Enkelte av dei spørsmåla som er reist er etter det
vi kan sjå av politisk karakter, og bør eventuelt handterast av andre organ i kommunen.
Nedanfor vil vi skissere nokre moglege vinklingar som vi meiner ligg innanfor kontrollutvalet
sitt mandat.

2. Problemstilling/vinkling
Spørsmål om konkurransevridande subsidiering vil eventuelt bli gjort greie for i
forvaltningsrevisjonen av sjølvkost i Irmat AS, jf. prosjektplan 407010.
Alternativ 1)
Spørsmål om kva rolle Irmat AS har i forhold til Bø kommune kan ein undersøke gjennom ein
eigarskapskontroll, der vi undersøker om kommunen sine målsetjingar for eigarskapen blir
ivaretatt, og om selskapet si verksemd er i samsvar med vedtekter og eventuell avtale
mellom selskapet og kommunen. Her kan vi også undersøke om kommunen utøver
eigarskapen i samsvar med relevante tilrådingar.
Alternativ 2)
Prosessen rundt lokalisering av gjenvinningsstasjonen på Brenna. Her kan vi undersøke roller
og ansvar knytt til lokaliseringa: om Irmat AS har arbeidd i samsvar med føringar frå eigar, og
om kommunen har halde seg godt til kommunelova og plan- og bygningslova sine krav om
saksutgreiing og planprosess. Her kan vi også sjå på kostnader og finansiering av etableringa
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av gjenvinningsstasjonen, og korleis kostnadene er handtert i forhold til sjølvkost eller
kommunen sin rekneskap.

3. Kjelder for revisjonskriterium
For alternativ 1:







Kommunelova
Aksjelova
Selskapet sine vedtekter
Kommunens eigarskapsmelding og eigarstrategi
KS tilrådingar for eigarskap
Reglane om offentlige anskaffingar og offentlig støtte

For alternativ 2:





Kommunelova
Plan- og bygningslova
Kommunale vedtak, Bø kommune
Selskapet sine vedtekter

4. Metode
Innhente og gjennomgå dokumentasjon frå selskap og kommune: kommunale vedtak og
andre dokument, generalforsamlingsprotokollar, styreprotokollar.
Intervju med ordfører, rådmann og relevante tilsette i Bø kommune, selskapet si leiing.

5. Oppstart og leveranse
Kvart av desse alternativa kan gjennomførast innanfor ei ressursramme på ca 100 - 150
timar. Dersom kommunen ynskjer å kjøpe denne undersøkinga i tillegg til den tilgjengelige
forvaltningsrevisjonsressursen, vil vi tilby ein fastpris på kr. 100 000 per alternativ.
I staden for å kjøpe ekstra, har kommunen høve til å byte ut den planlagde
forvaltningsrevisjonen av informasjonstryggleik, jf. plan for forvaltningsrevisjon. Denne
forvaltningsrevisjonen var foreslått som eit felles prosjekt med Nome og Sauherad, med
planlagt oppstart ca juni 2018.
Vi kan starte opp undersøkinga på nyåret 2018. Dersom vi skal starte før, må vi forskyve
avtalte revisjonar i andre kommunar.
2
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I. TELEMARK
KOMMUNEREVISJON IKS
‘

Hovedkontor:
Po5tboks 2805, 3702 Skien
Tif.: 35 917030
e-post: po5t-tkr@tekomrev.no

Kontrollutvalgene i Notodden, Bø, Sauherad og Hjartdal kommune
vi Temark IKS

Dstriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00
Vär ref.:
Arkivkode:

Tilbud

—

selskapskontroll

—

forvaltningsrevisjon

—

17/
/tork
407 010

IRMAT AS

Vi viser til plan for selskapskontroll for de fire kommune og kontrollutvalgenes vedtak våren
2017 om bestilling av prosjektplan og tilbud på kontroll av selvkost i IRMAT AS. Vi vil med dette
gi tilbud om selskapskontroll knyttet til selvkost og tiltak mot kryss-subsidiering i IRMAT AS.
Selskapskontrollen vil bli utført som forvaltningsrevisjon i selskap.
Vi vil gjennomføre selskapskontrollen i IRMAT AS i samsvar med framlagt prosjektplan. Prisen
for kontrollen er kr 150 000. Prisen inkluderer nødvendige reiser og presentasjon av
kontrollrapporten i fellesmøte for kontrollutvalgene i eierkommunene og eventuelt i
kommunestyrene etter nærmere avtale.
Vi foreslår følgende fordeling av kostnaden ved kontrollen:
Kommune/eierandel i
selskapet
Notodden
(52,3%)
(21,7%)
BØ
Sauherad
(18,8%)
Hjartdal
(7,2%)
SUM

