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Vedlegg: 1. Dagens selskapsavtale Renovasjonsselskapet GLØR IKS 
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 3. Protokoller fra møter i styret og representantskapet i GLØR IKS 
 4. Økonomiplan 2021-2024 
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SAMMENDRAG: 
I denne saken foreslår kommunedirektøren å godkjenne endring av selskapsavtalen for 
Renovasjonsselskapet GLØR IKS slik at taket for selskapets samlede låneopptak økes 
fra 30 mill. kroner til 100 mill. kroner. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I nyere tid har GLØR IKS ikke lånefinansiert sine investeringer. Ved bygging av nytt 
servicebygg på Roverudmyra (se egen sak), har selskapet meldt behov for å lånefinansiere 
inntil 50 mill. kroner. Basert på lånebehovet angitt i langtidsøkonomiplanen ønsker GLØR 
IKS å øke taket for selskapets samlede låneopptak til 100 mill. kroner.  
 
Representantskapet i GLØR IKS gjorde følgende vedtak (mot én stemme) i sitt møte 
30.4.2020:  
 

«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.» 

 
Selskapsavtalen ble sist revidert av kommunestyrene i 2013, men endringen berørte ikke øvre 
ramme for låneopptak.  
 
 
Fakta 



  
 
 

  
 
 

 

GLØR IKS eies av Lillehammer kommune, Gausdal kommune og Øyer kommune. 
 
Selskapet ble opprettet som et interkommunalt selskap i august 1983. Selskapsformen ble fra 
1.1.2000 omgjort til et IKS (interkommunalt selskap) etter den nye loven om interkommunale 
selskaper. Arbeidsdelingen er at eierkommunene har forvaltningsansvaret og at GLØR skal 
stå for den praktiske gjennomføringen mot kunden. I et interkommunalt selskap utøver eierne 
sin myndighet gjennom representantskapet. Kommunestyrene har instruksjonsrett overfor sine 
representanter. 
 
IKS-loven § 22 første ledd angir at tak for selskapets samlede låneopptak må fremgå av 
selskapsavtalen:  

"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" 

GLØR IKS har etter dagens selskapsavtale anledning til å ta opp lån innenfor en samlet 
ramme på 30 mill. kr uten godkjenning i eierkommunene.  
 
I dagens selskapsavtale for GLØR IKS heter det i § 15 om 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.   

 
Endringer av selskapsavtalen som gjelder tak for samlet låneopptak, krever likelydende 
vedtak i eierkommunenes kommunestyrer.  
 
Dersom en eller flere av eierkommunene er underlagt reglene i kommuneloven § 28, dvs. 
innmeldt i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK), skal endring av 
selskapsavtale etter IKS-loven § 22 også godkjennes av departementet. Per dags dato er 
Gausdal kommune underlagt bestemmelsene i kommuneloven § 28.  
 
Økonomiplan 
I IKS-loven heter det følgende i § 20:  

«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.» 



  
 
 

  
 
 

 

 
Budsjettforutsetningene og økonomiplanen for 2021, som del av GLØRs økonomiplan 2021-
2024 ble enstemmig vedtatt av representantskapet i GLØR 30.4.2020 (se vedlagte protokoll).  
 
 
VURDERING: 
I vedlagte utkast til revidert selskapsavtale foreslås endringer i § 15, ved at den øvre rammen 
for samlet låneopptak heves fra 30. mill. kroner til 100 mill. kroner. I tillegg endres ordlyden 
noe, slik at man benytter samme begreper som i IKS-loven: tak for samlede låneopptak, i 
stedet for «høyeste ramme for låneopptak» som i gjeldende selskapsavtale.  
 
I dagens § 15 står det at «Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter Representantskapets 
budsjettvedtak og påfølgende godkjenning av departementet». 
 
Det generelle kravet til at låneopptak skal godkjennes av departementet har bortfalt, og dette 
foreslås derfor tatt ut av selskapsavtalen. Kravet til godkjenning av låneopptak i 
departementet gjelder fortsatt i de tilfeller der en eller flere av eierkommunene er innmeldt i 
registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Dette framgår av IKS-loven § 22.  
 
Ut over dette foreslås kun mindre redaksjonelle endringer.  
 
Øvre ramme for låneopptak var tema i styremøte i GLØR 25.3.2020 og representantskapet 
30.4.2020. Utdrag fra protokoll fra disse møtene følger som vedlegg til denne saken.  
 
En heving av dagens tak for samlede låneopptak anses fra GLØRs side nødvendig for å 
gjennomføre planlagte investeringer i GLØR IKS.  
 
Selv om behovet for lånefinansiering i første omgang er knyttet til bygging av nytt 
servicebygg, og begrenset til 50 mill. kr, støtter kommunedirektøren GLØRs ønske om å heve 
taket for selskapets samlede låneopptak til 100 mill. kr. Dette basert på behov synliggjort i 
GLØRs økonomiplan for perioden 2021-2024.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Å heve taket for samlede låneopptak i selskapsavtalen for GLØR IKS, har i utgangspunktet 
ingen budsjettmessige konsekvenser for GLØR eller eierkommunene.  
 
Kapitalkostnadene ved eventuelle låneopptak vil inngå i beregning av selvkost og således 
kunne få innvirkning på renovasjonsgebyrene til innbyggerne i kommunene. Gebyrene fra 
innbyggerne kan i sum ikke overstige hva det koster å levere den aktuelle tjenesten. 
Beregning av selvkost er regulert i kommuneloven § 15-1 og tilhørende forskrift. 
 
Fordelene som investeringer innebærer for GLØRs virksomhet, ansatte og kunder, vil måtte 
vurderes opp mot de ulemper økte gebyrer medfører for innbyggerne. Eierkommunene er i en 
anstrengt økonomisk situasjon som påvirker innbyggerne. Kommunedirektøren forventer at 
GLØR utviser moderasjon med tanke på tiltak som påfører innbyggerne økte kostnader. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Eierkommunene hefter for øvrig for selskapets forpliktelser i GLØR IKS i forhold til 
innbyggertallet. 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, blant 
annet med å heve taket for samlet låneopptak fra 30 mill. kroner til 100 mill. kroner, slik det 
fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsavtale.    
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 39/20 den 10.06.2020. 
 
Behandling: 
Fra GLØR var daglig leder Inge Morten Haave tilstede. Han svarte på spørsmål.  
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, blant 
annet med å heve taket for samlet låneopptak fra 30 mill. kroner til 100 mill. kroner, slik det 
fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsavtale.    


