
Utdrag fra protokoll fra årsmøte i Renovasjonsselskapet GLØR IKS 30. april 2020 

Sak 12/20 Budsjettforutsetninger og langtids økonomiplan. Ramme for låneopptak 

 

GLØR har laget en økonomiplan i fireårsperspektiv, og som revideres årlig. For å oppnå 

GLØRs mål må det utføres tiltak i handlingsplanen som er i henhold til de seks 

hovedområdene i GLØRs strategidokument for perioden 2018 - 2022. Tiltakene må revideres 

og endres om nødvendig.  

Kostnader og investeringer i forbindelse med aktivitetene/tiltakene blir ivaretatt i 

investerings- og driftsbudsjett for det enkelte år. Det vil således være en sammenheng mellom 

ønskede aktiviteter/tiltak for å nå GLØRs mål, og kostnadene dette medfører. Dette gir en 

indikasjon på hvordan driftstilskuddet (gebyrene) utvikler seg i denne perioden. 

Basisoppgavene til GLØR er å hente og ta imot avfall, og å sortere det for videre bearbeiding. 

Utviklingen i GLØR sine omgivelser gjør seg utslag i at både visjon, overordnet 

forretningside og målsettinger i GLØR har utviklet seg til et mere modent miljøperspektiv, 

hvor arbeidet med avfallsreduksjon og ombruk også kommer til å bli målsettinger for GLØR i 

tiden fremover.  

Utdrag fra Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)§ 20.Økonomiplan 

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til 

grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal 

omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, 

forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av 

disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede 

gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden 

 

Vedtak: 

Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene og økonomiplanen for 2021, som del 

av GLØRs økonomiplan 2021 -2024, som fremlagt for Renovasjonsselskapet GLØR 

IKS.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Renovasjonsselskapet GLØR IKS har ikke i nyere tid lånefinansiert sine investeringer. Ved 

vedtak om bygging av nytt servicebygg vil det være behov for å lånefinansiere deler av 

bygget og dagens ramme for låneopptak på kr. 30 mill. NOK vil ikke være høy nok. 

Endring i selskapsavtalen krever vedtak i eierkommunenes kommunestyrer. 

 

Kort forklaring: 

Øvre ramme for låneopptak må fremgå av selskapsavtalen, jf. IKS-loven § 22 første ledd: 

"Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet 

skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak" 

Endringer av slike forhold i selskapsavtalen som nevnes i IKS-loven § 4 tredje ledd krever 

vedtak i deltakerkommunens kommunestyrer, se § 4 annet ledd, jf. første ledd.  

I § 4 tredje ledd nr. 9 står det "annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen". 

I dagens selskapsavtale er ordlyden følgende; 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6


 

§ 15 LÅNEOPPTAK OG GARANTISTILLELSE 

Representantskapet vedtar rammer for selskapets låneopptak. 

Dersom annet ikke er vedtatt av eierkommunene er høyeste ramme for låneopptak kr. 30 mill 

NOK. Jfr. selskapsavtalen §6 

Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter Representantskapets budsjettvedtak og 

påfølgende godkjenning av departementet. 

 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger.   

 

Administrasjonen foreslår å øke denne rammen til kr. 100 mill. NOK, basert på lånebehovet i 

langtidsøkonomiplanen. 

 

Vedtak; 

Representantskapet vedtar, etter styrets anbefaling, at selskapsavtalen § 15 låneopptak 

og garantistillelse oversendes til eierkommunene ved kommunestyrene og innstiller på at 

høyeste ramme for låneopptak heves til kr. 100 mill. NOK. 

 

Vedtatt mot en stemme.  

 

 

Utdrag fra referat fra styremøte i Renovasjonsselskapet GLØR IKS, 25. mars 2020 

Sak 32/20 Revidering av selskapsavtalen § 15 låneopptak og garantistillelse 

 

Renovasjonsselskapet GLØR IKS har ikke i nyere tid lånefinansiert sine investeringer. Ved 

vedtak om bygging av nytt servicebygg vil det være behov for å lånefinansiere deler av 

bygget og dagens ramme for låneopptak på kr. 30 mill. NOK vil ikke være høy nok. 

Endring i selskapsavtalen krever vedtak i eierkommunenes kommunestyrer. 

 

Kort forklaring: 

Øvre ramme for låneopptak må fremgå av selskapsavtalen, jf. IKS-loven § 22 første ledd: 

"Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet 

skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak" 

Endringer av slike forhold i selskapsavtalen som nevnes i IKS-loven § 4 tredje ledd krever 

vedtak i deltakerkommunens kommunestyrer, se § 4 annet ledd, jf. første ledd.  

I § 4 tredje ledd nr. 9 står det "annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen". 

I dagens selskapsavtale er ordlyden følgende; 

 

§ 15 LÅNEOPPTAK OG GARANTISTILLELSE 

Representantskapet vedtar rammer for selskapets låneopptak. 

Dersom annet ikke er vedtatt av eierkommunene er høyeste ramme for låneopptak kr. 30 mill 

NOK. Jfr. selskapsavtalen §6 

Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter Representantskapets budsjettvedtak og 

påfølgende godkjenning av departementet. 

(godkjenning av departementet har utgått) 



 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger.   

 

Administrasjonen foreslår å øke denne rammen til kr. 100 mill. NOK, basert på lånebehovet i 

langtidsøkonomiplanen. 

 

Vedtak. 

Styret vedtar at selskapsavtalen § 15 låneopptak og garantistillelse oversendes til 

eierkommunene ved kommunestyrene og innstiller på at høyeste ramme for låneopptak 

heves til kr. 100 mill. NOK. Betinget av vedtak om igangsetting av bygging av nytt 

servicebygg på Roverudmyra miljøpark. 

 
 