Flat fordeling
50% av 150 000
1$ 750
18750
18 750
18 750
75000
*

Fordeling etter eierandel Totalpris
50% av 150 000
57 975
39 225
35025.
16275
32 850
14 100
5 400
24 110
75000
150000

Særskilt for 80 kommune
Kontrollutvalget i BØ kommune har mottatt en henvendelse vedrørende kommunens
saksbehandling og relasjonen til IRMAT AS i forbindelse med etablering av en
gjenvinningsstasjon for BØ og Sauherad kommuner. Denne problemstillingen gjelder BØ
kommune spesielt, og er omtalt i en egen prosjektplan til kontrollutvalget i BØ. Arbeidet med
disse spørsmålene er særlig rette mot Bø kommune, og vil eventuelt bli utført som ordinær
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KOMMUNEREVISJON 11(5

forvaltningsrevisjon og rapportere særskilt til kontrollutvalget i Bø. Den delen av oppdraget er
derfor ikke dekket av dette tilbudet.
Vi kan møte på felles kontrollutvalgsmøte for kommunene og gjennomgå prosjektplan og
tilbud.

Skien, 18.09.2017
Telemark kommunerevisjon IKS

leder for forvaltningsre isjon

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/13655-2
Marianne Lundeberg

Saksgang
Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 Notodden kommune
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kommunerevisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De
bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:




Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.04
Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver;
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor og
har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.
Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av
regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og
effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 "Planlegging av
revisjon av et regnskap" ligger til grunn for vedlagt dokument.
Revisjonen mener denne overordnede revisjonsstrategien, sammen med deres øvrige muntlige og
skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av deres prioriteringer innen
regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og
påseansvar.

Saksopplysninger:
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin legger frem overordnet revisjonsstrategi 2017.
Vedlegg:
overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 – Notodden kommune.
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Arkivkode
Saksbehandler

17/13655
Marianne Lundeberg

Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
22/17

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Notodden kommune

Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 02.10.2017 sak 22/17
Møtehandsaming
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la frem overordnet revisjonsstrategi 2017.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors
uavhengighet i forhold til Notodden kommune
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for
kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør
merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med vurdering av oppdragsrevisors
uavhengighet. Ifølge revisjonsforskriften § IS skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved
behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og
objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som
plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Saksopplysninger:
Elizabeth Kasin legger frem dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors
uavhengighet i forhold til Notodden kommune».

Vedlegg:
-Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i
forhold til Notodden kommune.
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Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til
Notodden kommune

Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 02.10.2017 sak 23/17
Møtehandsaming
Elizabeth Kasin la frem dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors
uavhengighet i forhold til Notodden kommune».
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden
kommune med en ramme på kr 1 800 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av
revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2018 i Notodden kommune.
Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den kommunale virksomheten er høyaktuelt, og kommunestyret
har et ansvar i å sørge for at det bevilges nok ressurser til dette.
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets
forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følgje formannskapets innstilling til
kommunestyret”.

Saksopplysninger:
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden
kommune for 2018. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve drifta av utvalget, samt
utgiftene knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.
Budsjettforslaget er basert på regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe
på anslag.
Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:
1. Opplæring av kontrollutvalget
Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde
seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom
kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne
sammenhengen. Det må være rom for dette på kontrollutvalgets budsjett.
Temark arrangerer to årlige konferanser i egenregi. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse i
februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på,
men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. I tillegg arrangerer også Forum for kontroll og
tilsyn gode og nyttige fagkonferanser.

1

24/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune - 17/13659-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune : Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune

2. Kjøp av tjenester
Notodden kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og
tilsynsoppgavene. Dette er Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR) for revisjonsoppgaver og Agder og
Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.
2.1. Sekretariatstjenester
Notodden kommune er medeier i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnader
i selskapet blir fordelt etter eierbrøk/ kommunestørrelse. Det er fra 2016 utarbeidet en ny
fordelingsnøkkel for kostnadene i selskapet, for å fordele disse mest mulig rettferdig. For Notodden er
nivået omtrent som før. Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark i
november, og budsjettallene er derfor anslag.
2.2 Revisjonstjenester
Notodden kommune er medeier i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR). Kostnader i selskapet fordeles
etter eierbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet. Selskapet
utarbeidet en ny kostnadsdeling mellom eierne i 2014/2015, som førte til at Notodden kommune betaler
noe mindre enn før. Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde med
forvaltningsrevisjon. Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn
det som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg.
3 Selskapskontroll og andre tjenester
Kjøp av tjenester omfatter også kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre
tjenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll har hittil blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg til
det faste driftstilskuddet. Kostnadene for selskapskontroll vil variere med kompleksitet, tema som er valgt
osb. Med andre tjenester menes f.eks. kjøp av tjenester fra andre revisjonsselskap, advokattjenester, andre
eksterne.
4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring
Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen har, og om
medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er
tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter.

