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Formannskapet
Møtested:
Formannskapssalen, Rådhuset
Dato:
20.06.2019
Tidspunkt: 09:00
OBS! MØTESTART KL 09:00
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder.
Støren, den 13.06.2016
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Ifølge liste
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Vår ref

Dato

19/1094-6

21.05.2019

Høring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette et utkast til forskrift for
tilskudd til romanifolket/taterne på høring. Departementet ønsker synspunkter på forslaget til
forskrift, og ber også om innspill til hvordan romanifolket/taterne kan bli involvert i arbeidet
med tilskuddsordningen for kollektiv oppreisning.
Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsministeren og kulturministeren besluttet i september 2018 at
midlene på den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne skal benyttes til å opprette en
tilskuddsordning som skal forvaltes av Kulturrådet. Bakgrunnen for dette var Stortingets
beslutning om at Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond ikke lenger skulle stå som
mottakere av den kollektive oppreisningen.
Tilskuddsmidlene vi bli bevilget årlig over Kommunal- og moderniseringsdepartementets
budsjett. Departementet har derfor ansvar for å utarbeide en forskrift for tilskuddsordningen,
og vil også være klageinstans for eventuelle klager knyttet til Kulturrådets beslutninger om
tilskudd og avslag.
Vi ber om innspill på utkast til forskrift
Alle statlige tilskuddsordninger skal ha en forskrift som regulerer formålet med
tilskuddsordningen, hvem som kan søke, hva det kan søkes midler til, krav til søknad,
rapportering og annet. Vedlagte utkast til forskrift bygger i stor grad på regelverk for
tilsvarende tilskuddsordninger som departementet har forvaltet, men inneholder også noen
nye forslag:

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 972 417 858
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Representanter fra romanifolket/taterne skal være involvert i arbeidet med ordningen.
Privatpersoner skal kunne søke tilskudd.
Det er klagerett på vedtak over ordningen.

Departementet ber om innspill på de ulike punktene i vedlagte utkast til forskrift for
tilskuddsordningen.
Vi gjør oppmerksom på at formålet med den kollektive oppreisningen – slik det framgår i § 1 i
forskriften – står fast. Tilskuddsmidlene kan altså ikke brukes til annet enn tiltak som bidrar til
å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Midlene kan
ikke benyttes til individuelle erstatninger.
Hvordan skal romanifolket/taterne være involvert i ordningen?
Departementet understreker at det er viktig at representanter for romanifolket/taterne er
involvert i utformingen av ordningen som Kulturrådet skal forvalte. Vi ber om innspill til
hvordan en slik involvering kan være. Eksempler på aktuelle spørsmålstillinger:





Hvordan skal romanifolket/tatere være involvert i arbeidet?
Hvem skal representere romanifolket/taterne?
Hva skal eventuelt representanter fra romanifolket/taterne være med på å
bestemme?
Hvordan sikrer vi habilitet?

Slik sender du inn høringssvar
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjør du under «Send inn
høringssvar» på regjeringen.no/id2645880. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser
er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på
våre nettsider.
Dersom du ikke har mulighet til å levere høringsuttalelse på nettsiden, kan du sende det på
e-post til postmottak@kmd.dep.no. Du kan også sende det per post til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. august 2019.
Vi oppfordrer alle til å videreformidle informasjon om denne høringen, slik at så mange som
mulig av romanifolket/taterne får anledning til å uttale seg.

Med hilsen

Eivind Dale
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Mottakere
Romani-/taterorganisasjoner
 Landsorganisasjonen for romanifolket
 Taternes landsforening
 De reisende kvinners forum
 Romano Kettanipa
 Romanifolkets kystkultur
 Romani Council Union
 Taterne/romanifolkets menneskerettighetsforening
 Reisendes kulturforening
 Veiledningstjenesten for romanifolket/taterne
 Stiftelsen Tater-Millas venner
 Enkeltpersoner
Offentlige instanser:
 Departementene
 Kommunene
 Fylkeskommunene
 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 Likestillings- og diskrimineringsombudet
 Sivilombudsmannen
 Språkrådet
 Utdanningsdirektoratet
 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 Statens sivilrettsforvaltning
 Riksarkivet
 Norsk kulturråd
 Barneombudet
Andre














Norsk senter for menneskerettigheter
Dronning Mauds Minne høgskole
NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Institutt for samfunnsforskning
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter – HL-senteret
Anno museum – Glomdalsmuseet
Oslo byarkiv
Haugalandsmuseene
Østfoldmuseene
Rørosmuseet
Telemark museum
Falstadsenteret
Den norske Helsingforskomité
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Det europeiske Wergelandsenteret
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stiftelsen Arkivet
Nansen fredssenter
Frivillighet Norge
Antirasistisk senter
Kirkens bymisjon
Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Side 4

7

Deres ref

Vår ref

Dato

19/2002-

24. mai 2019

Høring av NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland
I samråd med Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet sender Helseog omsorgsdepartementet på høring NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland (Bilder, film og
lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen).
Link til høringen
Høringsuttalelser kan leveres digitalt på denne siden: Regjeringen.no
Utredningen redegjør for:
• hvilke regler som gjelder for bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgssektoren,
barnevernet, barnehage og skole
• virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av
brukere, pasienter, ansatte, pårørende, andre besøkende og mediene
• dagens praksis og utfordringer i sektoren.
Utredningen inneholder også forslag til veileder om bilder, film og lydopptak, samt
samtykkeskriv for bruk i skolen og barnehagen.
Alle kan gi høringsuttalelse. Vi ber høringsinstansene vurdere om rapporten bør sendes til
underliggende etater eller virksomheter eller andre. Høringsuttalelser er som hovedregel
offentlige etter offentlighetsloven, og vil være tilgjengelige på regjeringens nettsted.
Høringsfrist 1. oktober 2019.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406
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Avdeling
Helserettsavdelingen

Saksbehandler
Anne Sofie H. von
Düring
22 24 87 17

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Geir Helgeland
Avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Deres ref

Vår ref 19/2289

Dato
20. mai 2019

Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om
menerstatning ved pasientskadesaker
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til ny forskrift om menerstatning
ved pasientskader. Forslaget er utarbeidet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) på
oppdrag fra departementet.
Departementet foreslår også en endring i pasientskadeloven som gir departementet hjemmel
til å gi forskrift om menerstatning ved pasientskader. Hjemmelen skal også omfatte forskrifter
som på enkelte punkter fraviker reglene om menerstatning i i skadeserstatningsloven.
Bakgrunn
I dag benyttes forskrift om menerstatning ved yrkesskade (herunder invaliditetstabellen) ved
beregning av menerstatning ved pasientskader. Varig medisinsk invaliditet fastsettes enten
ved at det vises direkte til tilstander som er regulert i invaliditetstabellen eller med grunnlag i
en sammenligning med tilstandene som er regulert i invaliditetstabellen. Formålet med
forskriften er å sikre likebehandling ved saksbehandling av tilnærmet like erstatningskrav og
forutberegnelighet for erstatningssøkerne. Forskriften er i utgangspunktet utformet med
tanke på tilstander som kan oppstå ved yrkesskader. Den er derfor ofte mangelfull og ikke
helt treffende ved utmåling av menerstatning i pasientskadesaker.
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) anbefalte i brev 26. september 2017 at det settes i
gang et arbeid for å revidere invaliditetstabellen. På denne bakgrunn gav Helse- og

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406
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Avdeling
Helserettsavdelingen

Saksbehandler
Tjaarke Hopen
22 24 87 19

omsorgsdepartementet i brev 13. februar 2018 NPE i oppdrag å utarbeide et forslag til
forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskadesaker.
NPE svarte på oppdraget ved brev 15. mars 2019 med forslag til høringsnotat og utkast til
forskrift om menerstatning ved pasientskader. Høringsnotatet og utkast til forskrift er vedlagt.
NPEs forslag til forskrift er inndelt i tre deler. Del I utdyper de grunnleggende vilkårene for
menerstatning ved pasientskader. Del II og III er en videreføring av tilsvarende deler i
gjeldende forskrift om menerstatning ved yrkesskade med forslag til endringer og til nye
medisinske områder.
Departementet foreslår en endring i pasientskadeloven § 4 som gir departementet hjemmel
til å fastsette den nye forskriften. Forslag til endringer i kursiv:
§ 4 Andre erstatningsregler
For tapsutmåling, skadelidtes medvirkning mv. gjelder lov 13. juni 1969 nr. 26 om
skadeserstatning og alminnelige erstatningsrettslige regler. Erstatning (oppreisning) for
skade av ikke-økonomisk art etter skadeserstatningsloven § 3-5 og tap under 10.000
kroner erstattes likevel ikke etter loven her. Departementet kan gi forskrifter om
beregning av menerstatning i pasientskadesaker som utfyller eller avviker fra reglene i
skadeserstatningsloven § 3-2.
Skader som faller inn under dekningsområdet til lov 16. juni 1989 nr. 65 om
yrkesskadeforsikring § 10 kan ikke kreves erstattet etter loven her.
Loven er ikke til hinder for at erstatningskrav gjøres gjeldende overfor andre enn Norsk
Pasientskadeerstatning. Krav som kan fremmes etter loven her, kan likevel ikke
fremmes mot staten, regionale helseforetak, helseforetak, fylkeskommuner og
kommuner. Regress kan bare kreves mot den som selv har voldt skaden forsettlig eller
som har unnlatt å betale tilskudd etter § 8.

Departementet ber om merknader til forslag om endringer i pasientskadeloven og ny forskrift
om menerstatning ved pasientskader innen 2. september 2019.
Vi ber spesielt om merknader til bestemmelsen i forskriftsutkastet § 4 andre ledd om
beregningsmåten ved flerskader. NPE foreslår at den medisinske invaliditeten som
pasientskaden gir skal fastsettes uavhengig av andre skader eller sykdommer
(separasjonsprinsippet). Forslaget avviker fra gjeldende rett. Høyesterett har fastsatt at
menerstatning i flerskadetilfellene skal utmåles etter differanseprinsippet. Etter dette
prinsippet fastsettes menerstatningen til differansen mellom erstatning for samlet invaliditet
etter pasientskaden og erstatning for den invaliditet som pasienten hadde fra før. Det vises til
vedlagte utkast til høringsnotat for en nærmere begrunnelse.
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Den foreslåtte endringen i pasientskadeloven § 4 vil gi hjemmel til forskrifter som utdyper
eller avviker fra gjeldende rett etter skadeserstatningsloven. Dette vil blant annet omfatte
ovennevnte forslag til avvikende regel i flerskadesakene, dersom forslaget skulle bli
videreført etter høringen.
Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer:
https://www.regjeringen.no
Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også
anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.
Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater
eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.
Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

Geir Helgeland (e.f)
avdelingsdirektør
Tjaarke Hopen
fagdirektør
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Besøksadresse
Doktortjønna
Johan Falkbergets veg 16
7374 Røros

Postadresse
Postboks 2600
7734 Steinkjer
E- post: fmtlpost@fylkesmannen.no

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47
E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no

Etter adresseliste

Saksbehandler

Eli Grete Nisja

Vår ref. 2019/6064-0 432.3

Deres ref.

Dato 27.05.2019

Høring av plan for revisjon av forvaltningsplaner for
verneområdene i Forollhogna.
Forollhogna nasjonalpark med de 8 tilgrensende landskapsvernområder ble opprettet
ved kongelig resolusjon av 21.desember 2001, og i løpet av de første årene etter vernet
ble innført ble det utarbeidet forvaltningsplaner for verneområdene. Mye har endret seg
siden verneområdene ble opprettet og forvaltningplanene godkjente, og det er derfor
nå behov for å foreta en revisjon av alle forvaltningsplanene i verneområdene i
Forollhogna-området.
Alle forvaltningsplanene kan ikke revideres samtidig. Derfor har vi nå lage en felles plan
for revisjonsarbeidet hvor det fremgår bakgrunnen, overordnende føringer, formål,
organisering, og tids- og fremdriftsplan for prosessen. Planen er av generell karakter og
revisjosarbeidet må tilpasses det enkelte verneområdet, og dette vil tas i forbindelse
med melding om oppstart for den enkelte forvaltingsplan. Det er likevel hensiktismessig
å ha en overordnet plan for revisjonsarbeidet for å få en felles platform for alle
verneområdene i Forollhogna.
I kap. 3 i planen er det listet om ulike temaer og utfordringer knyttet til verneområdene,
og disse vil nok ha ulikt fokus i de forskjellinge verneområdnene. Listen er ikke
uttømmende, og det ønskes innspill på temaer og utfordringer.
Videre foreslås det organisering, tidsrammer og rekkefølge for arbeidet som det også
ønskes tilbakemelding på.
Viser til vedlagte Plan for revisjon av forvaltningspalner for verneområdene.
Nasjonalparkstyret for Forollhogna har i møte den 10. mai 2019 i sak 18/2019 fattet
følgende vedtak:
«Nasjonalparkstyret for Forollhogna slutter seg til forslaget til plan for revisjon av
forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna, og ber om at det legges ut på høring i
perioden 15. mai til 15. september 2019».

Nasjonalpark

Forollhogna
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Planen sendes nå ut på høring til berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.
Det vil bli tatt en gjennomgang av planen på møtet i Administrativt kontaktutvalg for
Forollhogna tirsdag 28.mai. Egen invitasjon vil bli sendt ut til dette møtet.
Planen på høring til berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og fjellstyrer,
samt lagt ut på nasjonalparkstyret sine hjemmesider.
Høringsfristen settes til 15. september 2019.
Høringsuttalelser sendes til:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna,
Postboks 2600
7734 Steinkjer
E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no
Høringsinnspill vil bli vurderte og innarbeidet i planen, og planen vil bli lagt fram for
nasjonalparkstyret i løpet av oktober 2019 for endelig godkjenning.

Med hilsen
Eli Grete Nisja
Nasjonalparkforvalter i Forollhogna
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg
1 Plan for revisjon av forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna høringsutkast.

http://www.nasjonalparkstyre.no

Saksbehandler Eli Grete Nisja
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Adresseliste
Holtålen kommune
Midtre-Gauldal kommune
Os kommune
Rennebu kommune
Røros kommune
Tolga kommune
Tynset kommune
Hedmarks fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Trøndelag
Budal fjellstyre
Haltdalen fjellstyre
Kvikne fjellstyre
Singsås fjellstyre
Soknedal fjellstyre
Ålen fjellstyre

http://www.nasjonalparkstyre.no

Saksbehandler Eli Grete Nisja
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Trøndelag fylkeskommune
Samferdsel - seksjon Mobilitet
Kommunene i Trøndelag

Vår dato:
Deres dato:

29.05.2019

Vår referanse:

201937634-2

Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Gaute Rolv Dahl

Innspill til persontogtilbudet i Trøndelag - Forslag
og krav til forbedringer fra desember 2020.
Jernbanedirektoratet har pr. vedlagte brev og i møte 14. april bedt fylkeskommunen om
å gi innspill til sitt arbeid med togtilbudet fra og med 2020. Samtidig ber de
fylkeskommunene ivareta en samordning av innspill fra kommunene i fylket.
Vår frist for innspill er forlenget en måned, til 1.juli.
Direktoratet ønsker forslag og synspunkter angående mindre justeringer som kan
gjennomføres ved neste ruteendring i desember 2020, samt mer langsiktige og
omfattende endringer av togtilbudet. Direktoratet legger opp til tilsvarende prosesser
hver vår, med tanke på ruteendringer ca. 18 mnd. senere.
Trøndelag fylkeskommune planlegger politisk behandling i fylkesutvalgsmøte 20. juni.
På grunn av kort frist vil forslag og synspunkter fra kommuner ikke kunne innarbeides i
vårt saksframlegg. Kommunale innspill vi mottar før 20.juni vil bli omdelt i, eller
forut for fylkesutvalgsmøtet. Senere ankomne innspill blir lagt ved vår
oversendelse til direktoratet 1. juli.
Sentrale problemstillinger vil bli presentert og diskutert i Jernbaneforum for Midt-Norge
sitt neste møte, på Værnes 14. juni.

Ny togoperatør
Ny togoperatør for ruter med start juni 2020 for 8,5 (+1+1) år framover forutsettes
valgt i løpet av juni 2019. 173 minstekrav sikrer kundene minimum dagens tilbud ved
oppstart. Det forventes imidlertid en utvikling av tilbudet, kanskje allerede fra desember
2020.
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Trøndelag fylkeskommune
Samferdsel - seksjon Mobilitet
Behandling av forslag fra høringer
Forslagene som direktoratet mottar vil bli vurdert opp mot fastsatte kriterier:







Praktisk gjennomførbarhet med tanke på kapasitet i infrastruktur, påvirkning på
driftsstabilitet og tilgjengelighet til personell og materiell.
Behov for investeringer i infrastruktur.
Offentlig kjøp
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Forslag om tilbudsendringer som ikke krever økt offentlig kjøp (f.eks. endret
stoppmønster, flytting av avgangstid) vil skje 12 måneder før ruteendring.
Tilbudsendringer som krever økt offentlig kjøp må sendes
samferdselsdepartementet. Budsjettprosess og eventuell politisk behandling vil
kunne kreve lengre tid før etablering.

Forslag som vil bli vurdert i saksframlegg til Fylkesutvalget 20. juni
Kortsiktig (så fort som mulig)
Halvtimes frekvens på Trønderbanen hvor strekningen Trondheim - Stjørdal gis høyeste
prioritet. Må vurderes opp mot ev. justeringer av stasjonsstruktur / stoppmønster som
gir reisetidsgevinster.
Langsiktig
Bedre tilbud/ flere togavganger til/fra Oslo, Grong, Røros, Oppdal og
Åre/Östersund/Sundsvall. Kapasitetsøkende og reisetidsforkortende tiltak – herunder
vilje til å endre stasjonsstruktur / stoppmønster som gir kapasitets-/reisetidsgevinster.

Kommunenes innspill til framtidig persontogtilbud i Trøndelag må gjerne underbygges
med konkretisering av udekkede transportbehov for befolkning og næringsliv.
Svar merkes med vårt saksnummer 201937634 og sendes til
postmottak@trondelagfylke.no.

Med vennlig hilsen
Gaute Rolv Dahl

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Vedlegg:

Vedlegg 1 - Persontransporttilbudet på jernbane - årlig dialogmøte med
fylkskommunene

Dokumentnr.: 201937634-2
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Trøndelag fylkeskommune
Samferdsel - seksjon Mobilitet
MOTTAGERLISTE
Agdenes kommune

postmottak@agdenes.kommune.no

Bjugn kommune

postmottak@bjugn.kommune.no

Flatanger kommune

postmottak@flatanger.kommune.no

Fosnes Kommune

postmottak@fosnes.kommune.no

Frosta Kommune

postmottak@frosta.kommune.no

Frøya kommune

postmottak@froya.kommune.no

Grong Kommune

postmottak@grong.kommune.no

Halsa kommune

postmottak@halsa.kommune.no

Hemne kommune

postmottak@hemne.kommune.no

Hitra kommune

postmottak@hitra.kommune.no

Holtålen kommune

epost@holtalen.kommune.no

Høylandet Kommune

postmottak@hoylandet.kommune.no

Inderøy Kommune

postmottak@inderoy.kommune.no

Indre Fosen Kommune

postmottak@indrefosen.kommune.no

Klæbu kommune

postmottak@klabu.kommune.no

Leka Kommune

post@leka.kommune.no

Levanger Kommune

postmottak@levanger.kommune.no

Lierne Kommune

postmottak@lierne.kommune.no

Malvik kommune

postmottak@malvik.kommune.no

Meldal kommune

postmottak@meldal.kommune.no

Melhus kommune

postmottak@melhus.kommune.no

Meråker Kommune

postmottak@meraker.kommune.no

Midtre Gauldal kommune

postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Namdalseid Kommune

postmottak@namdalseid.kommune.no

Namsos Kommune

postmottak@namsos.kommune.no

Namsskogan Kommune

postmottak@namsskogan.kommune.no

Nærøy Kommune

postmottak@naroy.kommune.no

Oppdal kommune

post@oppdal.kommune.no

Orkdal kommune

postmottak@orkdal.kommune.no

Osen kommune

postmottak@osen.kommune.no

Overhalla Kommune

postmottak@overhalla.kommune.no

Rennebu kommune

postmottak@rennebu.kommune.no

Rindal kommune

postmottak@rindal.kommune.no

Roan kommune

post@roan.kommune.no

Røros kommune

postmottak@roros.kommune.no

Røyrvik Kommune

postmottak@royrvik.kommune.no

Selbu kommune

postmottak@selbu.kommune.no

Skaun kommune

postmottak@skaun.kommune.no

Dokumentnr.: 201937634-2
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Trøndelag fylkeskommune
Samferdsel - seksjon Mobilitet
Snillfjord kommune

postmottak@snillfjord.kommune.no

Snåsa Kommune

postmottak@snasa.kommune.no

Steinkjer Kommune

postmottak@steinkjer.kommune.no

Stjørdal Kommune

postmottak@stjordal.kommune.no

Trondheim kommune

tk.postmottak@trondheim.kommune.no

Tydal kommune

postmottak@tydal.kommune.no

Verdal Kommune

postmottak@verdal.kommune.no

Verran Kommune

postkasse@verran.kommune.no

Vikna Kommune

vikna@vikna.kommune.no

Ørland kommune

postmottak@orland.kommune.no

Åfjord kommune

postmottak@afjord.kommune.no
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Se vedlagte adressatliste

Deres ref.

Vår ref.
19/2580 EO TRR/bj

Dato
03.06.2019

Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring
Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov.
Forvaltningslovutvalget ble oppnevnt 23. oktober 2015 for å foreta en samlet
gjennomgang av gjeldende forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett.
Utvalget ble bedt om å utarbeide en forståelig og praktikabel lov som ivaretar
rettsikkerheten og tilliten til forvaltningen, og samtidig legger til rette for en god og
effektiv saksbehandling. Det ble i mandatet også lagt vekt på at en ny lov bør legge til
rette for digitalisering av saksbehandlingen og ta hensyn til at loven skal anvendes på
en rekke ulike områder og tilpasses forskjellige former for organisering av offentlig
virksomhet.
Utvalgets lovutkast fremgår av utredningen side 17 – 46. Et sammendrag og oversikt
over forslagene fremgår av utredningen side 46 – 54.
Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er
2. desember 2019.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge
høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over
høringsinstanser.

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A
0030 Oslo
0484 Oslo

Leveringsadresse
Varemottak
Akersgata 59
0180 Oslo
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Telefon - sentralbord
22 24 90 90
Org.nr.: 972 417 831

Lovavdelingen
Tonje Rønneberg Ruud
22245364
tonje.ruud@jd.dep.no

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn
høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp
vedlegg.
Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er
offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige uttalelser.

