
 

En gang til – for miljøet 

 

Renovasjonsselskapet GLØR IKS 

 

Protokoll 
 

                                

Møte i representantskapet i Renovasjonsselskapet GLØR IKS. 

16. desember 2020, kl. 12.30 – 14.30 

 

Møtet ble avhold på Scandic Lillehammer Hotel 

 

Som folkevalgte møtte: 

Anette Musdalslien (nestleder i representantskapet), Terje Rønning (vara), Jon Halvor 

Midtmageli, Johannes Wahl Gran og Ola E. Skrautvol. 

 

Forfall: 

Ingunn Trosholmen og Astrid Gaassand. 

Terje Rønning møtte for Ingunn Trosholmen.  

 

Fra GLØR IKS møtte: 

Jan Tore Meren (styreleder), Inge Morten Haave (daglig leder) og Morten Linvollen 

(økonomi- og adm.sjef).  

Odd Thomas Olafsen (WSP) møtte i saken som gjaldt orientering om status for nytt 

servicebygg. 

 

Nestleder i representantskapet, Anette Musdalslien, ledet møtet. 

 
 
 

Sak 17/20; Godkjenne innkalling og saksliste.  

       Valg av styrets leder og to representanter til å underskrive protokollen. 

 

Det var ingen innsigelser til innkalling og saksliste. Det ble foreslått Anette Musdalslien, Jon 

Halvor Midtmageli og Terje Rønning til å underskrive protokollen.  

 

Vedtak: 

• Innkalling og saksliste godkjent. 

• Anette Musdalslien, Jon Halvor Midtmageli og Terje Rønning er valgt til å 

underskrive protokollen. 
 

 

 

Sak 18/20; Godkjenne protokollen fra Representantskapsmøte 19. juni 2020. 

 

Denne protokollen var sendt for elektronisk signering og ble ferdig signert 14. august. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte 19. juni 2020 er godkjent. 
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Sak 19/20; Godkjenne GLØR IKS rammebudsjett for 2021. Innstilling fra styret. 

 

GLØR IKS budsjetter med et selvkostbudsjett og et totalbudsjett (husholdning-fritid/selvkost 

og næring) for GLØR IKS. GLØR IKS utarbeider et selvkostbudsjett som ikke brytes ned på 

de enkelte abonnementstypene på husholdning/fritid, men har kun selvkostbudsjett på 

totalnivå. Selvkostbudsjettet omfatter de lovpålagte renovasjonstjenestene GLØR utfører for 

eierkommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. GLØR IKS utarbeider utkast til 

selvkostbudsjett for kommunal renovasjon i GLØR-område og dette gjøres i henhold til H-

3/14 (retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester) og M-

258/2014 (veileder fra MD «beregning av kommunale avfallsgebyrer»). Det skal være 

fraktutjevning i hele GLØRs område i h.t. selskapsavtalen. 

Selvkostbudsjettet danner grunnlaget for styrets forslag til driftstilskudd/renovasjonsgebyrer 

for kommende år og skal være i henhold til vedtatt økonomiplan for perioden 2021 – 2024 av 

representantskapet 30. april 2020.  

 

For å komme frem til et totalbudsjett er det tatt noen forutsetninger. Det er hovedsakelig for 

aktivitetene i resterende del av GLØR IKS, herunder biogassoppgraderingsvirksomheten og 

GLØR Partner AS. Det er også tatt med kostnader til gjennomføring av tiltak for å oppfylle 

handlingsplanen for 2021 utenfor selvkostområdet.  

 

Administrasjonen har jobbet grundig gjennom forutsetningene og har utarbeidet et nøkternt 

totalbudsjett. Det er også lagt inn en del kostnadsreduserende tiltak i totalbudsjettet. 

Det har også i år vært avklaringer i grensesnittet mellom GLØR IKS og GLØR Partner AS. 

Næringsaktivitetene i GLØR Partner AS utgjør en av de større usikkerhetsmomentene.  

Nedstrøms markedet er i endring med meget variable priser, som igjen påvirker 

inntektsgrunnlaget. GLØRs valg for å behandle avfallet på en miljøriktig måte er også med på 

øke denne kostnaden. Alle investeringsplaner/budsjett er lagt inn i selvkostbudsjett i henholdt 

til avskrivningsbeløp og investeringstidspunkt. Det blir etter en individuell vurdering benyttet 

leasing av renovasjonsbiler og maskiner.  

Det har i år vært en krevende budsjettprosess, da næringsdelen av GLØR IKS viser en fortsatt 

svak inntjening på grunn av covid-19 og usikkerhetene rundt covid-19 situasjonen fremover. 