Regnskapstall for Kontroll- og tilsynsarbeidet for Notodden kommune for 2016 og 2017:
Beskrivelse

Budsjett 2016 (korr)

Regnskap 2016

Godtgjøring til folkevalgte,
tapt arbeidsfortj
Arbeidsgiveravgift
Møteutgifter, bevertning, reise
Opplæring/kurs/andre møter
Kontingenter og abonnement
It tjenester
Kontormateriell
Kjøp av tjenester
a. Revisjon (TKR)
b. Sekretariat (Temark)
c. Selskapskontroll og andre tjenester

Kr 75 000
Kr 10 575
Kr 10 000
Kr 30 000
Kr 6 000
kr 2 000
kr 10 000
Kr 1 580 000
Kr 1 289 500
Kr 219 200
Kr

Kr 69 516,00
Kr 9 805,00
Kr 9 934,00
Kr 3 871,00
Kr 5 825,00
kr
0
kr 20 760,00
Kr 1 508 700
Kr
Kr
Kr 7 000

Totalutgifter

Kr 1 723 575

Kr 1 635 423
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Beskrivelse

Budsjett 2017 (korr)

Regnskap per
30.08.2017

Godtgjøring til folkevalgte,
tapt arbeidsfortj
Arbeidsgiveravgift
Møteutgifter, bevertning, reise
Opplæring/kurs/andre møter
Kontingenter og abonnement
It tjenester
Kontormateriell /annet forbruk
Kjøp av tjenester
a. Revisjon (TKR)
b. Sekretariat (Temark)
c. Selskapskontroll og andre tjenester

Kr 66 000
Kr 9 306
Kr 10 000
Kr 30 000
Kr 6 000
kr 2 000
kr 10 000
Kr 1 595 000
Kr
Kr
Kr

Kr 32 646,00
Kr 4 603 ,00
Kr 2 797,00
Kr 8 520,00
Kr 4 300,00
kr 1 625,00
kr 5 235,00
Kr 1 080 275
Kr
Kr
Kr

Totalutgifter

Kr 1 728 306

Kr 1 140 000

0

Forslag til budsjett for Kontroll- og tilsynsarbeidet i Notodden kommune for 2017:
Ansvar: 140 POLITISKE ORGANER Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON

Beskrivelse

Budsjett 2017

Kontrollutvalget
Godtgjøring til folkevalgte,
tapt arbeidsfortj.
Arbeidsgiveravgift
Møteutgifter, bevertning
Skyssutgifter, reise
Opplæring/kurs/andre møter
Kontingenter og abonnement
It tjenester
Kontormateriell /annet forbruk

Kr 164 000

Kjøp av tenester
a. Revisjon (TKR)
b. Sekretariat (Temark)
c. Selskapskontroll og andre tjenester

Kr
Kr 1 321 738
Kr 232 103
Kr 80 000

Totalutgifter

Kr 1 800 000

Kr 75 000
Kr 10 000
Kr 9 000
Kr 10 000
Kr 30 000
Kr 20 000
kr 2 000
kr 10 000

(budsjettallet er avrundet)

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 800 000,- for kontrollutvalet for 2018, inkl. kjøp av
revisjons- og sekretariatstenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av de utgifter som forventes for
kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det blir
behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og det er nødvendig å hente inn ekstern
kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon IKS, kan behovet for tilleggsbevilgninger til
kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for kommunestyret. Budsjettforslaget
har tatt hensyn til deflator økningen på 2,5% og mener budsjettallene skal dekke dette.
Vedlegg:
-Budsjett- og regnskapstall kontroll og revisjon 2016 - Notodden kommune
-Budsjett- og regnskapstall kontroll og revisjon per 30.6.17 - Notodden kommune
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yn 2018 - Notodden kommune - 17/13659-3 Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 24/17, Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune : Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 24/17, Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune

Saksprotokoll
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/13659
Marianne Lundeberg

Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
24/17

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune

Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 02.10.2017 sak 24/17
Møtehandsaming
Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden
kommune med en ramme på kr 1 800 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

24/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune - 17/13659-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune : Budsjett- og regnskapstall kontroll og revisjon per 30.6.17 - Notodden kommune

1 Notodden kommune (2017) - År/Periode 2017 1 - 6
Bruker: HAKSOR

Klokken: 15:31

Program: XKOST-A1 Versjon: 16

24/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune - 17/13659-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune : Budsjett- og regnskapstall kontroll og revisjon per 30.6.17 - Notodden kommune