Med hilsen

Arnulf Tverberg e.f.
avdelingsdirektør
Tonje Rønneberg Ruud
lovrådgiver
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/1892-

6. juni 2019

Høring av endringer i rovviltforvaltningen
Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 19. juni
2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), forskrift 18. mars
2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) og forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om
utøvelse av jakt, felling og fangst (forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst).
Det foreslås endringer i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven § 17 og ny § 26 b om
rovviltklagenemnd.
Det foreslås videre endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om antall forvaltningsregioner for
rovvilt, §§ 4 og 6 om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere
rovviltregioner, § 6 om Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale
forvaltningsplaner for rovvilt, og § 18 om kommunenes adgang til å klage på
rovviltnemndenes vedtak om felling av rovvilt.
Det forslås også endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 29 a og 34
vedrørende fellingsmetoder av jerv.
Det tas i hovedsak sikte på ikrafttredelse innen 1. januar 2020.
Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no
(https://www.regjeringen.no/id2653571/), innen utgangen av 1. oktober 2019. Dersom det
skulle by på tekniske problemer, kan høringssvar sendes til postmottak@kld.dep.no med
referanse 19/1892.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal
sendes til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende
organisasjoner.
Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over
høringsinstanser.
Postadresse
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
postmottak@kld.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 20
www.kld.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 882
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Avdeling
Naturforvaltningsavdelingen

Saksbehandler
Harald Askilsrud
22 24 60 38

Klima- og miljødepartementer konsulterer alle forslagene som berører samiske interesser
med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund etter alminnelig høring.
Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund har avgitt foreløpig innspill til
departementets høringsforslag. Der disse avviker fra departementets høringsforslag, er dette
synliggjort.
Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.
Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør
Harald Askilsrud
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet

Artsdatabanken
Fylkesmennene
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norsk institutt for bioøkonomi
Rovviltnemndene
Økokrim

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Trom

Sametinget

Fylkeskommunene
Kommunene

Sivilombudsmannen
Statskog SF

Aksjonen Rovviltets Røst
Bygdefolk for rovdyr
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Foreningen Våre Rovdyr
Høgskolen i Innlandet

Side 3
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Jegernes interesseorganisasjon
Kommunesektorens organisasjon
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
NHO
NOAH – for dyrs rettigheter
Norges Bondelag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Norsk industri
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Kennel Klub
NORSKOG
Norsk Sau og Geit
Rådet for dyreetikk
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Sjømatbedriftene
Sjømat Norge
Utmarkkommunenes Sammenslutning
Verdens naturfond (WWF) – Norge

Side 4
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Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
0107 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

16/3421-102

7. juni 2019

Høringsbrev - forslag til kvalitetskriterier i ny forskrift om lån fra
Husbanken
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på høring forslag til
kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken.
KMD har hatt forskriften på høring tidligere. I den første høringsrunden ba departementet
særlig om innspill til konkretisering av kvalitetskriteriene for miljøvennlige boliger og
livsløpsboliger. I denne tilleggshøringen foreslår KMD følgende konkretiseringer av §§ 2-3 og
2-4 i forskriften:
-

-

Ved lån til miljøvennlige boliger foreslås det to alternativer
o Minst tre kriterier innen følgende områder må være oppfylt: Begrenset bruk av
helse- og miljøskadelige stoffer, avfallssortering i byggeprosessen, fleksibilitet i
planløsningen, miljødokumentasjon eller lavemitterende produkter.
o Dokumentert oppfyllelse av spesifikke krav innenfor Svanemerket eller BREEAMNOR.
Ved lån til livsløpsboliger foreslås det følgende kumulative krav: parsengsrom,
vaskesøyle, bod og velferds- og smarthusteknologi.

Det er lagt vekt på at kriteriene er hensiktsmessige, objektive, tydelige og lette å forstå. I
tillegg skal kriteriene være dokumenterbare og enkle å forvalte, og de må kunne digitaliseres.
Høringssaken er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2653287. Høringsuttalelser
skal avgis elektronisk, under "send inn høringssvar" nederst på denne siden.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Avdeling
Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Anders Halvorsen
22 24 72 07

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir
publisert sammen med andre høringsuttalelser på regjeringen.no.
Fristen for å sende inn høringssvar er 1. september 2019.
Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Marie Brun Landmark,
e-post: marie-brun.landmark@kmd.dep.no.

Med hilsen

Benedikte Endresen (e.f.)
avdelingsdirektør
Anders Halvorsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Saksframlegg

Arkivnr. 026

Saksnr. 2019/2295-2

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak
Møtedato
29/19
20.06.2019
20/19
20.06.2019
Saksbehandler: Knut Dukane

Etablering av miljøselskapet ReMidt IKS

Dokumenter i saken:
1 I Etablering av miljøselskapet ReMidt IKS Envina IKS
2 S Etablering av miljøselskapet ReMidt IKS
Vedlegg
1 19_00123-1 Etablering av miljøselskapet ReMidt IKS - saksunderlag til
eierkommunene_finale
2 Samlet Beslutningsdokumenter versjon 2019-06-03
3 Vedlegg bakgrunnsinformasjon_envinakomplett_redusert

Ingress
Denne saken skal avklare om Envina skal bli en del av nytt renovasjonsselskap,- ReMidt IKS
Saksopplysninger
Det vises innledningsvis til vedlegg og etterfølgende felles saksframlegg:
Bakgrunn
Samfunnet er i endring. Både nasjonale og internasjonale myndigheter påvirker vår hverdag.
Blant annet gjennom strengere krav til å gjenbruke avfall som ressurs og råstoff i ny produksjon.
Avfallsmarkedet er globalt, som også påvirker oss lokalt. I tillegg er det også et sterkt miljøfokus
i samfunnet som påvirker renovasjonsbransjen mer enn mange andre bransjer. Derfor ligger
framtida i å bli et miljøselskap som kan svare på forventningene i samfunnet.
Innbyggerne er i endring. I tråd med samfunnsutviklingen forventer innbyggerne bedre
løsninger, bedre tilbud og sterkere miljøfokus. Dette påvirker vår hverdag i renovasjonsbransjen,
og krever at vi hele tiden strekker oss mot å gi innbyggerne det de vil ha. Kunden i fokus er ikke
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lenger et begrep forbeholdt detaljvarehandelen, det griper også inn i vårt arbeid. God
kommunikasjon og stort kundefokus er vesentlig for å være med på den utviklingen innbyggerne
forventer.
Teknologien er i endring. Det skjer fort og det krever både kompetanse og store volum i
produksjonen for å forsvare helt nødvendige investeringer, både for samtida og framtida.
Teknologien trekker bransjen mot heldigitaliserte selvbetjente løsninger for kundene, mer
avansert utstyr knyttet til transport og logistikk, og ikke minst ny teknologi for sortering av avfall
for å unngå at den viktige ressursen som avfallet utgjør kommer på avveie.
Ansatte er i endring. Det knyttes store forventninger til medarbeiderne, og medarbeiderne stiller
krav om gode utviklingsmuligheter, oppdatert kompetanse og nye utfordringer. Som aktør i
renovasjonsbransjen må vi sørge for at medarbeiderne til enhver tid har den gode og
fagspesifikke kompetansen som samfunnet, innbyggerne og miljøet krever. Gode arbeidsmiljø
krever medarbeidere med fokus på kunnskapsdeling og rom for egen kompetanseutvikling med
trygge arbeidsplasser.
Kommuner og interkommunale selskaper er i endring. Små kommuner eller renovasjonsselskap
vil ikke alene kunne bære de investeringene som trengs for å ta hensyn til de endringene vi står
foran. Derfor søker NIR, HAMOS og Envina å danne et nytt selskap, for å ta hensyn til disse og
for å være proaktive i utviklingen. Dette vil gi et selskap som vil bli det nest største i Midt-Norge
etter Renholdsverket i Trondheim. Det vil bli et sterkt miljøselskap sør i Trøndelag og på
Nordmøre.
I henhold til Forurensingslovens § 30 har kommunen et særlig ansvar for å samle inn
husholdningsavfall. Tradisjonelt har de fleste kommunene gjort dette selv, og man benyttet
gjerne sine egne kommunale deponi til å bli kvitt avfallet på 1980-tallet. På 1990-tallet kom det
nye krav, og flere kommuner gikk sammen i egne avfallsselskap, slik som for eksempel NIR IKS
som ble etablert i 1989, HAMOS Forvaltning IKS i 1995, og Envina IKS i 2003. I 1999 kom det
et forbud mot å deponere våtorganisk avfall, og i 2009 fikk man et forbud mot å deponere
organisk avfall. Etter dette gikk mer av avfallet til energigjenvinning i et forbrenningsanlegg.
Etter 2010 har det stadig kommet flere og strengere krav til avfallsbransjen. Stortinget har i 2018
vedtatt 21 konkrete tiltak i Stortingsmelding nummer 45 om «Avfall som ressurs –
avfallspolitikk og sirkulær økonomi». Etter dette har Miljødirektoratet i oktober 2018 sendt
forslag til Miljødepartementet om krav til at 70 % av mat- og plastavfallet utsorteres innen 2035.
Dette som en nasjonal oppfølging av EU sine krav om 65 % materialgjenvinning i 2035. Det er
også stilt tilsvarende strenge krav innen byggavfall og emballasjeavfall.
De fleste kommuner og selskaper på Nordmøre og i Trøndelag er i dag rustet til å drive
tradisjonell innsamling av husholdningsavfall og drifte sine gjenvinningsstasjoner med de krav
man hadde tidligere. Sør i Trøndelag og på Nordmøre samler man inn restavfall, papp/papir og
plastemballasje. Nord i Trøndelag (+ Tingvoll) har man lenge også samlet inn våtorganiske
avfall. Videre har man returpunkt for glass- og metallemballasje, og man samarbeider med
forskjellige organisasjoner når det gjelder innsamling av tekstiler. NIR har innsamling av glassog metallemballasje i flere av sine kommuner, først ut var Kristiansund i 2012.
Til tross for dette har selskapene i sør en materialgjenvinningsgrad på bare 33 %, mens man i
nord ligger litt over på grunn av innsamlet matavfall (44 %). Uansett er det langt opp til EU sine
krav om 65 % materialgjenvinning i 2035.
Dette betyr at man må jobbe enda mer systematisk med materialgjenvinning. I tillegg til å samle
inn kildesortert matavfall og glass- og metallemballasje, må det også jobbes med å legge til rette
for at mer avfall kommer inn og sorteres på gjenvinningsstasjonene. Dette stiller krav til lengre
åpningstider, fri levering og bedre tilrettelagte stasjoner. Dette igjen forutsetter mer
kunderettede tiltak og kommunikasjon. Selskapene må stadig utvikle seg og tilby bedre løsninger
ovenfor kundene. Dette krever ressurser og kapasitet.
Med bakgrunn i dette har HAMOS og NIR i 2018, og Envina i 2019 inngått en intensjonsavtale
om å danne et nytt og fremtidsrettet miljøselskap. Selskapet skal dannes ved at man fusjonerer
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dagens 3 selskaper, samt virksomhetsoverdrar ressurser fra de kommunene som har drevet deler
av ordningen selv.
Det nye selskapet vil omfatte 17 kommuner fra 1.1.2020, med til sammen 130 000 innbyggere.
Selskapet vil ha en omsetning på rundt 250 millioner og betjene 100 000 tonn avfall. Selskapet
vil ha om lag 100 årsverk.
I de vedlagte saksdokumentene er det beskrevet nærmere hvordan man har jobbet med å utvikle
prosjektet. Det har vært nedsatt 6 arbeidsgrupper innenfor ulike områder. Det har vært et
omfattende prosjekt med stor deltakelse og involvering av de ansatte. Det er etablert en
styringsgruppe med representanter fra eierne, styre, ledelse og ansatte. Det har vært avholdt
felles eiermøte (25.4.2019) med rådmenn og ordførere. Det har også vært viktig å ivareta alle de
ansattes rettigheter, og det har vært avholdt allmøter og drøftingsmøter lokalt i de 3 selskapene
og i NIR-kommunene.
Midtre Gauldal kommunestyre blir i denne saken bedt om å ta stilling til alle formaliteter i
forbindelse med opprettelsen av et nytt selskap. Disse er beskrevet i detalj i de vedlagte
saksdokumenter. Her blir det gitt en oppsummering:
I.
Styringsdokumenter
a. Selskapsavtalen er den formelle avtalen som etablerer det nye selskapet. Her beskrives
formål, eierforhold, delegering av forvaltningsmyndighet og klagenemnd, struktur og
ansvarsområde. Lånerammen er satt til kr 400 millioner. Ansvaret for denne er fordelt på
kommunene etter eierbrøken.
b. Retningslinjer for valgkomiteen
c. Samarbeidsavtale mellom eierkommune og selskapet. Denne regulerer forholdet mellom
ReMidt IKS og den enkelte eierkommune.
II.
Selskapet tildeles enerett innenfor avfallsområdet etter anskaffelsesforskriftens § 2-3. Denne
enerettstildelingen kan videredelegeres av selskapet til annet offentligrettslig organ. Slik
tildeling skal være begrunnet og tidsbegrenset. Tildelinger som kan være aktuelle er:
a. Sesam Ressurs AS: Dagens selskaper vurderer å tildele Sesam Ressurs AS enerett til
håndtering av restavfallet. Dette slik at man sammen med de andre selskapene i MidtNorge kan ettersortere restavfallet for å få ut mer ressurser til materialgjenvinning.
b. EcoPro AS: Tilsvarende vil man tildele EcoPro enerett til håndtering av våtorganisk
avfall, slik at man får ut biogass og gjødsel.
III. Det ligger med forslag til kommunale renovasjons- og slamforskifter. Disse skal etter
forvaltningsloven ut på høring før endelig vedtak i kommunestyrene. Forskriftene må være
like i alle eierkommunene for å kunne gjennomføre prinsippet om lik pris for like tjenester i
selskapet. Det forutsettes at forskriftene blir vedtatt av den enkelte kommune i løpet av 2020.
I forskriften ligger delegering av forvaltningsmyndighet på renovasjonsområdet.
IV.
Vedtekter og aksjonæravtale for næringsselskapet ReMidt Næring AS er vedlagt.
V.
Konsernstruktur og verdifastsettelse. Denne viser fordelingen mellom lovpålagte tjenester og
næringsvirksomhet. Videre viser den eierbrøk og behov for eventuelle kontantinnskudd.
Figuren under viser delingen mellom de lovpålagte oppgavene i ReMidt IKS og
næringsselskapene i ReMidt Næring AS.
a. Det er lagt til grunn at ReMidt IKS skal eie 20% av næringsselskapet, for å utnytte
synergier mellom virksomhetene.
b. Anleggsmidler som abonnentene tidligere har finansiert over renovasjonsgebyret
overføres vederlagsfritt ReMidt IKS. Eventuell restgjeld på de samme anleggsmidlene
overføres til ReMidt IKS.
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Økonomiske forhold
Oppsummert er de eksisterende verdiene i kommunene og selskapene fordelt på lovpålagt del og
næringsdel. Verdiene i dagens lovpålagte del finansierer opp ReMidt IKS slik:
Kommunene
Innbyggere
01.01.2019
Kristiansund
Averøy
Tingvoll
Sunndal
Halsa
Smøla
Aure
Oppdal
Totalt NIR
Surnadal
Hemne
Snillfjord
Hitra
Frøya
Agdenes
Rennebu
Meldal
Orkdal
Skaun
Rindal
Totalt HAMOS
Midtre Gauldal
Melhus
Totalt Envina
Totalt ALLE

24 274
5 849
3 045
7 106
1 574
2 134
3 553
6 975
54 510
5 928
4 228
999
4 694
5 068
1 693
2 501
3 905
12 086
8 231
2 028
51 361
6 246
16 562
22 808
128 679

ReMidt IKS

Eierandel
Selskap dagens selskap Eierandel
NIR
NIR
NIR
NIR
NIR
NIR
NIR
NIR
HAMOS
HAMOS
HAMOS
HAMOS
HAMOS
HAMOS
HAMOS
HAMOS
HAMOS
HAMOS
HAMOS
Envina
Envina

44,5 %
10,7 %
5,6 %
13,0 %
2,9 %
3,9 %
6,5 %
12,8 %
100,0 %
11,5 %
8,2 %
1,9 %
9,1 %
9,9 %
3,3 %
4,9 %
7,6 %
23,5 %
16,0 %
3,9 %
100 %
27,4 %
72,6 %
100 %
5

18,9 %
4,5 %
2,4 %
5,5 %
1,2 %
1,7 %
2,8 %
5,4 %
42,4 %
4,6 %
3,3 %
0,8 %
3,6 %
3,9 %
1,3 %
1,9 %
3,0 %
9,4 %
6,4 %
1,6 %
39,9 %
4,9 %
12,9 %
17,7 %
100,0 %

Eksisterende verdier kr
kr
kr/innb.
8 492 250,66
350
2 345 239,41
401
1 081 040,18
355
2 772 289,49
390
165 270,02
105
706 384,15
331
1 011 144,74
285
2 475 710,52
355
19 049 329,16
2 402 680,78
405
1 713 652,89
405
404 905,21
405
1 902 527,60
405
2 054 113,73
405
686 190,72
405
1 013 681,62
405
1 582 737,59
405
4 898 582,99
405
3 336 110,92
405
821 969,74
405
20 817 154
772 806,05
124
2 049 185,68
124
2 821 992
42 688 475
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Tilleggsinnskudd
Kr
1 346 257
25 422
153 130
107 847
472 689
158 549
428 924
351 330
3 044 147
1 758 763
4 663 567
6 422 331
9 466 478

Ny verdi
kr
kr/inn
9 838 507,65
405
2 370 661,25
405
1 234 170,54
405
2 880 136,58
405
637 958,76
405
864 932,66
405
1 440 068,29
405
2 827 040,90
405
22 093 477
2 402 680,78
405
1 713 652,89
405
404 905,21
405
1 902 527,60
405
2 054 113,73
405
686 190,72
405
1 013 681,62
405
1 582 737,59
405
4 898 582,99
405
3 336 110,92
405
821 969,74
405
20 817 154
2 531 569,53
405
6 712 752,89
405
9 244 322
52 154 953

Næringsdelen finansierer opp ReMidt Næring AS slik:
Kommunene

Kristiansund
Averøy
Tingvoll
Sunndal
Halsa
Smøla
Aure
Oppdal
Totalt NIR
Surnadal
Hemne
Snillfjord
Hitra
Frøya
Agdenes
Rennebu
Meldal
Orkdal
Skaun
Rindal
Totalt HAMOS
Midtre Gauldal
Melhus
Totalt Envina
Totalt ALLE

ReMidt næring
Andel via ReMidt IKS
kr
kr/innb.
6 157 466
254
1 483 687
254
772 410
254
1 802 544
254
399 269
254
541 321
254
901 272
254
1 769 314
254
13 827 284,18
1 503 727
254
1 072 496
254
253 411
254
1 190 704
254
1 285 575
254
429 455
254
634 416
254
990 562
254
3 065 796
254
2 087 917
254
514 433
254
13 028 493
1 584 392
254
4 201 201
254
5 785 593
32 641 370,40

%
3,77 %
0,91 %
0,47 %
1,10 %
0,24 %
0,33 %
0,55 %
1,08 %
8,47 %
0,92 %
0,66 %
0,16 %
0,73 %
0,79 %
0,26 %
0,39 %
0,61 %
1,88 %
1,28 %
0,32 %
7,98 %
0,97 %
2,57 %
3,54 %
20 %

Direkte eid
kr
kr/innb.
1 048 409
43
152 728
26
39 025
13
606 236
85
170 827
109
183 024
86
273 118
77
200 997
29
2 674 363,82
13 963 018
2 355
9 958 778
2 355
2 353 079
2 355
11 056 411
2 355
11 937 344
2 355
3 987 751
2 355
5 890 942
2 355
9 197 973
2 355
28 467 785
2 355
19 387 584
2 355
4 776 822
2 355
120 977 487
1 893 307
303
5 020 324
303
6 913 631
606
130 565 482

%
0,64 %
0,09 %
0,02 %
0,37 %
0,10 %
0,11 %
0,17 %
0,12 %
1,64 %
8,56 %
6,10 %
1,44 %
6,77 %
7,31 %
2,44 %
3,61 %
5,64 %
17,44 %
11,88 %
2,93 %
74,13 %
1,16 %
3,08 %
4,24 %
80,00 %

Ny eierandel
kr
kr/innb.
7 205 875
297
1 636 415
280
811 435
266
2 408 780
339
570 096
362
724 346
339
1 174 390
331
1 970 311
282
16 501 648,00
15 466 744
2609
11 031 274
2609
2 606 491
2609
12 247 115
2609
13 222 918
2609
4 417 206
2609
6 525 359
2609
10 188 535
2609
31 533 581
2609
21 475 501
2609
5 291 255
2609
134 005 980
3 477 699
557
9 221 525
557
12 699 224
163 206 852

%
4,42 %
1,00 %
0,50 %
1,48 %
0,35 %
0,44 %
0,72 %
1,21 %
10,11 %
9,48 %
6,76 %
1,60 %
7,50 %
8,10 %
2,71 %
4,00 %
6,24 %
19,32 %
13,16 %
3,24 %
82,11 %
2,13 %
5,65 %
7,78 %
100,00 %

Samlet blir dette:
Kommunene

Kristiansund
Averøy
Tingvoll
Sunndal
Halsa
Smøla
Aure
Oppdal
Totalt NIR
Surnadal
Hemne
Snillfjord
Hitra
Frøya
Agdenes
Rennebu
Meldal
Orkdal
Skaun
Rindal
Totalt HAMOS
Midtre Gauldal
Melhus
Totalt Envina
Totalt ALLE

ReMidt IKS inkl 20%
eierandel i ReMidt Næring AS
kr
15 995 974,10
3 854 348,38
2 006 580,75
4 682 680,73
1 037 227,62
1 406 253,96
2 341 340,36
4 596 354,92
35 920 760,81
3 906 407,45
2 786 148,90
658 316,64
3 093 231,54
3 339 688,42
1 115 645,72
1 648 098,01
2 573 299,78
7 964 379,29
5 424 028,29
1 336 402,55
33 845 646,60
4 115 961,70
10 913 954,15
15 029 915,84
84 796 323,25

Totalverdi
kr/innb.
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659

%
18,86 %
4,55 %
2,37 %
5,52 %
1,22 %
1,66 %
2,76 %
5,42 %
42,36 %
4,61 %
3,29 %
0,78 %
3,65 %
3,94 %
1,32 %
1,94 %
3,03 %
9,39 %
6,40 %
1,58 %
39,91 %
4,85 %
12,87 %
17,72 %
100,00 %
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ReMidt Konsern
Totalverdi
kr
kr/innb.
17 044 382,66
702
4 007 076,63
685
2 045 605,26
672
5 288 916,83
744
1 208 054,47
768
1 589 278,43
745
2 614 458,42
736
4 797 351,94
688
38 595 124,64
17 869 424,99
3014
12 744 927,27
3014
3 011 396,01
3014
14 149 642,53
3014
15 277 032,03
3014
5 103 396,85
3014
7 539 040,47
3014
11 771 272,71
3014
36 432 164,39
3014
24 811 612,20
3014
6 113 224,34
3014
154 823 134
6 009 268,28
962
15 934 278,14
962
21 943 546
215 361 804,85

