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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Det velges medlem og varamedlem til representantskapet i GLØR IKS for perioden 
2019 – 2023.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Renovasjonsselskapet GLØR IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i 
lov om interkommunale selskaper. Eierne av selskapet er Gausdal kommune, Lillehammer 
kommune og Øyer kommune. Andre kommuner eller interkommunale selskaper kan bli medeiere 
etter vedtak i Representantskapet.  
 
Renovasjonsselskapet GLØR har som formål å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver 
innenfor avfallsbehandling og etterdrift, har fått delegert ansvaret for de ulike avfallsfraksjonene, 
og er tildelt enerett til å utføre disse oppgavene. 
 
Det siteres fra gjeldende vedtekter for GLØR IKS: 
 
§ 8 Representantskapet 
«Det øverste organ for selskapet er Representantskapet, der eierne oppnevner sine 
representant(er). 
Ordfører skal være representant eller en av representantene. 
 
Representantskapet har 6 medlemmer med varamedlemmer. 
Medlemmene fordeles slik: 
 
Gausdal : 1 
Lillehammer : 4 
Øyer : 1 
 
Valget gjelder for 4 år (kommunevalgperioden) 
Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. 



  
 
 

  
 
 

 

Ved votering i Representantskapet skal representantenes stemme telle likt, ved stemmelikhet 
har leder dobbeltstemme. 
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede 
og disse representerer minst 2/3 av stemmene. 
 
Vedtak om større investeringer og andre vedtak av vesentlig økonomisk betydning for 
selskapet krever ¾ flertall. 
 
Representantskapet kan ved egne vedtak beslutte delegasjon til styret i de saker der loven 
eller disse vedtektene setter begrensninger for slik delegasjon”. 
 
 
VURDERING: 
Ihht. gjeldende vedtekter for GLØR IKS, har Gausdal kommune ett medlem med varamedlem 
i representantskapet til GLØR. Ordfører skal være representant eller en av representantene. 
Ettersom Gausdal kommune kun har én fast representant, vil det være ordfører som skal 
velges til dette vervet.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Som Gausdal kommunes representanter til representantskapet i GLØR IKS for perioden  
2019-2023 velges: 
 

 Som fast representant: Ordfører Anette Musdalslien 
 

 Som vararepresentant: ____________________ 
 
 
 
 
Valgnemnda behandlet saken, saksnr. 16/19 den 19.11.2019. 
 
 
Behandling: 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste for Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, satte fram dette 
forslaget: varaordfører er vararepresentant.  
 
Votering:  
Enstemmig  
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Innstilling: 
Som Gausdal kommunes representanter til representantskapet i GLØR IKS for perioden  
2019-2023 velges: 
 

 Som fast representant: Ordfører Anette Musdalslien 
 

 Som vararepresentant: Varaordfører Stig Melbø 