1 Notodden kommune (2017) - År/Periode 2017 1 - 6

Ansvar: 10010 Kontroll og revisjon
Tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon
Gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter
10801 Møtegodtgjørelse folkevalgte
10990 Arbeidsgiveravgift
Sum gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter
Gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
11000 Kontormateriell
11150 Mat- og drikkevarer til bevertning
11209 Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
11402 Gaver ved representasjon
11500 Opplæring, kurs
11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er opplysningspliktige
11702 Reiseutgifter - ikke opplysningspliktige
11951 Kontingenter, gebyrer, lisenser og dataprogram
12401 Driftsavtaler for teknisk infrastruktur, IT-sentraler og -programmer
Sum gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon
13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager
Sum gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon
Sum tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon
Sum ansvar: 10010 Kontroll og revisjon
TOTALT

24/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune - 17/13659-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune : Budsjett- og regnskapstall kontroll og revisjon 2016 - Notodden kommune

1 Notodden kommune (2017) - År/Periode 2016 1 - 12
Bruker: HAKSOR

Klokken: 15:28

Program: XKOST-A1 Versjon: 16

24/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune - 17/13659-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune : Budsjett- og regnskapstall kontroll og revisjon 2016 - Notodden kommune

1 Notodden kommune (2017) - År/Periode 2016 1 - 12

Ansvar: 10010 Kontroll og revisjon
Tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon
Gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter
10509 Andre godtgjørelser
10801 Møtegodtgjørelse folkevalgte
10990 Arbeidsgiveravgift
Sum gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter
Gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
11000 Kontormateriell
11150 Mat- og drikkevarer til bevertning
11500 Opplæring, kurs
11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er opplysningspliktige
11702 Reiseutgifter - ikke opplysningspliktige
11951 Kontingenter, gebyrer, lisenser og dataprogram
12401 Driftsavtaler for teknisk infrastruktur, IT-sentraler og -programmer
12700 Konsulenttjenester
Sum gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon
13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager
Sum gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon
Sum tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon
Sum ansvar: 10010 Kontroll og revisjon
TOTALT

25/17 referatsaker 02.10.2017 - 17/00976-6 referatsaker 02.10.2017 : referatsaker 02.10.2017

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00976-6
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

02.10.2017

referatsaker 02.10.2017
Forslag fra sekretariatet:
Sakene tas til orientering.

Saksopplysninger:



Temark sin Høstkonferanse i Arendal
Saker og møtedatoer i de neste møtene

1

25/17 referatsaker 02.10.2017 - 17/00976-7 Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 25/17, referatsaker 02.10.2017 : Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 25/17, referatsaker 02.10.2017

Saksprotokoll
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/00976
Marianne Lundeberg

Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
25/17

referatsaker 02.10.2017

Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 02.10.2017 sak 25/17
Møtehandsaming



Temark sin Høstkonferanse i Arendal 08.11.2017
Møtet 17.10 utgår. Neste møte er 21.11.2017

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Sakene tas til orientering.

26/17 eventuelt 02.10.2017 - 17/00974-10 eventuelt 02.10.2017 : eventuelt 02.10.2017

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00974-10
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

02.10.2017

eventuelt 02.10.2017
Forslag fra sekretariatet:

Saksopplysninger:

1

26/17 eventuelt 02.10.2017 - 17/00974-11 Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 26/17, eventuelt 02.10.2017 : Saksprotokoll KU-NOT, 02102017, Sak 26/17, eventuelt 02.10.2017

Saksprotokoll
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/00974
Marianne Lundeberg

Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
02.10.2017

Saknr
26/17

eventuelt 02.10.2017

Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 02.10.2017 sak 26/17
Møtehandsaming
1. Kontrollutvalget ønsker sak om misligheter i neste møte, rådmannen skal innkalles i
saken.
2. Kontrollutvalget ønsker sak i nest møte om hvilke rutiner og retningslinjer Notodden
kommune har for å følge opp mobbing i skolene. Oppvekstsjef er ønsket i møtet.
3. Kontrollutvalget hadde oppe en sak i vår ang. salg av Nordbygda skole.
Kontrollutvalget ønsker en oppfølging av saken.
4. Kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon i neste møte.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Kontrollutvalget ønsker sak om misligheter i neste møte, rådmannen skal innkalles i
saken.
2. Kontrollutvalget ønsker sak i nest møte om hvilke rutiner og retningslinjer
Notodden kommune har for å følge opp mobbing i skolene. Oppvekstsjef er ønsket i
møtet.
3. Rådmann ønskes til kontrollutvalget for oppfølging av denne saken om salg av
Nordbygda skole.