%
7,91 %
1,86 %
0,95 %
2,46 %
0,56 %
0,74 %
1,21 %
2,23 %
17,92 %
8,30 %
5,92 %
1,40 %
6,57 %
7,09 %
2,37 %
3,50 %
5,47 %
16,92 %
11,52 %
2,84 %
71,89 %
2,79 %
7,40 %
10,19 %
100,0 %

Viser for øvrig til eget vedlagt dokument for Konsernstruktur, verdivurdering og eierandeler i
ReMidt-konsernet (dokument 5).
Etter ens vedtak er fattet
Forutsatt at dette blir vedtatt i samtlige kommunestyrer, vil dagens representantskap oppnevne et
interimsstyre for ReMidt IKS etter sommeren. Interimsstyret skal bestå av 2 representanter +
ansattrepresentant fra hvert av dagens 3 styrer. Til sammen 9 personer. Interimsstyret har
ansvaret for å ansette daglig leder, vedta budsjett, fremme forslag på renovasjons- og slamgebyr
for 2020 og ellers behandle saker av felles interesse.
Oppsummering
For Midtre Gauldal kommune er det viktig at man lokalt er med i arbeidet for å oppnå kravene
om 65% materialgjenvinning. For å nå disse kravene må man aktivt delta i den sirkulære
økonomien. Miljøselskapet ReMidt IKS vil være et viktig verktøy for kommunen for å nå disse
målsetningene. Gjennom å samle ressursene i de 17 kommunene vil man mer systematisk kunne
jobbe med tiltak slik at man når nasjonale og internasjonale krav både nå og i fremtiden.
Merknad til saken:
Rådmannen anbefaler ikke at kommunen nå går inn med økt aksjekapital i næringsselskapet.
Opsjonen muliggjør en nærmere vurdering at dette forholdet når en har bedre oversikt over
næringsselskapets avkastning og forventet avkastning over noen år.
I forhold til utarbeidelse av felles forskrifter for slam så må en i prosessen fange opp utgifter
kommunen vil ha ift ny ordning og korrigere for dette.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å delta i etableringen av ReMidt IKS og ReMidt Næring
AS fra 1.1.2020.
1. Midtre Gauldal kommune vedtar å gå inn i miljøselskapet ReMidt IKS (org.nr. 975 936 333),
med den målsetting å sikre innbyggerne framtidsrettede og kundeorienterte løsninger, som
samtidig bidrar til å øke materialgjenvinningen på en kostnadseffektiv måte.
 Midtre Gauldal kommunes eierandel ved oppstart er 4,9%.
 Midtre Gauldal kommunes andel gjøres opp med et kapitalinnskudd på kr 1.758.763.
Innskuddet dekkes av disposisjonsfondet.
2. Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner framlagte forslag til ny selskapsavtale for
miljøselskapet ReMidt IKS, herunder vedlagte retningslinjer for valgkomité.
 Eier- og ansvarsandelen til hver kommune som slutter seg til samarbeidet, beregnes ut
ifra folketallet ved første årsskifte etter hvert kommunevalg.
 Kommunen hefter for selskapets samlede forpliktelser i henhold til sin eierandel i
selskapet.
 Selskapets totale låneramme til investeringsformål er 400 mill. kroner.
3. Midtre Gauldal kommunestyre tildeler miljøselskapet ReMidt IKS enerett på innsamling,
transport, behandling og omsetning av alt avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og
for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg mv.
 Videre tildeles ReMidt IKS enerett på innsamling og handtering av alt avfall fra
kommunens egen virksomhet.
 ReMidt IKS kan, for avgrensede oppgaver innenfor selskapets ansvarsområde, tildele
enerett videre til andre offentligrettslige organ. Denne enerettstildelingen skal alltid være
tidsbegrenset.
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 Enerettstildelingen skjer med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3.
 Alle oppgaver som ReMidt IKS er tildelt ved enerett skal kompenseres ut ifra
selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34.
 Enerettstildelingen begrunnes med at den valgte løsning gir best miljømessig effekt
gjennom økt materialgjenvinning og er den løsning som også gir lavest pris i forhold til
alternative løsninger som er utredet. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig
løsning for å bidra til at nasjonale mål om økt materialgjenvinning og reduksjon av
klimautslipp nås.
 Enerettstildelingen kunngjøres av kommunen og på Selskapets hjemmeside.
4. Midtre Gauldal kommunestyre slutter seg til prinsippet om lik pris for like tjenester, som
betinger at alle eierkommunene vedtar like renovasjons- og slamforskrifter.
 Kommunen tar de felles lokale forskriftene opp til sluttbehandling, etter at de har vært på
en forutgående høring, jf. forvaltningslovens § 37.
 I forbindelse med sluttbehandlingen av forskriftene har kommunen til intensjon å
delegere forvaltningsmyndighet til ReMidt IKS, jf. forurensingsloven § 83.
5. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom
kommunen og ReMidt IKS.
6. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å delta i stiftelsen av et nytt næringsselskap ReMidt
Næring AS, som har til formål å drive forvaltning og næringsutvikling knyttet til miljø- og
gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper og fast
eiendom.
 Midtre Gauldal kommunes direkte eierandel utgjør 1,16%, fastlagt ut ifra de verdiene
som overføres fra selskapene/kommunene til ReMidt Næring AS på stiftelsestidspunktet.
 Kommunen vedtar å gå inn med 1.160,- kr i aksjekapital. Kapitalinnskuddet dekkes av
disposisjonsfondet
 Framlagte forslag til vedtekter og aksjonæravtale godkjennes.
 I henhold til aksjonæravtalen kan kommunen, innen utgangen av 2024, benytte seg av en
opsjon om å øke sin eierpost i ReMidt Næring AS. Kommunen benytter seg ikke av
opsjonsmuligheten nå, men tar dette til behandling ifm Handlingsprogram 2021- 2024
7. Midtre Gauldal kommunestyre er innforstått med at Envina IKS som en del av etableringen
av selskapet, overfører alle eiendeler, egenkapital og gjeld vederlagsfritt til ReMidt IKS.
8. Midtre Gauldal kommunestyre er innforstått med at eksisterende selvkostfond overføres til
ReMidt IKS for utbetaling til/inndekning av abonnentene i Midtre Gauldal kommune
innenfor selvkostregelverket.
 Det opprettes et nytt felles selvkostfond for alle abonnentene i ReMidt IKS.
Merknad: Midtre Gauldal kommune forutsetter at ved etablering av felles slamforskrift og
utøvelser av tjenester knyttet til dette området så fremmes dette som egen sak til kommunestyret.
Kommunens fremtidige kostnader tilknyttet området skal dekkes.
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Mona Pedersen, tlf. +47 95777173
Se mottakertabell

Etablering av miljøselskapet ReMidt IKS - saksunderlag til eierkommunene
Et samlet styre og representantskap i Envina IKS anbefaler overfor eierkommunene å slutte seg til
etableringen av ReMidt IKS og ReMidt Næring AS. Tilsvarende anbefalinger er gjort i HAMOS
Forvalting IKS og Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR).
Bakgrunn
Envina sitt engasjement i ReMidt-prosjektet er først og fremst et resultat av en strategiprosess i
styret høsten 2018, samt eiermøte våren 2019. Der var det bred enighet om at det måtte søkes
samarbeid med naboselskaper for å nå de nye nasjonale kravene til materialgjenvinning. Prosjektet
som nå presenteres har vi jobbet med siden og har involvert tillitsvalgte og ansatte i de 3 selskapene.
Prosjekt har i hovedsak hatt fokus på miljø, men har også tatt inn over seg de stadig større
forventningene som abonnentene har til våre tjenester.
Rent teknisk vil dette skje ved at HAMOS Forvaltning IKS endrer selskapsnavn til ReMidt IKS fra
1.1.2020. NIR og Envina vil bli avviklet som egne interkommunale selskap. Samtidig fisjoneres
selskapenes næringsaktivitet ut i et eget aksjeselskap, kalt ReMidt Næring AS. Dette gjøres for å lette
inntreden for nye kommuner, som i liten grad har drevet med næringsrenovasjon tidligere.
I husholdningsselskapet (ReMidt IKS) fordeles eier- og ansvarsbrøken etter folketallet, og er beregnet
til samlet for dagens Envina-kommuner til 17,7%. I næringsselskapet (ReMidt Næring AS) fordeles
eierbrøken etter innskutte verdier, der husholdningsselskapet forutsettes å eie 20 %. Envinakommunene vil kontrollere 4,24 % gjennom direkte eierskap og totalt 7,78% inkludert ReMidt sin
eierpost.
Årsaken til at Envina IKS ligger relativt lavere enn Hamos-kommunene i eierandeler skyldes i
hovedsak to ting. Dette er også årsaken til at Envina-kommunene må inn med et tilleggsinnskudd:



Hamos ble opprettet i 1995, og har derfor et forsprang på de andre med tanke på å drive
næringsvirksomhet og bygge opp egenkapital.
Envina IKS har en lav egenkapital som delvis skyldes utbetalingen til Klæbu kommune i 2018. Videre
har man gjeld som ikke ligger i balansen. Dette utgjør fremtidige pensjonsforpliktelser på kr 6,3
millioner og selvkostfond til innbyggerne på kr 5,0 millioner.

Det er verdt å legge merke til at revisor verdsetter Envina IKS til kr 13,7 millioner, mens eierandelen i
det nye konsernet i henhold til åpningsbalansen er kr 15,5 millioner før tilleggsinnskuddet.
Selvkostfondet på kr 5,0 millioner per 31.12.2018 tilhører innbyggerne i kommunene Melhus og
Midtre Gauldal. Dette skal utbetales til disse over de to neste årene som en reduksjon i gebyrene.
Postadresse
Envina IKS
Postboks 6
7221 MELHUS

Besøksadresse
Hofstadvegen 98
7224 MELHUS
E-post
post@envina.no

Telefon
+47 72853560
Telefaks
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Behandling i kommunene
Det er satt opp en stram tidsplan med behandling i samtlige 21 kommunestyrer i perioden 11.-26.
juni. Vi har full forståelse for at dette kan oppleves som en meget knapp tidsfrist, men det er
nødvendig med en avklaring, hvis eierne ønsker at de nye selskapene skal være operative fra
kommende årsskifte.
Ytterligere argumenter
For ytterligere argumenter har vi listet opp noen av de fordelene dette prosjektet har for Envinakommunene og abonnentene:









Alle investeringer på renovasjonssiden gjøres av selskapet, og man får derfor en stordriftsfordel
utover det Envina klarer på egenhånd.
Kommunen blir medeier i et biogassanlegg (Ecopro) og kan levere organisk avfall (matavfall og
septikslam) hit til selvkostpris.
Renovasjonsgebyret utjevnes over 130 000 innbyggere og vil ha mindre svingninger enn i dag fordi
det er flere som deler på alle store og små investeringer.
Det vil bli "gratis" levering på alle gjenvinningsstasjonene (inkludert i renovasjonsgebyret).
Utvidede åpningstider på gjenvinningsstasjonene (kveld, helg, mulighet for døgnåpne
ministasjoner).
Stordriftsfordeler (bla. mer effektive innsamlingsruter fordi vi kjører på tvers av
kommunegrensene).
Kommunen vil nå nasjonale gjenvinningsmål raskere og/eller til en lavere pris enn om man skulle
ta dette miljøløftet alene.
Gjennom felles slamforskrift, så kan kommunene også ha felles anbud på denne tjenesten.
Envina/ReMidt vil invitere til dette høsten 2019.

Vi tar sikte på å være tilstede ved behandlingen i alle kommunestyrene. Om det er ønskelig med en
orientering om saken stiller vi oss selvsagt til disposisjon.
Ta kontakt om dere har spørsmål.
Vedlagt følger et hjelpedokument med faktaopplysninger som kan benyttes av rådmannen i
saksframlegget, herunder forslag til vedtak i den enkelte kommune.

Med vennlig hilsen
Envina IKS

Erik Fenstad
Daglig leder
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Adresse
Rådhusvegen 2
Rådhuset

Post
7224 MELHUS
7290 STØREN

Beslutningsdokumenter

Innhold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beslutningsunderlag – ReMidt IKS
Selskapsavtale for miljøselskapet ReMidt IKS
Retningslinjer for valgkomiteen i miljøselskapet ReMidt IKS
Samarbeidsavtale mellom eierkommunene og miljøselskapet ReMidt IKS
Konsernstruktur, verdivurdering og eierandeler i ReMidt-konsernet
Høringsutkast til felles renovasjonsforskrift
Høringsutkast til felles slamforskrift
Vedtekter for ReMidt Næring AS
Aksjeeieravtale for ReMidt Næring AS
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REMIDT
Bra på kort sikt, avgjørende på lang sikt
- sammen om framtidas avfallsløsninger.

• For miljøet: Framtidas krav til materialgjenvinning fordrer nye og effektive
avfallsløsninger. Gjennom økt volum kan vi ta i bruk ny teknologi som gir
ønsket miljøgevinst.
• For kundene: Vi skal få mest mulig ut av renovasjonsgebyret. Et stort
selskap kan drives mer effektivt enn tre mindre. Bedre tjenester og
kundetilpasset tilbud – alt til selvkost
• For ansatte: Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver med trygge, lokale
arbeidsplasser og kompetente medarbeidere. Sammen skal vi bygge større
kompetansemiljø for alle våre ansatte og kunder.
• For eiere: Med innovative og bærekraftige løsninger skal vi sikre lokal
verdiskaping med fremtidsrettede arbeidsplasser. Miljøutfordringer skal
løses i et sirkulært perspektiv.
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1 BAKGRUNN OG STATUS
1.1 Bakgrunn
Samfunnet er i endring. Både nasjonale og internasjonale myndigheter påvirker vår hverdag. Blant annet
gjennom strengere krav til å gjenbruke avfall som ressurs og råstoff i ny produksjon. Avfallsmarkedet er
globalt, som også påvirker oss lokalt. I tillegg er det også et sterkt miljøfokus i samfunnet som påvirker
renovasjonsbransjen mer enn mange andre bransjer. Derfor ligger framtida i å bli et miljøselskap som kan
svare på forventningene i samfunnet.
Innbyggerne er i endring. I tråd med samfunnsutviklingen forventer innbyggerne bedre løsninger, bedre
tilbud og sterkere miljøfokus. Dette påvirker vår hverdag i renovasjonsbransjen, og krever at vi hele tiden
strekker oss mot å gi innbyggerne det de vil ha. Kunden i fokus er ikke lenger et begrep forbeholdt
detaljvarehandelen, det griper også inn i vårt arbeid. God kommunikasjon og stort kundefokus er
vesentlig for å være med på den utviklingen innbyggerne forventer.
Teknologien er i endring. Det skjer fort og det krever både kompetanse og store volum i produksjonen for
å forsvare helt nødvendige investeringer, både for samtida og framtida. Teknologien trekker bransjen mot
heldigitaliserte, selvbetjente løsninger for kundene, mer avansert utstyr knyttet til transport og logistikk,
og ikke minst ny teknologi for sortering av avfall, for å unngå at den viktige ressursen som avfallet utgjør,
kommer på avveie.
Ansatte er i endring. Det knyttes store forventninger til medarbeiderne, og medarbeiderne stiller krav om
gode utviklingsmuligheter, oppdatert kompetanse og nye utfordringer. Som aktør i renovasjonsbransjen
må vi sørge for at medarbeiderne til enhver tid har den gode og fagspesifikke kompetansen som
samfunnet, innbyggerne og miljøet krever. Gode arbeidsmiljø krever medarbeidere med fokus på
kunnskapsdeling og rom for egen kompetanseutvikling med trygge arbeidsplasser.
Kommuner og interkommunale selskaper er i endring. Små kommuner eller renovasjonsselskap vil ikke
alene kunne bære de investeringene som trengs for å ta hensyn til de endringene vi står foran. Derfor
søker NIR, HAMOS og Envina å danne et nytt selskap, for å ta hensyn til disse og for å være proaktive i
utviklingen. Dette vil gi et selskap med mer enn dobbelt så mange innbyggere, som vil bli det nest største i
Midt-Norge. Det vil bli et sterkt miljøselskap sør i Trøndelag og på Nordmøre.

1.2 Status
Med dette bakteppet, innledet HAMOS, NIR og Envina sonderingssamtaler, hvor det ble sett på om det
var grunnlag for et tettere samarbeid enn fra sak til sak. Ut av dette kom det en intensjonsavtale mellom
HAMOS og NIR, som ble undertegnet i august 2018. Envina tiltrådte samme avtale i april 2019. Dette
dokumentet bygger videre på rammene lagt i intensjonsavtalen. Intensjonsavtalen er vedlagt.
Utredningen av et felles innovativt miljøselskap viste kjapt potensiale. Et slikt felles selskap ventes å få
større muskler og være bedre rustet for de utfordringene som kommer i framtiden.
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1.3 Dagens organisering
Selskapene NIR, HAMOS og Envina er alle interkommunale selskaper innenfor avfallssektoren, men har
forskjellige funksjoner og organisering. Der hvor HAMOS og Envina ivaretar eierkommunenes samlede
ansvar innenfor gjenvinningssektoren, er NIR eierkommunenes kompetansesenter. HAMOS har i dag 11
eierkommuner, NIR har 9 eierkommuner og Envina har 2 eierkommuner.
HAMOS, med sitt samlede ansvar for renovasjon og tømming av slamavskillere, praktiserer lik tjeneste til
lik pris i alle sine eierkommuner. Det vil si at hente- og bringeordningene er like i alle kommunene, det er
en gjenvinningsstasjon i hver kommune og all kundeservice blir behandlet internt i HAMOS. Denne
samordningen har blitt jobbet med siden 1995, da HAMOS ble opprettet.
NIR på sin side er eierkommunenes kompetansesenter innenfor avfallssektoren. Selskapet er ansvarlig for
innkjøp og kontraktsoppfølging, samordner informasjonen og holdningsskapende arbeid blant
innbyggerne, samt har ansvaret for nedstrøms avsetning av de ulike avfallsfraksjonene. Resten av
renovasjonsordningene drifter kommunene selv. De 9 eierkommunene har alle litt forskjellige løsninger,
avtaler og organisering.
Envina har også totalansvaret for sine eierkommuners renovasjonsordninger, men ikke håndtering av
slamavskillere. Selskapet har like innsamlings- og bringeordninger i sine kommuner, og driften foregår i
egenregi. Det er gjenvinningsstasjoner i begge kommunene. Envina har en egen bruktbutikk i Melhus
sentrum. Samordningen mellom løsningene har Envina jobbet med siden oppstarten i 2004.
Område
Antall ansatte
Eiere

Organisatoriske
funksjoner

HAMOS
35
Orkdal, Hemne,
Snillfjord, Agdenes,
Surnadal, Rindal,
Meldal, Hitra, Frøya,
Skaun, Rennebu
Har alle funksjoner
internt i selskapet

Gjenvinningsstasjo
ner
Leveringspris
gjenvinningsstasjon
Forskrift

11(1 i hver
kommune)
Fri levering

Innbyggertall

51 361 (01.01.2019)

Normalabonnement
Antall fraksjoner
hentet

3 437,50 (2019 inkl
moms)
3

Felles forskrift

NIR
5 + ca. 70 i kommunene
Kristiansund, Smøla, Aure,
Halsa, Averøy, Sunndal,
Oppdal, Tingvoll, (Rauma)

Envina
19
Melhus, Midtre Gauldal

NIR:
Innkjøp
Rådgivning
Kommunikasjon
10(11)

Har alle funksjoner internt i
selskapet

NIRkommunene:
Drift
Servicetorg
Forvaltning

3

Varierer fra fri levering til
betaling for alle fraksjoner

Betaling for usortert og
treverk, ellers fri levering

Hver kommune har egen
forskrift
54 510 (01.01.19) (61 997
med Rauma)
3 364,- (2019 inkl moms)

Felles forskrift

4/3

3

Side 6 av 64

44

22 649 (01.01.2019)
3 597,- (2019 inkl moms)

1.4 Målbilde
I innledende diskusjoner mellom NIR og HAMOS, og senere Envina, ble de overordnede målene ved et
felles selskap identifisert. Følgende målsetninger er satt for det nye selskapet.

Selskapet skal bidra til å skape merverdi for hver enkelt kunde og samfunnet rundt.
Mål
Kompetansebygging

Sikre trygge, lønnsomme og framtidsrettede arbeidsplasser

Optimalisere drift

Beste praksis, effektivisering – skape merverdi

Redusere risiko

Økonomisk, personellmessige, kvalitet, beredskap

Forbedret omdømme

Kunder, eierne, ansatte

Økt attraktivitet

Ansatte, leverandører, behandlingsanlegg, samarbeidspartnere m.fl.

•

For miljøet
Innfri og videreutvikle miljøambisjonene til kundene og eierne.
• Oppfylle miljøkrav og målsetninger fra myndigheter.
• Ta i bruk ny teknologi for å oppnå miljøgevinster.

For kundene
• Økt kvalitet gjennom mer robuste
fagmiljø og moderne hjelpemidler.
• Stordriftsfordeler som vil komme
kundene til gode gjennom en begrenset
økning i avfallsgebyret.

For eierne
• En avfallstjeneste som ligger under
landsgjennomsnittet på gebyrnivå, og er
bedre på kvalitet. Vinn-vinn for både
kunder og miljøet.
• Sørger for at eierkommunene har et
avfallsselskap som andre vil samarbeide
med, slike at man oppnår beste praksis i
større regioner.
• Være en effektiv og rasjonell organisasjon,
som driver med kontinuerlig forbedring,
slik at abonnentene ikke har et høyere
gebyr enn nødvendig.

For ansatte
• Et større kompetansemiljø som gjør at
man kan tiltrekke seg og beholde
kompetente medarbeidere.
• Bedre kompetanse innen forskjellige
deler av avfallsbransjen, samtidig som
man har lokal forankring.

