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Svar - status K.sak 43/19 

Det vises til epost datert 13.06.2022 der det etterspørres status på avmerkede felt i kapittel 
4 i oppdatert arbeidsutkast til en oppfølgingsrapport vedr. iverksettelse av 
kommunestyrevedtak i sak 43/19 (selskapskontroll av HAF IKS). 

Spørsmål vedrørende eierstyring -anbefaling 1a og 1b: 
 
1.Har alle eierkommunene nå vedtatt dokumentet «Helgeland Avfallsfordeling IKS. 
Eierstyring og selskapsledelse?  

Svar: 
Kommunen har ikke mottatt noe ny informasjon om at status har endret seg siden 
kommunens forrige brev av 07.02.2022.  

2. Er dokumentet «overordnet eierstrategi for Helgeland Avfallsforedling IKS» nå behandlet 
av kommunestyret i Rana – og eventuelt vedtatt av kommunestyrene i de øvrige 
eierkommunene? 

Svar:  
Dokumentet er ikke behandlet av kommunestyret i Rana. Kommunen har ikke mottatt ny 
informasjon om at status har endret seg siden kommunens forrige brev av 07.02.2022 hva 
gjelder prosessen i de øvrige kommunene.  
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Rana kommunes eierskapsmelding del og del 2 ble vedtatt av Kommunestyret 5. april 2022 
sak 36/22. https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/om-rana-kommune/organisasjon-
og-administrasjon/eierstyring/om-eierskapsmeldingen/ . 

Gjennom eierskapsmeldingen har kommunestyret fastsatt overordnede prinsipper for 
kommunens forvaltning av sine eierposisjoner herunder HAF IKS.  

I eierskapsmeldingen del 2 s .25 redegjøres det for status knyttet til tidligere 
Kommunestyrevedtak knyttet til HAF IKS. 

«Kommunestyret i Rana kommune har i sak 64/18 vedtatt styringsdokumentet 
“Helgeland Avfallsforedling IKS – eierstyring og selskapsledelse”. Kommunestyret 
vedtok samtidig at det skal utarbeides en overordnet eierstrategi for Helgeland 
Avfallsforedling i samarbeid med øvrige deltakerkommuner. Arbeidet med denne 
eierstrategien pågår. 

Kommunestyret har i sak 60/19 vedtatt å det skal utredes blant annet videreføring 
eller sammenslåing, eventuelt endring av selskapsform for å sikre at organiseringen 
av renovasjon er hensiktsmessig. Dette arbeidet avventer tilbakemeldinger fra øvrige 
deltakerkommuner.» 

Spørsmål vedrørende øvrige forhold- anbefaling 1-4: 

1. Har Rana kommune mottatt tilbakemelding fra HAF om vedtatt evaluering er foretatt? 

Svar:  
Saken er tatt opp med HAF IKS og rådmannen har i epost datert 21.06.2022 fått  
tilbakemelding fra daglig leder i selskapet om at ordningen er evaluert og kan kvitteres  
ut.        

2. Har Rana kommune gjennomført overnevnte vurdering – i så fall, hva ble resultatet av 
   vurderingen? 

Svar:  
Administrasjonen har gjennomført vurdering våren 2022. Administrasjonen har løpende 
dialog med selskapet for å sikre at kommunen får tilstrekkelig dokumentasjon og 
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bergningsgrunnlag for gebyrfastsettelse i kommunestyret. Gebyrfastsettelse følger budsjett- 
og økonomiplanprosessen og selskapet skal overlevere dette i en tidlig fase av prosessen.  

Med vennlig hilsen 
 
Ørjan Nordheim Skår 
Kommuneadvokat 
 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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