 

Det er også i 2021 hovedsakelig lagt opp til investeringer for tiltak for å oppfylle GLØRs seks 

hovedmål i henhold til strategiplanen for 2018 – 2022 og i henhold til langtids økonomiplan 

2021 – 2024. Samspillsentreprisen for nytt servicebygg er vedtatt av representantskapet og 

igangsatt. Investeringsoversikten viser også tidligere vedtatte investeringer som det forventes 

ikke å bli igangsatt i 2020 og som er vurdert til å overflyttes til 2021. Administrasjon 

gjennomfører løpende en vurdering om forutsetningene for vedtatte investeringer fortsatt er til 

stede. Det er et ønske at fremtidige renovasjonsbiler/maskiner skal benytte biogass som 

drivstoff, når det finnes egnet materiell. Der det ikke finnes egnet materiell på biogass kan 

annen nullutslippsteknologi benyttes, alternativt diesel inntil egent materiell på 

biogass/nullutslippsteknologi er tilgjengelig i markedet 

 

Det henvises til vedlegg for nærmere informasjon om totalbudsjettet for 2021. 

 

Vedlegg: 

 

• Sak 73/20  GLØRs handlingsplan, behandlet 30. september 2020 

• Sak 74/20  Investeringsbudsjett GLØR IKS 2021 - selvkost, behandlet 30. september 

2020 

• Sak 75/20  Selvkostbudsjett GLØR IKS - 2021, behandlet 30. september 2020 

• Sak 76/20  Driftstilskudd/renovasjonsgebyrer 2021, behandlet 30. september 2020 
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• Sak 93/20  Investeringsbudsjett GLØR IKS 2021 - totalbudsjett, behandlet 25. 

november 2020 

• Sak 94/20  Totaldriftsbudsjett GLØR IKS 2021, behandlet 25. november 2020 

 

Daglig leder innledet om prosessen og viktige endringer i forhold til vedtatt langtidsplan. 

Økonomi- og administrasjonssjef gjennomgikk budsjettet. 

 

Vedtak: 

GLØR IKS sitt rammebudsjett for 2021 ble vedtatt mot en stemme. 
 

 

Orienteringer 

 

Det ble orientert om følgende forhold 

• Styreleder orienterte om medieoppslag i Oppland Arbeiderblad om Horisont Miljøpark 

på Gjøvik. Saken på Horisont er i hovedsak knyttet til inntransporten. Dette er 

organisert som et datterselskap og er i hovedsak ansatte og materiell som ble med over 

fra konkursen i RenoNorden, som da utførte inntransporten på vegne av selskapet, 

høsten 2017. Situasjonen i GLØR er annerledes. Selskapet har over mange år 

bemannet inntransporten med egne ansatte og utviklet kompetansen hos disse. 

Tariffavtaler er inngått og følges. Overtidsbruken er fulgt opp gjennom flere år.  

• Styreleder orienterte om endringer i selskapene. Det har vært utfordringer knyttet til 

samspillet mellom husholdnings- og næringslivssatsingen. Det er gjort noe tiltak for å 

rette på dette. Daglig leder i GLØR Partner har sluttet, daglig leder i GLØR IKS er 

valgt som enestyre i GLØR Partner og næringslivssatsingen tas i større grad inn i 

styringsstrukturen i GLØR IKS.  

• Daglig leder orienterte om stiftelsen. Stiftelsens plasseringer hadde en verdireduksjon 

i starten av 2020. Deretter har det gått opp og verdiøkningen så langt i år er på 3,2 %. 

Verdien av plasseringene er rundt 60 mill. NOK. 

• Næringsmarkedet falt kraftig i mars / april sin følge av Covid-19. Det er kommet noe 

tilbake ut over året. Resultatet for GLØR Partner AS for 2020 vil bli betydelige 

dårligere enn for 2019 og sammenlignet med budsjett.  

• GLØR IKS er største eier i Mjøsanlegget AS, produksjonsanlegget for matavfall. 

GLØR IKS leverer matavfall som samles inn fra husholdningene til anlegget. 

Selvkostprisen for dette volumet får en økning på drøyt 9 % for 2021.  

• Odd Thomas Olafsen orienterte om status for nytt servicebygg. Forventet 

ferdigstillelse er september. Økonomien er på budsjett så langt.  

• Møteplan 2021 
 
 

 

 

 

…………………………….. ……………………………………  ……………………………….. 

Anette Musdalslien  Terje Rønning    Jon Halvor Midtmageli 

 

 

 

 

………………………… ……………………………..  …………………………. 

Johannes Wahl Gran  Ola E. Skrautvol   Astrid Gaassand (sett) 