For regionen – området alle eierkommunene
dekker
• Styrke regionens konkurransekraft.
• En sterk, lokal aktør som leverer god
kvalitet.
• God lokalkunnskap og nærhet til kundene.
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1.5 Potensiale for synergieffekter og stordriftsfordeler
I et nytt selskap vil det være potensiale for synergieffekter og stordriftsfordeler kontra dagens
organisering. Her er en oversikt over de viktigste områdene.
Område:

Stordriftsfordel:

Organisasjon

Færre dublerte funksjoner i selskapene og kommunene

Drift

Effektivisering av drift og forbedrede renovasjonsløsninger
Trenger ikke ta hensyn til kommunegrenser
Bedre logistikk - høyere fyllingsgrad under transport, bedre utnyttelse av
ruter
Mulighet for hospitering på tvers av lokasjoner, noe som bidrar til
kunnskapsoverføring mellom gjenvinningsstasjoner

Utvikling

Slipper utvikling av dublerte og mangedublerte systemer og teknologier

Innkjøp

Større innkjøp som gir bedre avtaler

IKT

Lavere lisenskostnader der hvor det er per program (mindre der det er per
lisens)

Kommunikasjon

Lik informasjon kan sendes ut til flere, men blir bare laget en gang

Materialgjenvinning

Økt materialgjenvinning til en lavere pris da store investeringer kan gjøres i
fellesskap
Større ressurser gjør det mulig å være i forkant av utviklingen og tilby nye
gjenvinningsløsninger tidligere
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2 ARBEIDETS FORM
Etter at intensjonsavtalen ble signert 27.08.2018 ble det konstituert en styringsgruppe bestående av:
•

Representantskapsledere for de to selskapene

•

Styreledere

•

Nestleder i styrene

•

Daglig ledere

•

Kommunalsjef i Kristiansund kommune

•

Tillitsvalgt Fagforbundet fra HAMOS

•

Plasstillitsvalgt Fagforbundet fra NIR-kommunene

•

Tillitsvalgt NITO fra NIR

På nyåret 2019 kom det også med:
•

Hovedverneombud i Kristiansund kommune

•

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet fra Kristiansund kommune

•

Hovedverneombud i HAMOS

•

Plassverneombud i HAMOS

Etter Envinas tiltreden til intensjonsavtalen i april 2019 kom det også til representanter derfra. Disse er:
•

Daglig leder i Envina

•

Styreleder i Envina

•

Representantskapsleder i Envina

•

Tillitsvalgt i Fagforbundet i Envina

Fra da av utgjorde styringsgruppa totalt 20 personer.
Første styringsgruppemøte ble holdt 27.08.18. Her ble det gitt fullmakt til de daglige lederne i selskapene
å utrede og arbeide med hvordan det nye selskapet skal se ut. Det ble avgjort at de skulle beskrive seks
hovedområder av organisasjonen: organisering og ledelse, avfallsløsninger og driftsform, kvalitet- og
utviklingsarbeid, kommunikasjon og kundeservice, anskaffelser og kontraktsoppfølging, og eierskap og
eierstyring. I dette arbeidet ble det involvert medarbeidere i organisasjonene som har disse områdene
som sine daglige virker. Disse seks gruppene er omtalt som arbeidsgruppene. Mandatet til
arbeidsgruppene var å bruke sin kjennskap til organisasjonene og dagens modeller, for å anskueliggjøre
hvordan den nye organisasjonen burde se ut, basert på erfaring og trender i bransjen og i verden forøvrig.
Denne rapporten er en oppsummering av det styringsgruppa og arbeidsgruppene har diskutert. Sammen
har det kommet fram en anbefaling til hvordan det nye selskapet bør organiseres og vist gevinster ved en
slik organisering. Tilslutt følger en oppsamling av ulike risikoområder som arbeidet har identifisert.
Arbeidsgruppenes arbeid og forslag har fungert som et diskusjonsunderlag for styringsgruppa, og de har
samlet kommet fram til denne rapporten.
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3 OPPSUMMERING AV ANBEFALING
I løpet av utredningen har det kommet klart frem at det er fordelaktig for både kunder, miljøet, ansatte,
eiere og regionen at NIR, HAMOS og Envina og deres eierkommuner danner et nytt, felles selskap. Det nye
selskapet skal legge opp driften slik at det blir det ledende renovasjonsselskapet i landet. Dette skal kunne
sees igjen i kundetilfredshet, materialgjenvinningsgrad og renovasjonsgebyr. For å nå disse målsetningene
skal selskapet fokusere på å ha god organisering, drift, utvikling, kommunikasjon, innkjøp og eierstyring.
Anbefalingen fra styringsgruppa er at det dannes et felles selskap, ReMidt IKS, som får totalansvaret for
eierkommunenes lovpålagte forplikter med renovasjon og tømming av slamavskillere. Selskapet
organiseres som et interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, da dette er en god
balansegang mellom selskapets utviklingsbehov og politikernes styring. Selskapet tildeles enerett på
håndtering av husholdningsavfall og delegeres begrenset forvaltningsmyndighet.
Det nye selskapet vil kunne utvikle og standardisere tjenestene i hele området. Dette gjøres gjennom å ha
kunden i fokus, samtidig som man vil dra nytte av stordriftsfordeler. Det skal bygges videre på styrkene i
dagens selskaper. Oppgaver som i dag utføres i egenregi skal fortsatt utføres i egenregi eller utvidet
egenregi. Selskapet skal ha en desentralisert struktur, som innebærer at ansvar for enkelte oppgaver blir
ivaretatt ved dedikerte avdelingskontor. En slik administrativ organisering forutsetter felles IT-plattform.
I driften av selskapet skal det arbeides med økt tilgjengelighet for kundene på tjenestene selskapet tilbyr.
For de ansatte skal det fokuseres mer på HMS, og selskapet skal satse på ny teknologi.
For selskapet vil økt tilgjengelighet på tjenester, holdningsskapende arbeid og kundeservice være viktige
grunnpilarer. Selskapet skal være til for kundene i eierkommunene, og ha en tydelig profil i området.
For å bli et ledende renovasjonsselskap er kvalitet- og utviklingsarbeid avgjørende. Dette vil være
nødvendig for å bevege selskapet mot framtida. Ved å samle alle eierkommunene i ett selskap vil man
kunne muliggjøre dette raskere, da man i fellesskap vil ha større ressurser enn hver kommune alene. For å
sikre kvalitet og miljømessighet i alle ledd skal selskapet ISO-sertifiseres.
Selskapet vil kjøpe inn mange tjenester, og dette skal gjøres på en god måte. Et større fellesskap vil ha
bedre mulighet for å profesjonalisere innkjøpsprosessene. Som et IKS skal selskapet ta særlig ansvar i
disse prosessene for å bedre miljø og sosiale forhold.
Selskapet ønsker bevisste eiere, og det er derfor vesentlig at hver kommune har en eierstrategi for
selskapet. Dette er spesielt viktig i forhold til rolle- og forventningsavklaringer med selskapet. Selskapet
skal legge til rette for at eierne skal kunne utøve en god eierstyring. ReMidt skal også ha en klar
eierstrategi overfor sine datterselskaper.
Påfølgende side viser en punktvis oppsummering av hva styringsgruppa anbefaler som hovedelementer
inn i det nye selskapet. I beskrivelsen av hvert av arbeidsområdene er dette mer detaljert beskrevet.
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Arbeidsområde
Organisering og ledelse

Selskapet skal
… organiseres etter lov om interkommunale selskaper
… ha en desentralisert struktur
… fortsette å utføre de tjenestene som i dag utføres i
egenregi. Ingen ansatte skal miste jobben som følge av
omorganiseringen

Avfallsløsninger og driftsform

… ha totalansvaret for eierkommunenes plikter innen
renovasjon og tømming av slamsavskillere
… ha likt tjenestetilbud til alle innbyggerne i området
… oppfylle stordriftsfordeler innen planlegging og drift
… være en god arbeidsgiver som er opptatt av de ansattes
forhold og utviklingsmuligheter
… teste og ta i bruk ny teknologi i drift

Kvalitet- og utviklingsarbeid

… være ledende på kvalitet- og utviklingsarbeid i bransjen
… ha skybasert IKT som muliggjører for desentralisert
organisering
… ISO-sertifiseres

Kommunikasjon og kundeservice

… ha god kundeservice
… være tilgjengelig og troverdig i sin kommunikasjon mot
kundene
… ha tilbud om undervisning i klasserom og bedriftsbesøk
… være spesielt gode på kundeservice
… bygge en sterk merkevare og et godt omdømme
… være en tilrettelegger for holdningsskapende arbeid

Anskaffelser og kontraktsoppføling

… bli en mer profesjonell innkjøper
… kjøpe tjenester der det ikke er formålstjenlig å utføre dem i
egenregi
… legge til rette for små og mellomstore bedrifter
… bidra til innovasjon og utvikling gjennom anskaffelser
… ha fokus på sosiale forhold, miljø- og kvalitetsmål i sine
anskaffelser
… bli bedre på oppfølging av inngåtte kontrakter

Eierskap og eierstyring

… legge til rette for at eierne skal komme med føringer og
forventninger til selskapet
… ha en klar eierstrategi overfor datterselskaper
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4

ORGANISERING OG LEDELSE
Overordnet formål for organisering og ledelse:

ReMidt skal bygges og tuftes på den kompetanse og det verdigrunnlaget som allerede finnes i de
samarbeidende selskapene.
Hovedaktivitet:

Etablere et nytt, innovativt, framtidsrettet og kostnadseffektivt miljøselskap.

4.1 Gevinster
For miljøet
• Større potensiale
for å bedre miljøet
over et større
område
•Bedre
forutsetninger for
å nå miljøkravene

For kundene
•Et nytt selskap vil
gi en helhetlig
tjeneste til
kundene både
hjemme og på
hytta

For eierne
•Stordriftsfordeler
•Fordeler risiko ved
investeringer
mellom flere eiere
•Mer robuste
funksjoner, som
ikke blir like
sårbare og
avhengig av
enkeltpersoner

For ansatte
•Større fagmiljø
•Forbedret
rekruttering

For regionen
•Et handlekraftig
avfallsselskap som
setter regionen på
kartet i bransjen
•Bidra til en
bærekraftig og
attraktiv region

4.2 Beskrivelse av organisering og ledelse i selskapet
Det meste av informasjonen om selskapet fremgår av Selskapsavtalen som vedlagt. Punktene under er en
utdyping av hvilke avveiinger som er tatt underveis i diskusjonene.

Selskapet

Selskapsform
o Ved organisering som interkommunalt selskap har selskapet nok
autonomi til å arbeide for å oppfylle materialgjenvinningsmålene,
samtidig som organisasjonsformen sørger for demokratisk styring
av selskapet gjennom representantskapet. Det er den
selskapsformen som tilrettelegger for best eierstyring.
o Mer demokratisk styring i et IKS enn i et AS.
Konklusjon: Selskapet forankres i lov om interkommunale selskaper, som
avtalt i intensjonsavtalen.
Styresammensetning
Det nedfelles i selskapsavtalen at det skal være 7 styremedlemmer, herav 2
ansattevalgte. Det er viktig med et handlekraftig styre, og det fordrer at
det ikke er for mange representanter. For videre utgreing, se vurdering i
«Notat fra Advokat Hanne S. Torkelsen 29.02.19», side 12-13. Instruks til
valgkomitéen utarbeides for å sikre kompetanse og geografisk spredning.
Se vedlagt utkast til instruks for valgkomiteen.
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Eierfordeling

Deltakernes eier- og ansvarsandel
Ved oppstart vil eierandelene i selskapet være som følger:
Aure kommune 2,8 %
Averøy kommune 4,6 %
Frøya kommune 3,9 %
Heim kommune 4,8 %
Hitra kommune 3,9 %
Kristiansund kommune 18,9 %
Melhus kommune 12,8 %
Midtre Gauldal kommune 4,8 %
Oppdal kommune 5,4 %
Orkland kommune 14,0 %
Rennebu kommune 1,9 %
Rindal kommune 1,6 %
Smøla kommune 1,7 %
Skaun kommune 6,4 %
Sunndal kommune 5,5 %
Surnadal kommune 4,6 %
Tingvoll kommune 2,4 %

Eierandelen er foreslått justert etter hvert kommune- og
fylkestingsvalg. Dette sørger for at hver kommune har likt
ansvar per innbygger. En annen form er å bare justere ved
inntreden og uttreden av kommuner. Dette kan derimot slå
uheldig ut hvis noen kommuner har veldig vekst eller nedgang.
Konklusjon: Eierandelen fastsettes etter folketallet i
deltakerkommunene og justeres ved årsskiftet etter hvert kommuneog fylkestingsvalg.
Representantskapet og dets sammensetning:
Selskapets representantskap skal være sammensatt med
minimum én representant fra hver av eierkommunene jfr. IKSloven § 6. For hver representant skal det være to personlige
vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Dette for å sørge for
at det alltid møter en representant fra hver kommune.
Medlemmene av representantskapet har stemme etter sin
kommunes eierandel i selskapet. Alternativt kan store
kommuner ha flere representanter, mens små har en, og hver
representant har en stemme. Siden selskapet vil få et tosifret
antall eiere, er det ønskelig at hver av eierne bli enige i sine
respektive kommuner før sakene behandles i
representantskapet. Det anbefales derfor at
representantskapet stemmer etter eierandel.
Konklusjon: Det stemmes etter eierandel i representantskapet.
Ved oppstart skal det være avtalt en verdsettelse av eiendelene til alle
eieren, slik at kommunene bidrar likt etter folketall. Se for øvrig
dokument om Konsernstruktur, verdivurdering og eierandeler.
Ansattemedvirkning

Styrerepresentasjon:
Viser til § 10 i Lov om interkommunale selskaper som fastsetter de
ansattes rett til representasjon i styret. Krav til minimum 2

Side 13 av 64

51

ansattevalgte med personlige varamedlemmer, hvis virksomheten
har over 50 ansatte.
Arbeidsmiljøutvalg:
Viser til arbeidsmiljølovens § 7-1, alle virksomheter med minst 50
ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg.
Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange
representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør
være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer.
Bedriftshelsetjeneste skal være representert i utvalget.
Bedriftshelsetjenesten skal være et rådgivende og uavhengig organ,
og representere både arbeidsgiver og arbeidstakersiden.
Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett.
Vernetjenesten:
Det er viktig for selskapet å ha en fungerende vernetjeneste i alle
ledd i organisasjonen. Dette skal gjøres ved å bygge videre på det
beste av vernetjenesten i selskapene og kommunene i dag.
Forvaltningsoppgaver

Det foreslås å delegere avgrenset forvaltningsmyndighet til selskapet.
Kommunens myndighet etter lokale renovasjons- og slamforskrifter
delegeres til selskapet, med unntak av kommunestyrets myndighet om
fastsetting av gebyrer. Dette for å sikre likebehandling av kunder i hele
selskapets område. Det er også viktig for selskapet å ha kontroll over
abonnementsregister for en mest mulig effektiv tjeneste.
Enkeltvedtak som fattes i medhold av delegert myndighet, kan påklages
etter forvaltningslovens bestemmelser. Dette betinger et eget
klageorgan, fordi innbyggerne kan oppleve ulik behandling av like saker
hvis en velger en modell med lokale klagenemder. Derfor foreslås det å
ha egen klagenemd i selskapet.
Konklusjon: Forvaltningsmyndighet delegeres til selskapet som også har
sin egen klagenemd.

Daglig ledelse og
administrativ
organisering

Styret i det nye selskapet rekrutterer og ansetter daglig leder.
Føringer for den administrative organiseringen utarbeides. Ingen
ansatte skal miste jobben som følge av dannelsen av ReMidt, hverken i
dagens selskaper eller i kommunene. Oppmøteplassen for de ansatte vil
være lik som i dag. Dannelsen av ReMidt er en
virksomhetsoverdragelse, noe som er regulert av arbeidsmiljøloven
kapittel 16.
Selskapets arbeidsgiverorganisasjon vil være KS Bedrift.
Heltidsstillinger i NIR-kommuner overføres som hovedregel til
selskapet. For deltidsstillinger diskuteres det med hver kommune hva
som er hensiktsmessig. Noen steder vil det være aktuelt å kjøpe
stillingsprosenter av kommunene.
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Selskapets administrasjon vil være fordelt på minst tre lokasjoner,
Kristiansund, Melhus og Orkanger.
o En desentralisert administrasjon forutsetter felles IT-plattform
m.m.
Driftsorganisasjonen vil organiseres slik at tjenestetilbudet til
innbyggerne kan videreutvikles på en effektiv måte, både for de ansatte
og kundene.
o Ved fordeling av framtidige oppgaver skal det vektlegges og
bygges videre på de forskjellige styrkene som allerede finnes i
de tre selskapene og kommunene.
Lønns- og arbeidsvilkår
o Selskapets ansatte på ulike lokasjoner skal ha like vilkår.
o Lønns- og arbeidsvilkår harmoniseres slik at unødvendige
forskjeller mellom kommunene og selskapet unngås.
o Tariffavtalen til ReMidt vil være «Hovedtariffavtalen for
konkurranseutsatte bedrifter». Ansatte som overføres fra
kommune til selskapet vil derfor få en ny tariffavtale.
Selskapet skal ha lærlinger til enhver tid, innen blant annet
transportfagene, gjenvinningsfaget og kontorfaget.
Selskapet skal gå foran med godt eksempel når det gjelder godt og
inkluderende arbeidsmiljø i egne organisasjon. Det skal spesielt legges
til rette for ulike arbeidsmarkedstiltak, blant annet gjennom egne
samarbeidsavtaler med vekstbedrifter.

Side 15 av 64

53

5

AVFALLSLØSNINGER OG DRIFTSFORM
Overordnet formål for avfallsløsninger og driftsform:

Selskapet skal ivareta eierkommunenes samlede ansvar innen avfallssektoren.
Hovedaktivitet:
Selskapet skal være et fullintegrert selskap, som leverer alle tjenestene til innbyggeren knyttet til
renovasjon.

5.1 Gevinster
For miljøet

For kundene

For eierne

For ansatte

For regionen

•Distribusjon av
beste praksis over
et større
geografisk område,
med større
avfallsmengder
•Når materialgjenvinningsmålet
raskere med større
avfallsmengder og
mer kompetanse

•Økt kompetanse i
kundeservice
•Økt tilgjengelighet
av tjenestetilbudet
•Lavere kostnader
for samme
tjeneste
•Standardisering av
ordninger

•Kvalitetsforbedringer, samt
stordrifts-fordeler,
slik at de totale
tjenestene blir
bedre per
gebyrkrone
•Profesjonell
organisasjon i alle
ledd

•Et større
kompetansemiljø
innen avfallsfagene
•Mer interessante
arbeidsoppgaver
•Motiverende å
arbeide for et
selskap som vil
være best i klassen

• Fungerende
avfallsmarked i
regionen
•Næringslivet tilbys
gode løsninger
•Skape nye og
opprettholde
lokale
arbeidsplasser

5.2 Beskrivelse av avfallsløsninger og driftsform i selskapet
Premisser for avfallsløsninger og driftsform som lagt i intensjonsavtale
Ivaretar eierkommunenes lovpålagte forpliktelser innen avfallssektoren:
• Helintegrert selskap med delegert forvaltningsmyndighet og kontroll på hele verdikjeden.
• Tjenester som utføres med egne ansatte skal videreføres i egenregi eller utvidet egenregi.
• Sette ut på anbud der det er formålstjenlig og det eksisterer et fungerende marked.
Ivareta selskapenes og kommunenes løpende avtaler og forpliktelser i avfallssektoren.

Føringer for driftsmodell
Likt tjenestetilbud til abonnentene i alle eierkommunene
Understøtte eiernes klima- og miljøtiltak, samt gjøre tiltak i egen drift
Nå nye nasjonale krav til materialgjenvinning
Utstrakt bruk av teknologi, slik at det kan bidra til optimal drift
Etter Forurensningsloven skal det være en differensiert gebyrmodell som stimulerer til ønsket adferd
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Henteordninger

Gjenvinningsstasjon

Omlasting

Behandling

Organiseringen av henteordninger skal gjøres på en logistikkmessig optimal måte.
o Det skal tas i bruk elektronisk henteregistrering.
o Logistikk-kompetanse skal bygges internt, slik at den kan forbedres
kontinuerlig uten begrensende kontrakter.
o Legge til rette for mer nabodeling, slik at man får færre dunker, med mer
avfall i hver.
Samordning og lik praktisering av renovasjonsforskriften skal være et fokusområde.
Arbeide for bedre HMS for ansatte som arbeider med henteordninger.
Henteordning for husholdning – bestrebe like god eller bedre servicegrad som i dag.
Henteordning skal innebefatte lovpålagte og ønskede fraksjoner, som f. eks:
o Papp- og papir
o Glass- og metallemballasje
o Plastemballasje
o Matavfall
o Restavfall
Henteordning for hytter i tettbebygde strøk vil ha tilsvarende fraksjoner, men annen
tømmefrekvens enn husholdning.
For andre hytter er det returpunkt med full kildesortering.
Avfallstaxi skal tilbys i hele området.
Minimum en gjenvinningsstasjon i hver kommune som hovedregel.
Tilrettelegge for økt tilgjengelighet for både husholdning, fritid og næring:
o Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner
o Lengre åpningstider
o Utrede selvbetjente gjenvinningsstasjoner for optimal drift og bedre service
Jobbe med kontinuerlig forbedring på alle gjenvinningsstasjoner:
o Optimalisere bemanning
o Organisere stasjonene for høyest mulig materialgjenvinningsgrad
o Finne gode måter å skille husholdnings- og næringskunder på
Praktisere fri levering på gjenvinningsstasjoner for husholdningskunder:
o Videre kan det være aktuelt å utrede registrering av leverte mengder fra
hver enkelt kunde, men det fordrer at man finner et enkelt system for
registrering, slik at kost/nytte blir optimalisert.
Legge til rette for gode løsninger for ombruk:
o Utrede døgnåpne løsninger for ombruk
o Finne gode måter å måle ombruk på
Sikre optimale omlastingsløsninger for både økonomi og miljø, slik at
stordriftsfordeler oppnås:
o Forbedre ruteplanlegging
o Legge til rette for komprimering der det er hensiktsmessig
Utrede mulighet for sentral ettersortering av grovavfall for høyere
materialgjenvinningsgrad.
Jobbe for kontinuerlig forbedrede nedstrømsløsninger.
Sette miljø foran økonomi der det gir høy miljøgevinst.
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6 KVALITETS- OG UTVIKLINGSARBEID
Overordnet formål for kvalitets- og utviklingsarbeid:

Selskapet skal være blant de ledene selskapene på kvalitet- og utviklingsarbeid
Hovedaktivitet:
For å møte eiernes og kundenes framtidige forventninger skal selskapet ha fokus på kvalitet- og
utviklingsarbeid

6.1 Gevinster
For miljøet
•Fremoverlente
løsninger som gir
høyere
materialgjenvinni
ngsgrad

For kundene
• En moderne
renovasjonstjeneste med
kundevennlige
løsninger

For eierne
•God utnyttelse av
gebyret
•Et renovasjonsselskap rigget for
framtiden
•Et grundig
kvalitetsarbeid
med fokus på
prosedyrer og
rutiner vil kunne
hindre kostbar
feilretting

For ansatte

For regionen

•Følelse av å jobbe
i et moderne
miljøselskap
•Utvikling av
arbeidsprosesser
for bedret
arbeidsmiljø,
både psykososialt
og fysisk

• En pådriver og
mulig samarbeidspartner for andre
aktører i regionen
når det gjelder
utvikling

6.2 Beskrivelse av kvalitets- og utviklingsarbeid i selskapet
ReMidt skal være i forkant av bransjen. Selskapet skal være med på å utvikle beste praksis (BAP). Dette
skal utføres internt i organisasjonen og i samarbeid med andre.
Arbeidet som utføres skal gagne kvaliteten, miljøet, HMS og økonomi, helst flere av disse.

Område:
IKT

Beskrivelse:
Det nye selskapet må ha en felles IT-infrastruktur. Dette er helt avgjørende.
Denne må være skybasert, slik at man kan jobbe distribuert på flere lokasjoner.
Må gi mulighet for standardiserte integrasjoner, uten bindinger til
fagsystemleverandører.
Integrert datainnsamling:
o Slik at det kan lages gode nøkkeltall
o Slik at fagsystem kan utveksle informasjon
Ta i bruk mest mulig hyllevare innen IT, som flere leverandører tilbyr, for
fleksibilitet.
Bruk av fagsystem etter beste felles praksis.
Felles intranett for kommunikasjon og selskapskultur i sky.
Elektronisk ruteregistrering.

Kvalitet

Selskapet skal ha et felles sett med rutiner og prosedyrer.

Side 18 av 64

56

Utvikling/prosjekt

Selskapet skal arbeide med kontinuerlig forbedring i hele organisasjonen på drift,
kvalitet, miljø og HMS.
Den kontinuerlige forbedringen skal følges opp med dynamiske nøkkeltall basert
på data fra drift og økonomi.
Selskapet skal ISO-sertifiseres etter ISO9001 og ISO14001, samtidig som det skal
jobbes med å sertifiseres etter ISO45001.
Miljø-og kvalitetssystem skal innføres i hele organisasjonen.
Selskapet skal være et innovativt miljøselskap, som tar i bruk ny teknologi når
dette fører til kvalitet- eller produksjonsforbedringer:
o Automatisere og digitalisere flest mulig av manuelle prosesser.
o Arbeide for flest mulig selvbetjeningsløsninger, som oppleves som enkle
for kundene.
Søke samarbeid og finansiering for utviklingsprosjekter og kompetanseutvikling
Ha piloteringer i noen deler av selskapet på utviklingsprosjekter, for å deretter
spre det i organisasjonen.

Side 19 av 64

57

7 KOMMUNIKASJON OG KUNDESERVICE
Overordnet formål for selskapets kommunikasjon og kundeservice:
ReMidt skal være spesielt god på kommunikasjon med innbyggeren og på tjenestekvalitet.
Hovedaktivitet:
Kommunikasjonskanalene skal være lett tilgjengelig og gi pålitelig og troverdig informasjon om selskapets
ulike tjenester. Selskapet skal kjennetegnes ved høy grad av kundeservice og gode, selvbetjente løsninger.

7.1 Gevinster
For miljøet
•Mer
holdningsskapende
arbeid vil gi bedre
kildesortering
•Stordriftsfordeler gir
mulighet for bedre
tjenester med mer
materialgjenvinning
•Flere digitale
tjenester gir mindre
papirforbruk

For kundene
•Bedre kundeservice
24/7
•Flere selvbetjente
løsninger
•Bedre tilgjengelighet

For eierne

For ansatte

For regionen

•Mer fornøyde og
opplyste innbyggere
•Lik pris for lik tjeneste
uanhengig av hvilken
kommune eierne
representerer
•Økonomiske
besparelser som følge
av digitalisering og
stordriftsfordeler,
kommunikasjonsmateriale må lages
bare en gang.

•Mer kompetanse på
kundebehandling
•Del av et større
arbeidsmiljø med mer
kompetanse
•Mulighet for å gå mer
i dybden
•Flere hender og
hoder å fordele
arbeidet på gir større
samlet kapasitet

•En tydeligere stemme
regionalt og nasjonalt

7.2 Beskrivelse av kommunikasjon og kundeservice i
selskapet
Basert på erfaringer fra de tre selskapene i dag, er det god grunn til å tro at et større selskap vil gi flere
positive ringvirkninger når det gjelder kommunikasjon og kundeservice.
Område:
Kommunikasjon og
kundeservice 24/7

Beskrivelse:
o Kommunikasjonen med innbyggerne skal gjøres med utgangspunkt i digitale
plattformer. Selskapet skal etterstrebe troverdighet, tilgjengelighet, åpenhet
og tydelighet.
o Chatrobot skal benyttes til å besvare spørsmål utenfor kontortid. Roboten
jobber med utgangspunkt i selskapets informasjon på egne nettsider.
o Selvbetjente løsninger for innbyggerne. I dette ligger blant annet å bygge
opp «Min side» som informasjonskanal i størst mulig grad.
o Ta i bruk digital postkasse (eks. DigiPost, SvarUt) som det foretrukne
alternativet ved brevutsendelse, men være behjelpelig for kunder som ikke
er digitale.
o Utvikle en brukerportal, en «Min side», som skal være oversiktlig og lett å
finne frem på. Her vil det være mulig å ha oversikt over abonnementet, samt
at det skal legges opp til skjema for søknader, spørsmål og tilbakemelding.
o Utvikle kunde-app med funksjonalitet for varsling av tømmekalender,
pushvarsling og annen relevant informasjon. Ses i sammenheng med
utvikling av «Min side».
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Holdningsskapende
arbeid

o Bygge opp et godt pedagogisk opplegg til bruk i skoler. Opplegget skal være
basert på kompetansemålene i læreplanverket. Skoler skal ha tilbud om
både undervisningstilbud i klasserommet og bedriftsbesøk ved den lokale
gjenvinningsstasjonen.
o Nettsider og sosiale medier skal være prioritert kommunikasjonskanal i det
holdningsskapende arbeidet rettet mot innbyggerne.
o Selskapet skal fungere som en koordinator og motivator for frivillige krefter
som arbeider mot forsøpling.

Kundeservice og
kundesenter

o Kunden skal få svar på sin henvendelse fra kompetente og serviceorienterte
medarbeidere. Selskapet skal prioritere korte svarfrister uansett
kommunikasjonsplattform. Kunder som ønsker personlig kontakt fremfor
selvbetjente løsninger, skal få det.
o Det skal utarbeides en standard for kundeservice og -behandling som ligger
til grunn for alle henvendelser fra kunder.
o Ansatte med daglig arbeid i driftsavdelinger skal gjennomføre intern
skolering i behandling av kunder. Alle besøkende ved gjenvinningsstasjoner
skal forlate området med et positivt inntrykk.
o Det skal gjennomføres regelmessige kundeundersøkelser som en del av
selskapets kontinuerlige forbedringsarbeid. Tilbakemeldinger fra
innbyggerne skal tas hensyn til i arbeidet med å gjøre det lett for kundene å
utføre ønskede handlinger.
o Selskapet skal delta i og hevde seg blant de beste i nasjonale
kundetilfredshetsmålinger.
o Selskapet skal være en tydelig stemme i bransjen, både regionalt og
nasjonalt.
o Selskapet skal være en synlig og en tydelig aktør i lokale og regionale
medier.
o Det er vesentlig at ansatte føler identitet og eierskap i selskapet.
Omdømmebygging foregår døgnet rundt.
o Merkevaren (navn og visuelt uttrykk) som det nye selskapet representerer
skal være kjent for innbyggerne.

Merkevare- og
omdømmebygging
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8 ANSKAFFELSER OG KONTRAKTSOPPFØLGING
Overordnet formål anskaffelser og kontraktsoppfølging:
ReMidt skal stille tydelige krav ved innkjøp og følge opp leveransene.
Hovedaktivitet:
Selskapet skal bestrebe seg alltid på å gjøre gode anskaffelser og følge opp inngåtte kontrakter.

8.1 Gevinster
For miljøet
• Utarbeide
kompetanse på
innkjøp som
fokuserer på
miljøaspekter
• Kan prøve ut nye
miljøvennlige
løsninger i deler av
selskapet

For kundene

For eierne

•Innkjøp som har fokus
på miljø, effektivitet,
kvalitet og lokalt
næringsliv bidrar til
en god avfallstjeneste
og et godt nærmiljø

• Stordriftsfordeler i et
større selskap
•Sammen blir vi en
sterkere stemme i
forhold til
leverandører og
samarbeidspartnere
som Sesammen
•Større på
spesialkontrakter,
f.eks farlig avfall

For ansatte
• Det vil bli et større
fagmiljø innen
anskaffelser og
kontraktsoppfølging.
Noen kan ha dette
som hovedoppgave

For regionen
•En kompetent
innkjøper som bidrar
til at små og
mellomstore
bedrifter får økt
konkurransekraft
•Mer ryddige
kontrakter for
kontraktspartnere i
regionen

8.2 Beskrivelse av anskaffelser og kontraktsoppfølging i
selskapet
Et nytt og større selskap vil kunne føre til en profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen. Dette er et ønske
fra både dagens selskaper og kommuner, da det settes stadig større krav til mer effektive og
samfunnsansvarlige innkjøp.
•
•
•
•

Innkjøp av eksterne tjenester og produkter skal gjøres når det ikke er formålstjenlig å utføre det i
egenregi.
Mer dedikerte ressurser til anskaffelser og kontraktsoppfølging for en mer profesjonalisert
funksjon.
Arbeide fram en systematikk for prosessen, fra anbud, kontraktsinngåelse, kontraktsoppfølging
og evaluering.
Bidra til utvikling av offentlig anskaffelser, for mer samfunnsansvar, miljøansvar og økonomi:
o Alene og i samarbeid med FoU-miljø og andre selskap

Område:
Anskaffelser

Beskrivelse:
o Selskapet skal være en kompetent bestiller som vekter pris, kvalitet- og
miljøaspekter, og som legger til rette for innovasjon i anskaffelsene.
o Potensial for å forenkle, forbedre og effektivisere offentlige anskaffelser
gjennom digitalisering skal utnyttes.
o Selskapet skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig
effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet og likebehandling.
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o Selskapet skal utarbeide oversiktlige og enkle anbudsdokumenter.
Anbudsdokumenter skal forenkles ved å skille mellom generelle krav og
beskrivelser unike for den enkelte konkurranse.
o Drift og innkjøp skal ha et godt samarbeid, slik at innkjøpene er gode i drift.
o Det skal etableres standarder for vekting av tildelingskriterier, aktuelle krav
til økonomi, miljø, sertifiseringer osv.
o Selskapet skal søke samarbeid om anskaffelser for ytterligere å effektivisere
ressursbruken.
o Sluttførte innkjøp skal evalueres for kontinuerlig å forbedre innkjøpene og
prosessen.
.Kontraktsoppfølging

o Videreutvikle rutiner og retningslinjer for god kontraktoppfølging og
fakturahåndtering (prisjustering, indekser, fakturagrunnlag).
o Lage systematikk i kontraktsoppføling som legger til rette for automasjon
slik at oppfølging blir mindre ressurskrevende.
o Inngåtte avtaler må operasjonaliseres ved at kontraktens vilkår innarbeides
i virksomhetens rutiner og prosedyrer.
o Under/etter kontraktsinngåelse skal det utarbeides en oppfølgingsplan der
behovet for driftsmøter, kontroller, revisjoner osv. vurderes og ansvar for
oppfølging fordeles.
o Tydelige kontrakter som har gjennomførbare sanksjonsmuligheter.

Miljø- og
samfunnsansvar

o ReMidt skal ha vilje og oppdatert kunnskap til å ta ansvar ut over selve
avfallshåndteringen. Selskapet skal være en aktiv pådriver ovenfor
leverandører og produsenter til kontinuerlig å redusere miljøbelastningen
ved anskaffelsene og ta et utvidet samfunnsansvar. Det vil si at miljøansvar
skal vektes.
o Selskapet skal stille krav til og følge opp vilkårene og arbeidsmiljøet til de
ansatte som jobber for underleverandørene. Sosial dumping skal
forebygges.
o Selskapet skal sørge for å utarbeide anbud slik at lokale, kompetente
tilbydere også kan levere tilbud. Dette for å stimulere det lokale
næringslivet i regionen.
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9 EIERSKAP OG EIERSTYRING
Overordnet formål for selskapets eierskap og eierstyring:
Eierkommunene og selskapet skal ha en eierstrategi som sikrer betryggende eierstyring i deltakende
selskaper.
Hovedaktivitet:
Eierstyring er viktig for å kombinere innbyggernes behov og samfunnets verdier med effektivitet og
lønnsomhet.

9.1 Gevinster
For miljøet
• Kan ansvarliggjøre
eierne for
miljøpåvirkning
gjennom
eierstrategi
• Kan ta et utvidet
samfunnsansvar

For kundene
•Trygghet
•Eierskap til
selskapet

For eierne
•Tydelig
avgrensning av
ansvar
•Forventninger til
selskapet uttrykkes
i årlig revisjon av
eiermeldingen
•Tydelige
kommunikasjonslinjer
•Videreføring av
kommunenes
samfunnsansvar
•Lokal verdiskaping

For ansatte
•Forutsigbarhet

For regionen
•Lokal verdiskaping

9.2 Beskrivelse av eierstrategi og eierstyring i selskapet
Det er viktig for ReMidt at eierne har en eierstrategi for selskapet. Denne bør inneholde eiernes formål
med selskapet, selskapets mandat og handlingsrom, føringer og forventninger, samt retningslinjer for
styringsmekanismer og styringsdialog.
Eierstrategi

o Selskapet er opprettet for å ivareta samfunnsansvaret og for å levere de
grunnleggende tjenester til innbyggerne innenfor tjenestene avfall og
gjenvinning, samt tømming av slamavskillere.
o Eierkommunene bør ha en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i
ReMidt IKS.
o Kommunens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for
en bærekraftig og langsiktig verdiskaping til det beste for eierne, ansatte og
samfunnet for øvrig. Selv om virksomheten er lagt ut i et selskap, har
kommunestyret det overordnede ansvaret. Der er derfor viktig å opprettholde
god folkevalgt styring.
o For å underbygge vedtektene og regulere styringen vil det være hensiktsmessig å
utarbeide andre styringsdokumenter. Disse er ikke lovfestet, men er med på å
sikre bevisst eierstyring og å tilstrebe åpenhet og gjennomsiktighet i den
kommunale tjenesteproduksjonen.
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o Som en hovedregel anbefales det at kommunestyret oppnevner sentrale
folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet (representantskapet).
Hoveddelen av informasjonsflyten mellom selskapet og eierne vil foregå gjennom
representantskapet.
Lokal
verdiskaping –
deltakelse i
hele
verdikjeden

o Eierkommunene vil gjennom ReMidt sikre lokal styring og kontroll med
tjenesteproduksjonen til innbyggerne. Dette skal skje på en bærekraftig og
kostnadseffektiv måte, der det tilrettelegges for lokal verdiskaping. Ved offentlige
tjenestekjøp skal anskaffelsene utformes slik at også lokale anbydere kan delta.
o Hvis det ikke finnes fungerende markeder skal tjenesten produseres med egne
ansatte eller gjennom eierskap i egne virksomheter.

Deltakelse i
andre
virksomheter

o Selskapet vil i flere tilfeller operere i et marked i konkurranse med andre aktører.
Derfor vil det være nødvendig å skille ut den markedsrettede delen av
virksomheten i eget selskap for å unngå rolleblanding. Det vil også være
nødvendig i de tilfeller der en samarbeider med andre rettssubjekt.
o Begrunnelsen for å delta i andre selskap skal være basert på samfunnsansvaret
som ReMidt har for å bidra til lokale eller regionale løsninger for avfallsforedling
og å sikre innbyggerne gode og forutsigbare løsninger til riktig pris.

Risikoavveiing
og styring av
datterselskap

o Ledelsen i det enkelte selskap har ansvar for risikostyring og internkontroll i
selskapet, og skal på denne måten bidra til å sikre:
• Utnyttelse av forretningsmessige muligheter
• Målrettet, sikker, kvalitets- og kostnadseffektiv drift
• Pålitelig finansiell rapportering
• Overholdelse av gjeldende lover og regler
• Drift i tråd med ReMidts styrende dokumenter, herunder krav til
etikk og samfunnsansvar.
o En eiermelding er en årlig «status» til eierkommunene over ReMidt sitt eierskap i
de selskap som selskapet selv har eierandeler i.
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10 RISIKOOMRÅDER
RISIKOOMRÅDER

KONSEKVENS

TILTAK

For store kulturforskjeller

Forskjellige bedriftskulturer, som kan trenere
dannelsen av det nye selskapet
Ikke utnyttelse av felles overkapasitet
Lite felles kultur
Terskler for å ta kontakt, mye avstand

Ha kulturbyggende og
identitetsskapende aktiviteter
Tilrettelegge med gode
kommunikasjonsverktøy
Ha fokus på kultur- og
relasjonsbygging innad i
organisasjonen
Sørge for gode styringssystemer

Kontraktene kan bli så
store at noen lokale
leverandører blir
ekskludert

Får ikke den konkurransen man ønsker
Forringelse av lokalt næringsliv

For store
nedstrømskontrakter
som kan ødelegge
markedet
Kompetansekrig mellom
kommuner og IKS

Unødvendig høy kostnad
Plassutfordringer

Risikovurdere dette aspektet i alle
anskaffelser
I anskaffelser der det finnes lokalt
fungerende markeder skal
anbudene utarbeides slik at også
små og mellomstore bedrifter kan
levere tilbud, dvs. at de skal være
mulig å dele opp.
Nærhet skal vektlegges i
utarbeidelse av anbudsdokumenter.
Sørge for gode systemer for å
kontrollere avfall fra 20
gjenvinningsstasjoner samtidig

Mindre direkte folkevalgt
styring

Større avstand mellom kommunenes
politikere og selskapet

Med større kontrakter
blir man mer sårbar hvis
det først går galt

Må plutselig overta eller finne andre
løsninger på tjenester som må leveres, f. eks
som RenoNorden-kontrakter

Mister kontakt mellom
drift og innkjøp

Innkjøp som ikke dekker behovet
Innkjøp som ikke fungerer i drift
Dårlig stemning i organisasjonen
Unødvendig bruk av investeringsmidler

Manglende felles rutiner
på tvers av lokasjoner

Lite som minner om et felles selskap

Klarer ikke å ta ut
stordriftsfordeler/det tar
lengre tid
Mister lokalkunnskap
og/eller lokal forankring.

De økonomiske stordriftsfordelene uteblir
eller trekker ut i tid

Ha informasjonsdeling mellom IKS
og kommune. Unngå unødvendige
forskjeller mellom IKS og kommune
Innfører regelmessige eiermøter
Selskapet bidrar til kommunenes
eierskapsmelding
Ha gode risikovurderinger
Ha god dialog med andre IKSavfallsselskaper om erfaringer og
kunnskap vedrørende
entreprenører.
Innhente bakgrunnsinformasjon om
selskaper ved inngåelse av større
kontrakter
Involvere brukerne av innkjøpene
tidlig i prosessen for å sammen
utarbeide en kravspesifikasjon.
Involvere drift i
utvelgelsesprosessen
Evaluere alle innkjøp for
kontinuerlig å forbedre prosessen
og rutinene.
Arbeide med forankring av
kvalitetsledelsesverktøy i hele
organisasjonen
God planlegging og synliggjøring av
prioriterte stordriftsfordeler

Lite kunnskap om lokale forhold, som kan gå
utover kundetilfredsheten

Ha ansatte med kjennskap til lokale
forhold rundt om i området.

For store geografiske
avstander

Dårlig forhold mellom ansatte og ledelse i
kommune og IKS
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SELSKAPSAVTALE FOR ReMidt IKS
§ 1 SELSKAPET
Selskapets navn er ReMidt IKS.
Selskapet er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) av 29.01.1999
nr. 6.

§ 2 DELTAKERE
Selskapet eies av:
Aure kommune
Averøy kommune
Frøya kommune
Heim kommune
Hitra kommune
Kristiansund kommune
Melhus kommune
Midtre Gauldal kommune
Oppdal kommune
Orkland kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Smøla kommune
Skaun kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Tingvoll kommune

adresse

org.nr

Andre kommuner kan tas opp i Selskapet.
Det er ikke betalt kapitalinnskudd i Selskapet.

§ 3 FORRETNINGSKONTOR
Selskapet har kontor i Kristiansund kommune, Melhus kommune og Orkland kommune, med
forretningsadresse i Orkland kommune.

§ 4 FORMÅL
Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegert myndighet å utføre den
forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport,
behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt
delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse.
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Selskapet kan også håndtere avfall fra næringslivet, og konkurranseutsatt husholdningsavfall, så lenge
det ikke kommer i strid med kommunenes interesser.
Selskapet har enerett til å samle inn og behandle det avfall som eierkommunene er lovpålagt å håndtere,
jf. forurensingsloven § 30 og § 29, samt eierkommunenes eget næringsavfall og farlig avfall som samles
inn fra næringslivet iht. mottaksplikt. Selskapet har også enerett til å samle inn og behandle slam fra
slamavskillere og tette tanker. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf.
forurensingsloven § 34.
Selskapet har myndighet til å delegere enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver som definert i
anskaffelsesloven § 2, der selskapet finner det nødvendig for en økonomisk og miljømessig optimal
håndtering av oppgavene.
Selskapet har ikke erverv som formål.
Selskapet kan utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene på andre områder.
Selskapet skal søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en
måte som minst tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.

§ 5 EIERANDEL OG ANSVAR
Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel i selskapet. Ansvar- og
eierandelen justeres etter kommunenes folketall ved første årsskifte etter hvert kommunevalg eller på
tidspunktet for inntreden av nye eierkommuner. Ansvars- og eierbrøken fastsettes med én desimal.
Ved ikrafttreden av denne avtale er eierandelene slik:
Aure kommune
2,8 %
Averøy kommune
4,6 %
Frøya kommune
3,9 %
Heim kommune
4,8 %
Hitra kommune
3,9 %
Kristiansund kommune
18,9 %
Melhus kommune
12,8 %
Midtre Gauldal kommune
4,8 %
Oppdal kommune
5,4 %
Orkland kommune
14,0 %
Rennebu kommune
1,9 %
Rindal kommune
1,6 %
Smøla kommune
1,7 %
Skaun kommune
6,4 %
Sunndal kommune
5,5 %
Surnadal kommune
4,6 %
Tingvoll kommune
2,4 %
Selskapet skal fordele kostnader og fastsette forslag til gebyr og priser med utgangspunkt i lik pris for
samme servicenivå i eierkommunene. Deltakerne skal vedta likelydende renovasjonsforskrifter.
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Avfallsgebyrene fastlegges av det enkelte kommunestyre, jf. forurensingsloven § 34.

§ 6 AVGRENSET FORVALTNINGSMYNDIGHET
Eierkommunens myndighet etter forurensingsloven til å treffe enkeltvedtak i medhold av
renovasjonsforskriftene er delegert til Selskapet, jf. forvaltningsloven § 83 annet ledd.
Enkeltvedtak som fattes i medhold av delegert myndighet, kan påklages etter forvaltningslovens
bestemmelser til selskapets klagenemnd.

§ 7 ORGANISASJON
Selskapet skal ledes av representantskap, styre og daglig leder.
Om habilitet gjelder IKS-lovens § 15.

§ 8 REPRESENTANTSKAPET
§ 8.1 Representantskapets sammensetning
Selskapets representantskap skal være sammensatt med én representant fra hver av eierkommunene.
For hver representant skal det være to personlige vararepresentanter i prioritert rekkefølge.
Representantene har stemmerett etter sin kommunes eierandel i selskapet.
Kommunestyret i den enkelte eierkommune velger medlemmene og varamedlemmene for en periode på
4 år. Valgene følger valgperioden for kommunestyrene. Medlemmer av styret kan ikke være medlemmer
i representantskapet.
§ 8.2 Representantskapets myndighet
Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, som er selskapets øverste
myndighet.
Representantskapet skal behandle følgende saker:
a) Selskapets reviderte årsregnskap med årsberetning
b) Fastsetting av godtgjørelse til representantskapsleder, styret, valgkomite, klagenemd, samt
revisor.
c) Valg:
• leder og nestleder i representantskapet for 2 år av gangen
• styremedlemmer med varamedlemmer
• styreleder og nestleder
• valgkomite
• revisor ved skifte av denne
• medlemmer til den interkommunale klagenemnd
d) Retningslinjer for valgkomiteen
e) Retningslinjer for den interkommunale klagenemnd
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f)
g)
h)
i)

Forslag fra styret til budsjett og økonomiplan.
Forslag fra styret til avfallsgebyrer; innstilling ovenfor kommunene.
Forslag fra styret til låneopptak når lånesum overstiger styrets lånefullmakt.
Forslag fra styret om avhendelse eller pantsettelse av fast eiendom eller andre større
kapitalgjenstander eller investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller
flere av deltakerne.
j) Endring av selskapsavtalen eller forslag til eierkommunene om slik endring, jf. selskapsavtalens
§ 18.
k) Forslag om utelukkelse av deltakere i henhold til § 16.
l) Forslag fra styret til langtidsplaner og vesentlige endringer i metoder/systemer.
m) Andre saker som kreves behandlet av styret, revisor, eller minst 1/3 av representantskapets
medlemmer eller andeler.
Det skal avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det første møtet skal avholdes innen utgangen
av april måned og representantskapet skal da behandle sakene nevnt i punktene a – c. Innen utgangen
av november måned skal det avholdes møte til behandling av sakene f – g. Øvrige saker behandles ved
behov og representantskapet kan innkalles i samsvar med IKS-lovens § 8.
§ 8.3 Saksbehandlingen i representantskapet
Representantskapet er vedtaksberettiget og gjennomfører saksbehandlingen i samsvar med IKS- lovens
§ 9. Valg skal skje skriftlig dersom ett av representantskapets medlemmer krever det.
Kopi av møteinnkalling med saksliste og møtebok for hvert representantskapsmøte sendes
eierkommunene.

§ 9 STYRET
§ 9.1 Styrets sammensetning
Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer med 3 varamedlemmer i prioritert
rekkefølge velges av representantskapet, etter forslag fra valgkomiteen. Disse velges for 4 år av gangen,
men slik at halvparten av styret er på valg hvert andre år. 2 styremedlemmer med personlige
varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. IKS-loven § 10. Dersom ansettelsesforholdet opphører
i perioden, trer vedkommende ut av rollen, og det foretas nyvalg av og blant de ansatte.
De ansattes representanter skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det skal fattes enkeltvedtak. De
ansattes representanter har heller ikke rett til å delta i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers
forberedelse til forhandlinger med arbeidstaker, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsorganisasjoner
eller oppsigelse av tariffavtaler.
Styrets leder og nestleder velges for 2 år av gangen.
Ved valg av styremedlemmer skal først og fremst selskapets behov for kompetanse innenfor relevante
fagområder vektlegges.
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§ 9.2 Styrets myndighet
Styret har ansvaret for selskapets forvaltning og ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets
virksomhet, jf. IKS-loven § 13.
Styret har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige daglig leder samt fastsette dennes ansettelsesvilkår.
Styret kan foreta låneopptak i henhold til representantskapets vedtatte budsjett og etter departementets
godkjenning. Styret kan vedta deltakelse med eierinteresser i andre selskap innenfor selskapets
formålsområde.
§ 9.3 Saksbehandlingen i styret
Innkalling til styremøte og saksbehandlingen i styret skal gjennomføres i samsvar med IKS-lovens §§ 11
og 12.
§ 9.4 Signatur – prokura
Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg, og styret kan meddele prokura.
§ 9.5 Møte- og talerett
Representantskapsleder og første varamedlem til styret har møte- og talerett i styremøter.

§ 10 DAGLIG LEDER
Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og følger de retningslinjer
og pålegg som styret har gitt, jf. IKS-loven § 14.
Den daglige leder er leder for selskapets øvrige ansatte og har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige
samt fastsette lønnsvilkår for bedriftens ansatte innenfor de rammer som følger av arbeidslivets avtaler.

§ 11 VALGKOMITE
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Komiteen innstiller til
representantskapet ved valg til styret og klagenemnda. Komiteen foreslår også overfor
representantskapet godtgjørelse til valgte medlemmer, altså representantskapsleder, styret, valgkomite
og klagenemd.

§ 12 OPPTAK AV LÅN
Selskapet kan ta opp lån etter vedtak i representantskapet, jf. selskapsavtalens § 8.2 og § 9.2, til drift
innenfor en ramme på kr. 5 000 000 og til investeringer innenfor en ramme på kr 400 000 000. Lån utover
disse rammer krever samtykke fra eierkommunene.
For øvrig gjelder reglene om låneopptak i IKS-loven § 22.

§ 13 REGNSKAP
Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven.
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§ 14 KLAGENEMND – BEHANDLING AV ENKELTSAKER
Selskapet skal ha en særskilt interkommunal klagenemnd som skal behandle klager på enkeltvedtak fattet
av ReMidt IKS iht. delegert myndighet innenfor husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon.
Representantskapet vedtar retningslinjer for klagenemnda og oppnevner medlemmer.
Vedtak i enkeltsaker avgjøres av administrasjonen og kan påklages til klagenemnda. Før saken
oversendes klagenemnda, skal styret ta standpunkt til om vedtaket skal omgjøres eller avvises, jf.
forvaltningslovens § 33, eller gi en innstilling til klagenemnda.

§ 15 UTTREDEN
Hver enkelt eierkommune kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet i henhold til IKS-loven § 30.
Dersom deltakerne ikke blir enige om annet, fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi, jfr. IKSloven § 30, ved oppsigelsesfristens utløp. Ved uttreden før 5 år etter ikrafttredelse av denne avtalen
kommer IKS-lovens § 30 tredje ledd til anvendelse, jf. Selskapsavtalens § 2 siste ledd.
Har en deltaker meldt uttreden, kan representantskapsmedlem utpekt av den uttredende deltakeren ikke
ha ledende posisjoner i selskapet etter tidspunkt for melding om uttreden.
Dersom partene ikke blir enige om en utløsningssum skal partene i fellesskap bli enige om en uavhengig
autorisert revisor som skal foreta en bindende verdifastsettelse av selskapet. Kostnadene til revisor skal
deles likt av deltakerne. Dersom partene ikke kan enes om en uavhengig revisor, skal tvisten bringes inn
for en sakkyndig voldgiftsrett iht. lov om voldgift.

§ 16 UTELUKKELSE
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakere
enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKSloven § 31. Ved utelukkelse skal det økonomiske oppgjør være som ved uttreden.

§ 17 OPPLØSNING
Ved oppløsning av selskapet gjelder reglene i IKS-loven §§ 32 – 37.

§ 18 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN
Vedtak om endring av selskapsavtalen skal besluttes i henhold til IKS-lovens § 4, 2. og 3. ledd.

§ 19 TVISTER
Eventuelle tvister om forståelse av denne selskapsavtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger
mellom deltakerne.
Tvist mellom eierkommunene angående forståelsen og gjennomføring av denne avtale avgjøres ved
voldgift i henhold til lov om voldgift, med mindre partene blir enig om at tvisten skal behandles ved
ordinære domstoler.
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§ 20 IKRAFTTREDEN
Denne selskapsavtale trer i kraft når den er vedtatt av alle deltakerne, og tidligst fra 01.01.20.
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RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I ReMidt IKS
0. OPPNEVNING
Jf. Selskapsavtalen § 8.2.c skal representantskapet oppnevne valgkomiteen. Sammensetningen av
valgkomiteen skal gjenspeile eiersammensetningen på en god måte, blant annet slik at både små og
store eierkommuner er representert.
1. MANDAT
Valgkomiteens mandat er å innstille overfor representantskapet i saker som angår styrets
sammensetning og deres vilkår. Styret skal være selskapets organ og ha dets interesser som
hovedfokus.
Ved valg av styremedlemmer skal selskapets behov for kompetanse vektlegges. Med kompetanse
menes både formal, politisk og erfaringsbasert kompetanse. I tillegg skal nødvendig lokalkunnskap
tilstrebes.
2. SAMMENSETNING OG VALG
Valgkomiteen består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer, jf. selskapsavtalen § 11.
Valgkomiteens medlemmer velges av representantskapet, for fire år av gangen, slik at halvparten er
på valg hvert andre år.
Valgkomiteens leder velges av representantskapet.
3. OPPGAVER
Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til representantskapet om:
• Styrets sammensetning og tre varamedlemmer i rekkefølge, jfr. selskapsavtalen § 9.1.
• Valg av styrets leder og nestleder, for to år, jfr. selskapsavtalen § 9.1
• Forslag til godtgjørelse til valgte medlemmer, jfr. selskapsavtalen § 11.
4. SAKSBEHANDLINGSREGLER
Det er valgkomiteens leder som innkaller til møter. Daglig leder er valgkomiteens sekretær.
Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder og ett medlem er til stede.
Det skal føres protokoll fra møtene, og protokollen underskrives av medlemmene.
Valgkomiteen skal kartlegge styrets kompetanse, slik komiteen finner det formålstjenlig.
Valgkomiteen skal ta hensyn til myndighetenes krav om likestilling, jf. IKS-loven §10.
Valgkomiteen skal avgi sin innstilling senest to uker før representantskapsmøtet.
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SAMARBEIDSAVTALE
mellom

Eierkommunene i ReMidt IKS
og

Miljøselskapet ReMidt IKS
0.0

BAKGRUNN
Det tre interkommunale renovasjonsselskapene Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap
(NIR), HAMOS Forvaltning (HAMOS) og Envina fusjonerer inn i et nytt innovativt, framtidsrettet
og kostnadseffektivt miljøselskap, kalt ReMidt IKS (Selskapet).
For å oppnå samarbeidsgevinster er det en forutsetning at renovasjonsordningene
harmoniseres og at tjenestetilbudet blir likt i alle eierkommunene.

1.0

SAMARBEIDSAVTALER
I forbindelse med etableringen av Selskapet inngås det egne likelydende avtaler som regulerer
samarbeidet i skjæringspunktet mellom eierkommunene og Selskapet.
1.1
Eiermøter
Selskapet er tjent med forutsigbarhet for å løse sin oppgave på vegne av alle eierne og
husholdningene i eierkommunene. Hver enkelt eierkommune er på samme tid eier,
bestiller og kunde.
I et selskap som eies av 17 ulike demokratiske organ kan eiermøter være en god arena å ta
opp saker på et uformelt nivå. Form og innhold på eiermøtet bestemmes ut fra hva som skal
drøftes. Eiermøte er en uformell arena hvor selskapets utvikling og strategi kan luftes, drøftes
og diskuteres.
Det er selskapet som inviterer til eiermøtene. En eller flere eierkommuner kan også be om at
det avholdes eiermøte. Deltakerne kan variere ut fra agendaen på møtet, og kan være politikere
eller administrasjonen fra eierkommunene. Representantskapsmedlemmene og ordførerne skal
alltid inviteres.
1.2
Fagforum
Dialog om tjenesteproduksjon, samt bestillerrollen kommuniseres gjennom den/de
fagansvarlige i kommuneadministrasjonen og administrasjonen i selskapet. Denne
dialogen er hjemlet i denne samarbeidsavtalen og møtene benevnes Fagforum ReMidt.
Det er selskapet som inviterer til møte i Fagforum ReMidt. Fagforum har møte minst én gang i
året, og det føres referat fra møtet. Kommunenes eierrepresentanter skal ikke møte på
fagforum.

2.0

MÅLSETTING
Selskapet skal sørge for å ivareta eierkommunenes lovpålagte forpliktelser innen
avfallssektoren. Husholdningene skal sikres en best mulig miljø- og ressursvennlig
avfallsbehandling, med fokus på ombruk, materialgjenvinning og god kundeservice.
Tjenestene til Selskapet skal være bærekraftige og kretsløpsbaserte. De skal leveres til lavest
mulig kostnad for den enkelte og samfunnet rundt.
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3.0

ANSVARSFORDELING
Selskapsavtalen slår fast at det skal være lik pris for lik tjeneste i alle eierkommunene. Dette
betinger at det må vedtas like renovasjons- og slamforskrifter i alle eier-kommunene.
Selskapet skal være et fullintegrert selskap, som leverer alle tjenestene til husholdningene
knyttet til avfallshåndteringen.
Selskapet er abonnentenes førstekontakt. Dette innebærer at selskapet også er ansvarlig for å
informere brukerne av selskapets tjenester, på best mulig måte og så raskt og effektivt som
mulig.
Selskapet skal bistå eierkommunene i avfallsspørsmål som hører inn under kommunenes
ansvarsområde. Selskapet overtar ikke etterdrift av kommunale deponi.

4.0

TJENESTETILBUD
4.1
Avfall til gjenvinning fra husholdningene
Selskapet skal ha en helhetlig renovasjonsordning, som innebærer en kombinasjon av et henteog bringesystem.
I hver kommune skal det være minst en gjenvinningsstasjon hvor alle typer avfall kan leveres.
Renovasjonsforskriftene legger opp til differensierte avfallsgebyrer etter abonnentenes
individuelt valgte servicenivå. Gebyrdifferensieringen skjer på grunnlag av avfallsmengder,
avfallstyper, hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til
adkomst.
Det er etablert egen ordning for hytterenovasjon i alle eierkommunene, hvor det også skal
tilrettelegges for kildesortering av avfallet.
4.2
Avfall til gjenvinning fra eiernes egen virksomhet
Selskapet er i selskapsavtalen tildelt enerett på innsamling og behandling av alt avfall fra
eierkommunenes egen drift. Dette skal drives til selvkost.
4.3
Slam fra private enkeltanlegg
Selskapet er ansvarlig for å sørge for tømming av private og offentlige septiktanker, i
henhold til de utslippstillatelser som er gitt av forurensningsmyndigheten. Videre er
selskapet ansvarlig for godkjent behandling av slammet og avsetning av restproduktene.
Etter endt behandling skal næringsstoffene utnyttes og føres inn i nye kretsløp, mens
energien i slammet skal om mulig gå til produksjon av biogass.
Eierkommunene påtar seg å stille med et godkjent påslippspunkt for avvanning av
innsamlet slam.
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5.0

OPPGAVEFORDELING
5.1
Kompetanseoverføring
Selskapet vil særlig i starten være avhengig av å bygge videre på den erfaring og kompetanse
som finnes i eierkommunene. Kommune stiller derfor til rådighet for Selskapet alle
abonnementsopplysninger og tømmehistorikk, herunder fri bruksrett til digitale kartverk.
5.2
Fakturering og innfordring
Selskapet vil stå for utfakturering og innkreving av slam- og avfallsgebyrene.
I den utstrekning kommunen delegerer forvaltningsmyndighet i henhold til kommunale forskrifter
vil Selskapet forestå all saksbehandling og forberedende klagebehandling.
I enkeltsaker hvor bruk av legalpant må gjøres gjeldende, så skal kommunen vurdere å frigi
denne til Selskapet.
5.3
Avfalls- og slamgebyr
Selskapet skal ha like tjenester og gebyr ut til alle eierkommunene. Det er
kommunestyret selv som fastsetter gebyrene til kommunens abonnenter.
Hvis kommunen har egne kostnader ut over det Selskapet tar ansvar for så må dette dekkes inn
av den enkelte kommune med et særskilt gebyrpåslag. Det vil i så fall være Selskapet som
krever inn dette påslaget for vedkommende kommune, for utbetaling ved årets slutt.
5.4
Høring i plansaker
Selskapet skal være høringsinstans for eierkommunene i plansaker og i forbindelse med
byggesaker der det stilles krav til godkjent renovasjonsteknisk plan før igangsettingstillatelse
innvilges.

6.0

ØKONOMISKE FORHOLD
6.1
Løpende kontraktsforpliktelser
Selskapet overtar alle kontraktsforpliktelser som eierkommunene har med under-entreprenører,
leverandører m.m.
6.2
Selvkost
Selskapet skal ha ett felles selvkostfond for hvert tjenesteområde.
I starten vil kommunene/selskapene forvalte ulike selvkostfond, alt etter tidligere tilhørighet.
Disse fondene skal forenes til ett selvkostfond i løpet av Selskapets to første driftsår, gjennom
økte eller reduserte avfallsgebyret alt etter saldoen på inntredelsestidspunktet.
6.3
Delvis forskuddsbetalte slamtømming
Ved slamtømming, der tømmefrekvensen er lengre enn ett år, har kommunene/selskapene
vanligvis krevd inn deler av gebyret i terminer på forskudd. Kommunene/selskapene overfører
disse slamgebyrene, fra egne selvkostfond til Selskapet felles slamfond, innen 1.1.2020.
6.4
Eiendomsskatt
Eierkommunene fritar Selskapet for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7a, for
den delen av virksomheten som er rettet inn mot lovpålagte oppgaver som ikke skal gå med
overskudd over tid.
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7.0

SAMFUNNSANSVAR
7.1
Inkluderende arbeidsmiljø
Selskapet skal gå foran som et godt eksempel når det gjelder godt og inkluderende
arbeidsmiljø i egen organisasjon. Det skal spesielt legges til rette for ulike
arbeidsmarkedstiltak, blant annet gjennom egne samarbeidsavtaler med vekstbedrifter o.l.
7.2
Lærebedrift
Selskapet skal være en godkjent lærlingebedrift og til enhver tid ha flere lærlinger innenfor ulike
fagområder.
7.3
Motvirke sosial dumping
Selskapet skal stille krav og følge opp utførelse av arbeidsmiljø og arbeidsmarkeds-tiltak hos
leverandører. Videre skal Selskapet ha rutiner for å sjekke at sosial dumping ikke forekommer.
7.4
Beredskap
Selskapet skal etablere beredskapsordninger som kan hjelpe eierkommunene i forbindelse med
uforutsette hendelser, tilgang på kritisk utstyr og behandlingskapasitet, herunder smittevern.
7.5
Interessepolitisk arbeid
Selskapet kan delta i interessepolitisk arbeid og fronte egne, eierkommunenes og miljøets
interesser i aktuelle fora.
7.6
Utviklingsarbeid
Selskapet skal drive systematisk utviklingsarbeid hvor kunnskap fra forskning og praktisk
erfaring tas i bruk for å innføre nye eller forbedre eksisterende prosesser, systemer og tjenester.
Utviklingsarbeidet kan skje i samarbeid med ledende forskningsmiljø i regionen.
7.7
Informasjon og holdningsskapende arbeid
Selskapet skal være en tilrettelegger og koordinator for holdningsskapende arbeid innen avfall,
gjenvinning og miljø. Selskapet skal gi innbyggere og eierkommuner god og oppdatert
informasjon om avfall- og miljøsaker.
Selskapet skal ha spesielt fokus på holdningsskapende arbeid blant barn og unge.

Sted/dato:

Ordfører (samtlige)

Representantskapsleder, ReMidt IKS
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Dokument 5: Konsernstruktur, verdivurdering og
eierandeler i ReMidt-konsernet

Innhold
Metodikk og modell ................................................................................................................................ 2
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Vedlegg .................................................................................................................................................... 7
Verdivurdering næringsvirksomhet..................................................................................................... 7

Selskapenes revisorer har utarbeidet 3 dokumenter med verdivurdering per 31.12.2018. Disse ligger
med som vedleggsdokumentasjon som vedlegg g, h og i.
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Metodikk og modell
Verdivurderingen er to-delt med separate verdivurderinger av selvkostvirksomheten i HAMOS
Forvaltning IKS, Envina IKS, Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS/eierkommunene, og
tilsvarende næringsinntekter i selskapene/datterselskapene.
For ReMidt IKS har man beregnet verdier og innskudd per innbygger, mens man for ReMidt Næring
AS har beregnet verdier per eierkommune i de aktuelle selskapene. Figuren under viser delingen
mellom selvkost og næring i ReMidt-konsernet.
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Verdivurdering ReMidt IKS

For hvert selskap/kommune har man beregnet verdien av selvkost per innbygger. Hamoskommunene har den høyeste verdien per innbygger på kr 405. Envina- og NIR-kommunene har
lavere verdi per innbygger som tabellen over viser. Disse kommunene må derfor bidra med
tilleggsinnskudd for å komme opp til kr 405 per innbygger. Kolonnen «Ny verdi» viser totalen per
kommune for ReMidt IKS.
ReMidt IKS skal ha 20% eierskap i ReMidt Næring AS. Verdien av dette finner man når
næringsselskapet verdsettes. Under er dette vist til å være kr 254 per innbygger.
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Verdivurdering ReMidt Næring AS

Kolonnene Andel via ReMidt IKS skal utgjøre 20% av aksjekapitalen. Dette er beregnet til kr 32,6
millioner, noe som utgjør kr 254 per innbygger. For hvert selskap/NIR-kommune er det en rest i
forhold til dette. Dette kommer fram i kolonnen Direkte eid. For Hamos- og Envina-kommuner er det
henholdsvis samme sum per kommune, mens den varierer for NIR-kommunene som har drevet
næring i egen regi. Kolonnen til høyre, Ny eierandel, viser eierbrøken per kommune totalt når man
summerer opp direkte- og indirekte eierandeler.
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Totalt for ReMidt IKS og konsernet

Beregning og vurdering av verdier
Verdivurdering selvkostområdet
Verdien av selvkostområdet settes til kr 0. Dette begrunnes med:
•
•
•

Dette er tidligere kjøpt og finansiert av abonnentene.
Bokført verdi av eiendelene avskrives i takt med nedbetaling av lån. Eventuelle restverdi har
en tilsvarende andel lån.
Selvkostområdet skal gå i balanse over 5 år, og dermed ikke gi avkasting.

Tomter
Tomter eid av kommuner/IKS til selvkostvirksomhet legges inn i modellen til kr 0. Der tomtene har en
betydelig høyere markedsverdi, legges det skjønnsmessig inn et påslag i forhold til dette. Der
kommuner/IKS p.t. ikke har tomt, så legges inn verdien av en tomt som tingsinnskudd.

Multiplikator
Multiplikatoren brukes til å finne verdien av en fremtidig inntektsstrøm. Teoretisk ligger denne
vanligvis i intervallet 8 og 12. Ved en vurdering av denne ser man på: Struktur av gjeld/kapital;
inntjening; markedsandeler og -størrelse. Videre om selskapet er hel- eller deleid.

Vekting
Når man vurderer resultatet ser man på et vektet gjennomsnitt av de 3 siste årene (2016-18). I
utgangspunktet teller årene 40/40/60. Der dette avvikes er det gitt en forklaring.
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Verdi av økt markedstilgang
Ut fra en gjennomsnittvurdering av ytterligere markedstilgang for næringsavfall, så legges det inn en
verdi på hver NIR-kommuner på 10%. For Envina-kommunene er denne satt til 5%.

Omstillingsfond
Omstillingsfondet etableres av og for NIR-kommunene. Dette da de kommunene har et større behov
for omstilling enn de som allerede er etablert i et IKS. Et etablert IKS har selvstendige fagsystemer,
kontor- og arkivsystemer med mer.

Mer om beregninger av eksisterende verdier
Beregning eksisterende verdier for selvkost i ReMidt IKS
Eksisterende verdier på kr 42.688.475 i tabellen på side 3 framkommer fra tabellen under.

Beregning av direkte eid andel i ReMidt Næring AS
Den direkte eide andelen i ReMidt Næring AS er summert opp til kr 130,6 millioner på side 4. For
hver kommune ligger det flere datasett ved denne verdivurderingen.
•
•
•
•

Verdien av datterselskap som driver næring, fordelt per kommune.
Opptjent egenkapital oppgitt fra revisor, fratrukket eventuelle selvkostfond til tilhører
innbyggerne i hver kommune.
Verdi av økt markedstilgang satt til 10% for NIR-kommuner, og 5% for Envina-kommuner.
Kommunens andel av ReMidt IKS sitt 20% direkteeierskap i ReMidt Næring er trukket fra.
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Vedlegg

Verdivurdering næringsvirksomhet
Verdivurdering av datterselskapene som driver næring er gjort i tabellen under.
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Her har man vektet selskapene med 30/30/40 for 2016-18, med unntak av Kystmiljø som er et
oppstartselskap med bedre resultat i 2018, og Envina som etter Klæbu sin uttreden fra og med 2018
også har dette som normalår.
Multiplikatoren er vurdert til 12 for Retura Sør-Trøndelag AS basert på kapitalstrukturen (lite/sikker
gjeld). Envina Næring AS har relativt mer gjeld knyttet til dette. Fradraget er hentet fra revisor sin
beregning av «Avkastningsverdi næringsvirksomhet»
Tilsvarende tall for NIR-kommunene basert på omsetningen i 2018:
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Felles renovasjonsforskrift for ReMidt IKS
Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
§ 1-1 Formål
Forskriften har som formål å sikre at husholdningsavfallet kildesorteres og håndteres i henhold til
avfallshierarkiets prioriteringer. Dette skal gjøres ved en miljø- og klimavennlig, helsemessig hygienisk,
brannforebyggende og kostnadseffektiv oppbevaring, innsamling, transport og behandling av
husholdningsavfallet.
Forskriftens bestemmelser skal anvendes slik at formålene søkes oppnådd.
§ 1-2 Virkeområde
Forskriften gir bestemmelser om den kommunale hente- og bringeordning for husholdningsavfall og
gjelder alle registrerte grunneiendommer, herunder også seksjonerte deler av bygning og
fritidseiendom.
Forskriften gir også bestemmelser om avfallsgebyr.
§ 1-3 Retningslinjer til forskriften
Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser, herunder
fastsette detaljkrav til:
- Sortering av husholdningsavfall
- Kategorisering av abonnement
- Kjøreruta, tømmerutiner og frekvens
- Innsamling av avfall utenom ordinær henteordning
- Renovasjonsteknisk planlegging
- Oppsamlingsenheter og felles bruk
- Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse
- Trillebane, standplass, avfallshus og lignende
- Hjemmekompostering
- Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner
- Returpunkt
- Kommunalt samtykke for innsamling av husholdningsavfall
§ 1-4 Definisjoner
a) Abonnent: Eier eller fester av grunneiendom som omfattes av den kommunale avfallsordningen.
b) Alternativ oppsamlingsenhet: Nedgravde beholdere, bunntømte containere, avfallssug eller
lignende.
c) Automatisk sidelaster: Renovasjonsbil utstyrt med en robotarm som griper fatt i og tømmer
oppsamlingsenheten inn i bilens lasterom.
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d) Avfallshierarkiet: Begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Beskriver
prioriteringer i avfallspolitikken, der avfallsforebygging topper hierarkiet, så kommer ombruk,
materialgjenvinning, energigjenvinning og til sist deponering.
e) Boligabonnement: Enhver bebodd eiendom, leilighet m.m. har minimum ett boligabonnement.
Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC.
f) Bringeordning: Innsamling der abonnenten selv bringer det kildesorterte husholdningsavfallet til
et sentralt mottakspunkt, slik som returpunkt og gjenvinningsstasjon.
g) Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med annet husholdningsavfall, fordi det
har egenskaper som kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker eller dyr.
h) Fritidsabonnement: Enhver bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men
samtidig innredet for hvile og matstell, har i minimum ett fritidsabonnement.
i) Gjenvinningsstasjon: Mottak tilrettelagt for levering av separert avfall, som ikke hentes av
renovatør på grunn av sin type, størrelse eller tyngde. Kan være betjent eller selvbetjent.
j) Grunneiendom: Fast eiendom som er identifisert med eget matrikkelnummer i offentlig
eiendomsregister.
k) Henteordning: Innsamling der det kildesorterte husholdningsavfallet hentes hos abonnenten,
transporteres og leveres mottaks-/behandlingsanlegg.
l) Hentested: Standplass for oppsamlingsenhet på tømmedag.
m) Hjemmekompostering: Husholdningen tar hånd om alt sitt matavfall ved å kompostere i egen
kompostbeholder.
n) Husholdning: Alle typer boliger med privat hushold, også boliger som ikke benyttes
regelmessig, herunder hytter og fritidshus m.m.
o) Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar
og lignende.
p) Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves av ReMidt IKS.
q) Kildesortering: Sortering av avfall i ulike typer, der avfallet oppstår.
r) Kjørerute: Kjørbar veg der renovasjonsbil som henter husholdningsavfallet kan komme fram og
har muligheter for å snu på en forsvarlig måte.
s) Oppsamlingsenhet: Samlebetegnelse for enhet som benyttes til oppbevaring av kildesortert
avfall.
t) Renovatør: Virksomhet eller person som samler inn kildesortert avfall og bringer det til godkjent
mottak.
u) Returpunkt: Ubetjent lokalt mottak hvor abonnenten kan levere visse typer kildesortert
husholdningsavfall.
v) Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall.
w) Samlepunkt: Der kommunen pålegger plassering av felles oppsamlingsenhet(er) for flere
abonnenter.
x) Trillebane: Adkomstvei eller grunn der renovatøren skal transportere oppsamlingsenheten fra
standplass til renovasjonskjøretøy.
y) Tømmekalender: Oversikt over dager for planlagt innsamling av avfall.

Kapittel 2 – Kommunal avfallsordning
§ 2-1 Generelt
Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall fra eiendommer som
omfattes av forskriften, herunder også fritidseiendommer.
Uten kommunens samtykke er det ikke tillatt å drive innsamling av husholdningsavfall.
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§ 2-2 Oppgaver og ansvar
Innsamling av avfall skal foregå etter fastsatte rutiner og i samsvar med gjeldende tømmekalender.
Kommunen kan som tilleggstjeneste tilby henting av avfall som faller utenfor den kommunale
innsamlingsordningen.
Kommunen skal sørge for en hensiktsmessig bringeordning, med returpunkter og gjenvinningsstasjoner,
for husholdningsavfall som ikke er omfattet av den kommunale henteordningen.
Abonnenten skal kildesortere og levere husholdningsavfallet etter kommunens anvisning. Dette gjelder
for både hente- og bringeordninger.
Det er ikke tillatt å brenne, grave ned eller legge fra seg husholdningsavfall i det fri. Alt
husholdningsavfall skal sorteres og leveres i godkjent oppsamlingsenhet.
§ 2-3 Henteordning
De ulike avfallstypene hentes regelmessig. Hentehyppigheten fastsettes gjennom retningslinjer for den
enkelte avfallstype og slik at det ikke oppstår hygieniske problem.
Innsamlingen skal foregå på en slik måte at ulempene i form av støy, lukt, støv og miljøutslipp blir så
små som mulig. Det skal tas hensyn til renovatørens arbeidsmiljø.
Renovatøren skal bringe oppsamlingsenheten tilbake til standplass etter tømming. Eventuelt søl som
oppstår i forbindelse med tømming skal fjernes av renovatør.
§ 2-4 Bringeordning
Kommunen plikter å sørge for en hensiktsmessig og brukervennlig bringeordning for husholdningsavfall
som på grunn av sin type, størrelse eller tyngde ikke er omfattet av henteordningen.
Ved levering til et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon plikter abonnenten å overholde de til enhver tid
gjeldende sorterings- og leveringsbetingelser. Det er ikke tillatt å sette fra seg avfall utenom beholderne
på returpunktene.
Kommunens kostnader ved bringeordninger er finansiert av det ordinære avfallsgebyret, og abonnenten
betaler ikke gebyr ved faktisk bruk.
For gjenvinningsstasjoner gjelder en øvre volumgrense for kostnadsfri levering som følger av de til
enhver tid gjeldende leveringsbetingelser.
§ 2-5 Hjemmekompostering mv. av våtorganisk avfall
Abonnenten kan inngå avtale med kommunen om behandling av eget våtorganisk avfall på egen
eiendom, etter gitte utfyllende retningslinjer.
Det er en forutsetning at håndteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker
seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.
Slik avtale med kommunen vil føre til redusert avfallsgebyr.
§ 2-6 Oppsamlingsenhetene
Kommunen bestemmer type oppsamlingsenhet som kan benyttes. Alle standard oppsamlingsenheter
eies og utplasseres av kommunen.
Boligabonnenter kan selv velge et abonnement som er tilpasset husholdningens behov. Flere
abonnenter kan samarbeide om felles oppsamlingsenhet. Når forholdene tilsier det kan kommunen
pålegge abonnenter samarbeid om felles oppsamlingsenheter.
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Ved gjentatt overfylt oppsamlingsenhet eller uriktig bruk kan kommunen gi skriftlig pålegg om endring av
abonnementet, herunder utplassere nye oppsamlingsenheter som tilfredsstiller kommunens krav.
Oppsamlingsenheten skal bare brukes til kildesortert husholdningsavfall, oppstått på egen eiendom.
Farlig avfall og risikoavfall må aldri plasseres i oppsamlingsenhetene, men leveres i henhold til
anvisninger fra kommunen.
Abonnenter som er tilknyttet henteordning svarer selv for skade eller slitasje som ikke er forårsaket av
normal bruk, og må også erstatte bortkommet eller ødelagte oppsamlingsenheter. Abonnenten må selv
utføre renhold av oppsamlingsenhet.
§ 2-7 Hentested
Oppsamlingsenhet skal på tømmedag være plassert ved kjøreruta og maksimalt 5 meter fra vegkant.
Renovatør skal utføre tømming i tidsrommet kl. 06.00 - kl. 23.00.
Kommunen kan vedta at innsamlingen og tømmingen skal skje med bruk av automatisk sidelaster,
oppsamlingsenheten må da plasseres på vegskulder langs kjøreruta.
Standplass skal være lett tilgjengelig og oppsamlingsenheten skal være plassert på plant underlag.
Trillebanen skal være fri for hindringer, brøytet og om nødvendig sandstrødd.
§ 2-8 Kjørerute og krav til kjørbar veg
Kommunen bestemmer kjøreruten. I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg, kjøring av private
veger kun etter avtale.
Som kjørbar veg regnes offentlig og privat veg som tilfredsstiller kravet til fremkommelighet for større
kjøretøy både sommer og vinter. Vegen må ha tilstrekkelig bæreevne og fri sikt, ha en kjørebanebredde
på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Samtidig må det bo
minimum to abonnenter langs vegen og det må være tilfredsstillende snuplass, utenom gårdsplassen,
ved siste abonnent.
Kommunen kan i særlige tilfeller pålegge abonnenten å levere avfallet til et samlepunkt mot en
reduksjon i gebyret. Regler for dette fastsettes i egne retningslinjer.
Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som inkluderes i
kjøreruten.
Kommunen kan i perioder med vanskelig fremkommelighet påby et annet hentested for
oppsamlingsenheten enn hva som kreves resten av året.
§ 2-9 Informasjons- og opplysningsplikt
Kommunen plikter å informere om den kommunale avfallsordningen.
Abonnenten plikter å opplyse om forhold som kan ha innvirkning for eget abonnement.

Kapittel 3 – Avfallsgebyr
§ 3-1 Avfallsgebyret
Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskriften skal betale avfallsgebyr til kommunen.
Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning.
Kommunestyret fastsetter årlig gebyrsatsen for normalabonnementet for husholdninger og for
fritidsboliger basert på selvkostberegninger.
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§ 3-2 Gebyrpliktig
I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse over 15 m2 av ordningen med lovpålagt
innsamling av husholdningsavfall, og er dermed gebyrpliktig i henhold til denne forskrift. Gebyrplikten
omfatter også permanent oppsatte campingvogner.
Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst ett boligabonnement. Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet
boenheten tas i bruk, eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Hver bebygd eiendom/enhet hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett fritidsabonnement.
Bebygd eiendom som har stått ubebodd i 6 mnd. kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement.
Eventuell gebyrplikt inntrer senest 6 mnd. fra det tidspunktet byggetillatelse innvilges, eller fra den dato
brukstillatelse gis.
Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den
kommunale avfallsordningen.
§ 3-3 Differensierte avfallsgebyr for boligabonnenter
Formålet med å differensiere gebyret for husholdningene er å stimulere til avfallsreduksjon, økt
kildesortering og effektiv innsamling.
Avfallsgebyret består av en fast del pr. boenhet og en variabel del etter størrelsen på
restavfallsbeholderen. For normalabonnementet er de to delene like store. Samlet gir dette følgende
abonnementstyper:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Liten beholder:
Normal beholder:
Stor beholder:
Ekstra stor beholder:
Felles beholder på bakken:
Felles beholder nedgravd:

80 % av normalabonnementet
100 % av normalabonnementet
135 % av normalabonnementet
180 % av normalabonnementet
90 % av normalabonnementet
95 % av normalabonnementet

Abonnenten velger fritt størrelsen på oppsamlingsenheten(e) for materialgjenvinning, uten at dette
påvirker avfallsgebyret.
Boligabonnent som deler oppsamlingsenhet (gruppe b-d) med nabo(er) innvilges en reduksjon i
avfallsgebyret. Ved maksimal deling betaler hver abonnent 75 % av ett normalabonnement. Om
oppsamlingsenheten deles på færre abonnenter graderes gebyret mellom ordinært abonnement og
maksimal deling. Minste tillatte volum pr. boenhet er 50 % av normal beholder.
Boligabonnent som har inngått kontrakt med kommunen om hjemmekompostering mv. innvilges en
reduksjon i avfallsgebyret på 15 % av ett normalabonnement.
Boligabonnent som er pålagt av kommunen å frakte avfallet til et felles samlepunkt mer enn 500 meter
fra definert kjørerute etter § 2-8, innvilges en reduksjon i avfallsgebyret på 15 % av ett
normalabonnement inntil 5 km frakteavstand, og 20 % av ett normalabonnement over 5 km
frakteavstand.
Boligabonnenter som har opprettet avtale om utvidet henteavstand, betaler et tillegg på 15 % av ett
normalabonnement pr. 10 meter ekstra henteavstand. Maksimal utvidet henteavstand settes til 50
meter.
Kommunen kan bestemme at avfallsgebyret skal beregnes etter vekt eller antall tømminger.
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§ 3-4 Differensierte avfallsgebyr for fritidsabonnenter
Avfallsgebyret for fritidsabonnenter beregnes ut fra et eget selvkostregnskap.
Avfqallsgebyret for fritidsabonnenter består av en fast del pr. fritidsbolig og en variabel del etter den
servicegrad kommunen tilbyr. For normalabonnementet (servicegrad 2) er de to delene like store.
Samlet gir dette følgende abonnementstyper:
a. Servicegrad 1
(hytter 2,5 km fra veg, campingvogn)
b. Servicegrad 2
(ordinære hytter)
c. Servicegrad 3
(fritidshus med egne beholdere)

50 % av normalabonnementet for fritidsboliger.
100 % av normalabonnementet for fritidsboliger
150 % av normalabonnementet for fritidsboliger

§ 3-5 Tilleggstjenester
Kommunen fastsetter gebyret for tilleggstjenester innenfor det totale selvkostregnskapet. Selvkost
innebærer at gebyret skal samsvare med de kostnader kommunen har ved å levere tjenesten.
§ 3-6 Innkreving, renter m.v.
Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1.
Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr.
29, § 26 og § 27 om eiendomsskatt til kommunen tilsvarende.

Kapittel 4 – Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall
§ 4-1 Søknad om samtykke
Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Kommunen gir samtykke til
innsamling av husholdningsavfall når følgende vilkår er oppfylt:
a) Kvalifikasjonskrav
Den som skal samle inn husholdningsavfall må være et godkjent foretak. Virksomheten må
være skikket til å foreta og til å kunne gjennomføre den innsamling det gis tillatelse til.
b) Krav til utførelse av oppgaven
Innsamling av husholdningsavfall skal skje i henhold til forurensningsloven og øvrig relevant
regelverk.
Alt innsamlet husholdningsavfall skal transporteres til godkjent mottak uten ugrunnet opphold.
Den som samler inn husholdningsavfall skal rapportere hvilke husholdnings-avfallstyper som
samles inn og omfanget av innsamlingen. Rapportering gjøres til kommunen, som kan fastsette
krav til hvordan rapportering skal skje.
Samtykket kan ikke overdras til annet rettssubjekt. Samtykkemottaker er alene ansvarlig for
eventuell skade virksomheten påfører tredjepart under utførelse av innsamling som det er gitt
samtykke til.
c) Krav til søknad og dokumentasjon
Søknad skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om søker og utførelse som gitt i egne
retningslinjer.
Søknad skal inneholde en forsikring om at søker vil overholde de krav som er fastsatt i denne
forskriftens § 4-1 bokstav b.
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§ 4-2 Forbehold om samtykke
Selv om vilkår for samtykke ellers er oppfylt, kan kommunen nekte å gi samtykke dersom kommunens
mulighet for økonomisk og rasjonell drift reduseres.
§ 4-3 Tilbakekalling av samtykke
Kommunen kan trekke samtykke dersom:
-

Innsamling, behandling og rapportering ikke skjer i henhold til vedtak og gjeldende regelverk.
Forutsetningene for samtykket endres slik at innsamling i regi av samtykke-mottaker reduserer
kommunens mulighet for økonomisk og rasjonell drift.
Endringer i offentlige regler og krav som har betydning for tildeling av samtykke.
Det foreligger forhold hos samtykkemottaker som ville gitt grunnlag for avvisning etter forskrift
om offentlig anskaffelse.

Opplistingen er ikke uttømmende.
Samtykket gjelder i fem år fra vedtaksdato, dersom ikke annet er fastsatt i vedtaket.
§ 4-4 Behandlingsgebyr
Kommunen kan kreve gebyr for behandling av tillatelser i medhold av denne forskrift. Gebyret skal ikke
overstige kommunens kostnader ved saksbehandling og kontroll.
§ 4-5 Kontroll og sanksjon
Kommunen skal føre tilsyn og kontroll med virksomheter som har fått samtykke til innsamling av
husholdningsavfall. Tilsyn og kontroll skjer innenfor rammene av forurensningsloven kapittel 7.
Kommunen kan kreve gebyr for gjennomføring av kontrolltiltak som skal sikre at forskriften eller vedtak
med hjemmel i forskriften blir fulgt. Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader ved
gjennomføring av kontrollen.

Kapittel 5 – Beslutningsmyndighet og klageadgang
§ 5-1 Delegering av myndighet
Kommunens myndighet etter denne forskrift delegeres til ReMidt IKS, med unntak av kommunestyrets
myndighet etter § 3-1 om fastsetting av avfallsgebyr.
§ 5-2 Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes og fatter enkeltvedtak i henhold til
forskriftens bestemmelser.
§ 5-3 Dispensasjon
Kommunen kan i spesielle tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra én eller flere av bestemmelsene i
forskriften. Det er en forutsetning at en slik dispensasjon er i tråd med forskriftens formål.
Det kan settes vilkår ved dispensasjonen.
§ 5-4 Klage
Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskrift, kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om
behandlingsmåten i forvaltningssaker.
Klagen rettes til ReMidt IKS sin klagenemd.
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§ 5-5 Forhold til andre forskrifter og myndigheter
Lokale helsemyndigheter har ansvar for å sikre at håndtering av avfall skjer i samsvar med Helse- og
omsorgstjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring
og disponering av avfallet.

Kapittel 6 – Sanksjoner
§ 6-1 Sanksjoner og straff
Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensingslovens kapittel 10 § 79 annet ledd.

Kapittel 7 – Ikrafttreden
§ 7-1 Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. Samtidig oppheves tidligere gjeldene
renovasjonsforskrift.
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Felles forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker,
minirenseanlegg mv. og bestemmelser om betaling av gebyr –
ReMidt IKS
Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
§ 1-1 Formål
Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling,
transport og behandling av septikslam som oppstår i kommunen.
§ 1-2. Virkeområde
Forskriften gjelder tømming og transport av slam og avløpsvann fra alle slamavskillere, tette tanker,
minirenseanlegg mv. Forskriften gjelder også fritidsbebyggelse som har slike anlegg, og for
oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann jfr. forurensningsloven § 26.
Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale
slamtømmingsordningen og betale for tømmingen.
Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke-sanitært
avløpsvann omfattes ikke av denne forskrift.
§ 1-3 Definisjoner
Abonnent: Eier eller fester av grunneiendom som er tilknyttet renseinnretning.
Avløpsvann: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av
kommunale regler for avløps- og renseanlegg, og som er lagt under kommunal godkjenning, herunder
gråvann, som er avløpsvann fra boliger og hytter uten vannklosett, og svartvann som er avløpsvann kun
fra toalett.
Ekstra tømming: Tømming utenom fastsatt tømmeplan. Ekstra tømming utføres innen 14 dager.
Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves av ReMidt IKS.
Nødtømming: Tømming som må utføres innen 24 timer.
Ordinær tømming: Planlagt tømming som skjer i den forhåndsvarslede perioden hvor tømming skjer i
aktuelt område etter fastsatt tømmehyppighet gitt i eiendommens utslippstillatelse.
Tilpasset tømming: Lovpålagt tømming av tette tanker som utføres etter bestilling fra abonnenten, i
stedet for ordinær tømming. Abonnenten varsler da kommunen, som vil utføre tømming innen 14 dager.
Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømming av
slam for et større område.

Kapittel 2 – Kommunal slamtømmeordning
§ 2-1 Kommunal innsamling av slam
Forskriften gjelder for hele kommunen, med mindre kommunen selv unntar enkelteiendommer eller
geografiske områder, hvor det ikke er muligheter for tilfredsstillende adkomst. Ingen kan utføre tømming
av slamanlegg uten kommunens tillatelse.
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§ 2-1 Abonnentens plikter
Abonnenten plikter å innordne seg kommunens tømmeplan.
Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Lokk som
kan bli kjørt på skal være kjøresikre. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes
av abonnenten før tømming skal utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder skal fjernes av
abonnenten før tømming utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom fastsatt
tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt ekstra gebyr.
Abonnenten er pliktig til å holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader på anlegget.
Videre skal alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse eller endret bruk varsles, jf. Plan- og
bygningslovens bestemmelser.
§ 2-3 Adkomst/hindringer
Det må være kjørbar adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som kjørbar
adkomstveg regnes i dette tilfelle veg som er framkommelig og har bredde og styrke til å tåle
slamtømmekjøretøy. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. Adkomstvegen skal ha snuplass og
dessuten kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene slambil, eventuelt annet slamkjøretøy.
Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, og bunn av tank kan være maksimalt 6
meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunn tank og oppstillingsplass.
Anlegg som etter oppsatte tømmeplan ikke kan betjenes med slamsugebil på grunn av adkomstvegens
beskaffenhet, vil bli betjent med tilpasset utstyr – f.eks. traktor. Kommunen bestemmer hvilke
eiendommer som må betjenes med slikt alternativt utstyr.
Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg og plass,
med mindre det kan påvises uaktsomhet.
Dersom abonnenten ikke har kjørbar adkomstveg for slamtømmekjøretøy, kan kommunen pålegge at
abonnenten selv sørger for at slammet fraktes bort/disponeres på en helse- og miljømessig god måte.
Slamhåndteringen skal godkjennes av kommunen.
§ 2-4 Tilgjengelighet til anlegget
Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført
tømmingen.
Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl. adkomstveg for tømming,
eller fraktet fram slammet mv., blir ikke ordinær tømming gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen
påføres dekkes av abonnenten.
Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført, dvs. at eier må ta kontakt med kommunens
slamtømmer dersom tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan, eller dersom kommunen
ikke har registrert at abonnenten skal ha tømming i henhold til forskriften eller gitt utslippstillatelse.

§ 2-5 Kommunens plikter
Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter å sende varsel om tømming til abonnentene 1–2 uker før
tømming skal skje. Fritidsabonnentene skal varsles 3–4 uker før tømming skal skje.
Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med gitt utslippstillatelse
og den tømmehyppighet som er beskrevet i § 2-6.
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For å dekke abonnentenes ulike behov, skal kommunen i tillegg til ordinær tømming kunne tilby ekstraog nødtømming, samt tilpasset tømming for tette tanker.
Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamavskilleren som tømmes. Tømmingen
skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Etter tømming skal anlegget forlates i
lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. Slamsøl skal fjernes. Abonnenten varsles etter
utført tømming. Varselet skal også inneholde opplysninger om observerte avvik, feil eller mangler ved
anlegget.
§ 2-6 Tømmehyppighet
a) Eiendommer med fast bosetting og næringseiendommer tilknyttet slamavskiller, tømmes etter
gjeldende utslippstillatelse, minimum hvert annet år.
b) Eiendommer uten fast bosetting tilknyttet slamavskiller tømmes etter gjeldende utslippstillatelse,
minimum hvert fjerde år.
c) Tette tanker tømmes minimum hvert år.
d) Minirenseanlegg, felles slamavskillere for flere bolig- eller hytteenheter tømmes i henhold til
utslippstillatelse. Dersom denne er uklar må leverandørens spesifikasjon følges.
e) For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter forurensningsmyndigheten egne
tømmerutiner.
f) I spesielle tilfeller kan forurensningsmyndighet bestemme annen tømmehyppighet.
Kommunen sørger for tømming etter fastlagte tømmeplan. Abonnenter kan selv be kommunen om at
tømmehyppigheten blir årlig, og at dette innarbeides i kommunens tømmeplan og utføres som ordinær
tømming. Må tømmehyppigheten økes ytterligere må abonnenten selv bestille ekstra- eller
nødtømming.
Kommunens tømmeplan skal maksimalt variere med 6 uker i forhold til fastsatte tømmehyppighet og
siste utførte tømming, jfr. § 2-6 a-f.

Kapittel 3 - Slamgebyr
§ 3-1 Gebyr
Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskriften skal betale et årlig slamgebyr til
kommunen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en annen grunn ikke kan foretas
tømming, skal det likevel betales gebyr.
Gebyret graderes etter størrelsen på anlegget og fastsettes av kommunestyret. Gebyret er sammensatt
av oppmøtekostnader og tømme- og behandlingskostnader:
Årsgebyr = OxT + PxVxT, der
O – oppmøtepris – kr/anlegg
P – pris for tømming og behandling – kr/m³ etter type anlegg:
a) Slamavskiller
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b) Tett tank
c) Minirenseanlegg
V – tankvolum – m3, minimum 4 m3
T – tømmehyppighet – tømminger/år (for tømming hvert 4. år er T=1/4)
Alle gebyr forutsetter at tømming skjer etter fastsatt tømmeplan.
I tillegg til ordinært gebyr skal det, hvor det er aktuelt, betales for følgende ekstratjenester:
-

Vanskelig tilgjengelighet:
Manglende klargjøring:
Ekstra tømming:
Nødtømming:

50 % påslag på oppmøtepris
100 % påslag på oppmøtepris
75 % påslag på oppmøtepris
250 % påslag på oppmøtepris

Gebyrplikt inntrer senest 6 uker etter at utslippstillatelse er gitt.
§ 3-2 Innkreving, renter mv.
Gebyr for slamtømming med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven
§ 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni
1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kapittel 4 – Beslutningsmyndighet og klageadgang
§ 4-1 Delegering av myndighet
Kommunens myndighet etter denne forskriften delegeres til ReMidt IKS, med unntak av
kommunestyrets myndighet til å fastsette gebyr, gi vilkår for utslippstillatelse og unnta enkelte
eiendommer eller geografiske områder etter § 2-1.
§ 4-2 Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes og fatter enkeltvedtak i henhold til
forskriftens bestemmelser.
§ 4-3 Dispensasjon
Kommunen kan i spesielle tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra én eller flere av bestemmelsene i
forskriften. Det er en forutsetning at en slik dispensasjon er i tråd med forskriftens formål.
Det kan settes vilkår ved dispensasjonen.
§ 4-4 Klage
Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskrift, kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om
behandlingsmåten i forvaltningssaker.
Klagen rettes til ReMidt IKS sin klagenemd.

Kapittel 5 – Sanksjoner
§ 5-1 Sanksjoner og straff
Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter, jf. forurensningslovens kapittel 10 § 79 annet ledd.
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Kapittel 6 – Ikrafttreden
§ 6-1 Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. Samtidig oppheves tidligere gjeldene
slamforskrift.
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VEDTEKTER FOR REMIDT NÆRING AS
1. Selskapets navn
Selskapets navn er ReMidt Næring AS.
2. Selskapets forretningskontor
Selskapets forretningskontor er Orkland kommune.
3. Selskapets virksomhet (formål)
Selskapets formål er næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av
selskaper, eie aksjer i andre selskaper, fast eiendom og hva dermed naturlig står i forbindelse.
4. Selskapets aksjelkapital
Selskapets aksjekapital er kr 100 000,- fordelt på 10 000 aksjer hver pålydende kr. 10,-. Selskapet
skal ikke registreres i Verdipapirsentraen.
5. Styret
Selskapets styre skal ha fem medlemmer, med tre varamedlemmer i rekkefølge.
Firmaet tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele
prokura.
6. Valgkomite
Selskapet skal ha valgkomité. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og honorar for
styremedlemmene. Valgkomiteen skal ha minst tre medlemmer. Selskapets generalforsamling velger
valgkomiteens medlemmer som velges for ett år av gangen.
7. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår.
Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal
gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved
fullmektig med skriftlig fullmakt.
Generalforsamling kan avholdes andre steder enn i forretningskommunene. Beslutninger av
generalforsamlingen kan også vedtas utenfor møte i samsvar med aksjelovens bestemmelser.
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På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
•

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

•

Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.

•

Valg av styre, herunder valg av styrets leder og nestleder

•

Andre saker som styret forelegger eller som en aksjeeier ønsker å behandle når den har fremsatt
skriftlig krav om det senest to uker før generalforsamlingen.

•

Saker av strategisk og viktig betydning for selskapet

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret finner dette nødvendig, eller når revisor eller
aksjonærer som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krever at generalforsamlingen skal
behandle en bestemt sak. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst en ukes skriftlig varsel.
Hvis en ekstraordinær generalforsamling er krevet av revisor eller 1/10 av aksjekapitalen i samsvar
med ovenstående, skal generalforsamlingen avholdes senest innen en måned etter at kravet ble
fremsatt.
Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Styrets leder, eller annen person utpekt av styret åpner
møtet og leder dette inntil møteleder er valgt.
8. Forholdet til aksjelovgivningen
For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse.
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AKSJEEIERAVTALE – ReMidt Næring AS
0. BAKGRUNN / ETABLERING
Aksjonærene er enig om å etablere Selskapet i forbindelse med etableringen av et nytt innovativt
miljøselskap for de lovpålagte tjenestene innenfor miljø- og gjenvinningsområdet.
Gjennom å skille ut næringsaktiviteten fra de lovpålagte oppgavene i et eget aksjeselskap, kan
eierne rendyrke næringsutviklingen knyttet til miljø- og gjenvinningssektoren.
Selskapet skal være aktivt og kunne tilby sine kunder et bredt spekter av tjenester innen
avfallshåndtering.
1. ÅPNINGSBALANSE
Ved etableringen av Selskapet skal det utarbeides en åpningsbalanse om reflekterer verdien på
stiftelsestidspunktet, med grunnlag i reviderte og godkjent årsregnskap pr. 31.12.2018.
2. EIERFORHOLD
Alle kommunene som deltar som eier i ReMidt IKS kan være eier av Selskapet. Videre skal ReMidt
IKS ha en eierandel på 20% i Selskapet.
Datterselskap som utfører oppgaver i henhold til enerettstildeling og samtidig er offentligrettslige
organ, så som SeSam Ressurs AS og Ecopro AS, skal søkes tilbakeført til ReMidt IKS når
forholdene ligger til rette for det. ReMidt IKS fremmer eventuelt et slikt krav og verdsettingen skal
skje etter bestemmelsene i Aksjelovens § 4-17 femte og sjette ledd.
Hvis andre eksterne eiere ønsker å bli eier i Selskapet skal dette godkjennes med 2/3 flertall av
generalforsamlingen i Selskapet.
Nye aksjonærer forplikter seg å tiltre denne aksjonæravtalen.
2.1 Opsjon på erverv av aksjer i Selskapet
Alle kommunene som deltar som eier i ReMidt IKS (pr. 1.1.2020) kan, innen 31.12.2024, erverve
aksjer i Selskapet tilsvarende den eierbrøk vedkommende kommune har i ReMidt IKS på
etableringstidspunktet.
Kommuner som ønsker å utøve sin opsjonsrett skal varsle Selskapets styre, innen utløpet av mars
måned det året retten ønskes gjort gjeldende.
2.2 Rettet emisjon og prising av aksjer
Ved bruk av opsjonen i 2.1 vil generalforsamlingen vedta og gjennomføre en rettet emisjon mot
aktuell ny eier. Emisjonen gjennomføres, senest to måneder etter at generalforsamlingen er holdt,
ved utstedelse av nye aksjer og at Selskapets aksjekapital utvides tilsvarende.
Emisjonsbeløpet settes slik at prisen per aksje settes lik inngangsverdien for øvrige eiere på
etableringstidspunktet for Selskapet.
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3. FORKJØPSRETT
Ved overdragelse av aksjer i Selskapet, gjelder aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett blant
aksjonærene. Uavhengig av dette skal Aksjonærene fritt kunne overdra sine aksjer i Selskapet til
annet selskap som vedkommende har kontrollerende innflytelse over, uten å utløse forkjøpsrett.

4. UTBYTTEPOLITIKK
Det skal legges opp til en forutsigbar utbyttepolitikk. Aksjonærene forventer et årlig utbytte på 40% til
60% fra Selskapet og underliggende heleide datterselskaper.
5. STYRET
Styret velges på generalforsamlingen, etter innstilling fra en egen valgkomité som er oppnevnt av
generalforsamlingen.
To styremedlemmer, derav styrets leder, skal nomineres av miljøselskapet ReMidt IKS.
6.

UTØVELSE AV AKSJONÆRRETTIGHETER/-PLIKTER
Aksjonærene forplikter seg til å stemme i selskapets generalforsamling i tråd med de rettigheter og
forpliktelser som er inntatt i denne Aksjonæravtalen.
Ved aksjetransaksjoner er det, med mindre annet avtales, selgers ansvar å sørge for at nye
aksjonærer oppfyller Aksjonæravtalen, eventuelt sammen med selgeren.

7. REFORHANDLING AV AKSJONÆRAVTALEN
Hele Aksjonæravtalens punkt 2 kan først endres etter 31.12.2024. For øvrig kan Aksjonæravtalen
reforhandles og endres hvis minst 2/3 av aksjonærene er enig om dette.
8. MISLIGHOLD
Mislighold av denne Aksjonæravtalen foreligger når en Aksjonær opptrer i strid med
Aksjonæravtalen eller de forutsetninger Aksjonærene har lagt til grunn for det samarbeidet som
Aksjonæravtalen regulerer.
Dersom en aksjonær gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av Aksjonæravtalen, har de andre
Aksjonærene rett til å kreve at aksjene selges til dem eller til Selskapet for videresalg til bestående
eller nye aksjeeiere. Innløsningssummen fastsettes etter reglene i Aksjelovens § 4-17 femte og
sjette ledd.
Gjentatte og/eller vedvarende mislighold vil være å anse som et vesentlig mislighold.
9. TVISTER
Tvister vedrørende forståelsen av denne Aksjonæravtalen, dens innhold eller fortolkning, skal søkes
løst gjennom forhandlinger. Aksjonærene plikter å starte forhandlinger innen 30 dager etter at de
øvrige Aksjonærene er meddelt skriftlig om forholdet. Blir tvisten ikke løst innen 60 dager etter at
forhandlingene tok til, bringes saken inn for Voldgiftsrett i Sør-Trøndelag tingrett eller Lov om voldgift
av 14. mai 2004.
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Voldgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer som oppnevnes av Aksjonærene i fellesskap. Blir ikke
Aksjonærene enig om voldgiftsrettens sammensetning innen fire uker fra begjæring av voldgift,
oppnevnes voldgiftsrettens medlemmer av Sør-Trøndelag tingrett.
10. ANTALL EKSEMPLARER
Nærværende avtale er inngått i 18 eksemplarer, ett til hver av aksjonærene.

Sted/dato:
Sign.
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Dokumentasjon

Innhold:
a)
b)
c)
d)

Intensjonsavtalen, dat. 27.08.18/25.04.19, mellom NIR, HAMOS og Envina
Beslutningsplan – Kommunestyremøter i juni 2019
Notat fra advokat Hanne S. Torkelsen – 29.03.19
Logg – ansatteinvolvering 2018/2019, herunder referat fra drøftingsmøter
med tillitsvalgtes organisasjoner
e) Presentasjon fra eiermøte 25.04.19
f) Avsjekk om skatteplikt 07.05.19
g) Verdsetting Envina IKS pr. 31.12.18 – Revisjon Midt-Norge SA
h) Verdsetting HAMOS Forvaltning IKS pr. 31.12.18 – Revisjon Midt-Norge SA
i) Verdsetting NIR IKS og estimat næringsaktivitet i NIR-kommunene
pr. 31.12.18 – NIR
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Beslutningsplan miljøselskapet ReMidt IKS
I ReMidt IKS er det hele 21 kommuner som skal være deltakere (17 etter kommunesammenslåinger).
For å få til dette samarbeidet er det avgjørende at kommunene fatter ens vedtak, slik at lik pris for lik
tjeneste kan komme alle de 130 000 innbyggerne til gode.
Datoer for beslutning i de ulike kommunestyrene er som følger:
Dato
11. juni
12. juni
13. juni

18. juni

19. juni

20. juni

26. juni

Kommune
Aure
Rindal
Sunndal
Halsa
Smøla
Tingvoll
Hemne
Kristiansund
Melhus
Agdenes
Averøy
Orkdal
Rennebu
Snillfjord
Frøya
Hitra
Midtre Gauldal
Oppdal
Skaun
Surnadal
Meldal
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Notat

Til:
Fra:
Dato:
Kopi:
Emne:

HAMOS Forvaltning IKS v/Trygve Berdal og NIR IKS, v/Hilde
Harstad
Advokat Hanne S. Torkelsen
29 mars 2019
Sammenslåing av HAMOS Forvalting IKS (HAMOS) og Nordmøre
Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR)

1. Innledning
Det vises til møte 20 februar 2019, hvor det ble reist en del problemstillinger knyttet til
sammenslåing av HAMOS og NIR, gjennom et nytt interkommunalt selskap, ReMidt IKS.
Vi har mottatt og gjennomgått utkast til styringsdokument av 14.2.19, utkast til
selskapsavtale, retningslinjer til valgkomiteen, utkast til felles renovasjonsforskrifter og
retningslinjer for valgkomiteen.
Vi er bedt om å gjennomgå utkastene til styringsdokument, selskapsavtale og felles
renovasjonsforskrifter og vurdere enkelte problemstillinger som trenger avklaring. Dette
notatet omhandler følgende i punkt 3 Vurderinger og anbefalinger:
3.1

Forholdet til anskaffelsesregelverket

3.2

Juridisk grunnlag for enerett

3.3

Felles renovasjonsforskrifter og delegasjon av forvaltningsmyndighet

3.4

Felles interkommunal klagenemnd

3.5

Ansatte: Virksomhetsoverdragelse og pensjon

3.6

Innskudd og Verdsettelsesprinsipper

3.7

Praktisk gjennomføring av sammenslåing

3.8

Kontrakter som videreføres

3.9

Selskapsavtalen – kommentarer til endringsforslag
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2. Bakgrunn
NIR og HAMOS har etablert en styringsgruppe som skal utrede muligheter for
sammenslåing.
HAMOS har ca. 35 ansatte og eies av 11 kommuner (Orkdal, Hemne, Snillfjord, Agdenes,
Surnadal, Rindal, Meldal, Hitra, Frøya, Skaun og Rennebu kommune). NIR har 5 ansatte og
eies av 9 kommuner (Kristiansund, Smøla, Aure, Halsa, Averøy, Sunndal, Oppdal, Tingvoll
og Rauma). Rauma skal tre ut av NIR og gå inn i samarbeid med RIR IKS.
På grunn av kommunesammenslåinger vil det være noe færre eierkommuner i det nye
selskapet. Heim kommune vil bl.a. bestå av deler av Snillfjord, samt Hemne og Halsa
kommune. Orkland kommune vil bestå av deler av Snillfjord, samt Orkdal, Agdenes og
Meldal kommuner. En del av Snillfjord kommune slås sammen med Hitra kommune. Det
nye selskapet vil bestå av 15 eiere. Det har vært samtaler med Envina IKS, som eies av
Melhus kommune og Midtre-Gauldal kommune, men det er ikke avklart om Envina ønsker
å gå inn i det nye samarbeidet.
Selskapene har ulik organisering. HAMOS har all kompetanse og alle medarbeidere ansatt i
egen bedrift, har felles renovasjonsforskrifter og praktiserer lik pris for like tjenester. NIR
organiserer renovasjonstilbudet på vegne av kommunene, samordner informasjon og
holdningsskapende arbeid blant innbyggerne, har ansvar for nedstrømsløsninger, men den
enkelte kommune drifter og finansierer bl.a. avfallsinnsamling selv (innsamling og
gjenvinningsstasjoner). Hver NIR kommune har ulike løsninger, avtaler og
renovasjonsforskrift. Utvidet samarbeid innebærer også at det vil bli overdratt ansatte og
utstyr direkte fra eierkommunene til NIR til det nye selskapet.
Ambisjonen er å praktisere lik tjeneste til lik pris, overta alle kontrakter og finne felles
løsninger for alle eierkommunene i det nye selskapet. Dette innebærer også ønske om å ha
felles renovasjonsforskrifter.

3. Vurderinger og anbefalinger
3.1

Forholdet til anskaffelsesregelverket

Eierkommunene er offentlige oppdragsgivere underlagt lov og forskrift om offentlige
anskaffelser. Dersom eierkommunene skal inngå avtale direkte med ReMidt IKS, må det
være et juridisk grunnlag for direkte tildeling av kontrakter, enten på basis av en enerett,
eller utvidet egenregi.
Det forutsettes at alle eierkommunene tildeler enerett til det nye selskapet, jf.
anskaffelsesforskriften1 §2-3. Dersom selskapet skal drive i "utvidet egenregi" krever
anskaffelsesforskriften §3-2 at det utøves felles kontroll over selskapet, og at selskapet
"utfører mer enn 80 prosent av sin aktivitet for de kontrollerende oppdragsgiverne eller
andre rettssubjekter som oppdragsgiverne kontrollerer", jf. bokstav b).

1 Forskrift om offentlige anskaffelser av 21.8.2016 nr. 974
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Utvidet egenregi betyr at selskapet ikke kan håndtere konkurranseutsatt husholdningsavfall
fra andre kommuner eller næringsavfall i et marked utover 20% i gjennomsnitt over 3 år2.
Selv om hovedformålet med selskapet er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver i h
t forurensingsloven, kan det være ønskelig å også kunne håndtere næringsavfall fra private
aktører, både utifra stordriftsfordeler, og fordi det kan være mangel på tilbud til
næringslivet i området. Dersom man planlegger investering i f.eks. sorteringsanlegg o.l. kan
utvidet egenregi innebære en begrensning i å utnytte restkapasitet i anlegget. Denne
begrensningen gjelder ikke når selskapet tildeles enerett.
I styringsdokumentet side 10 står det at man skal "legge til rette for lokalt næringsliv". –
Med dette menes at det skal legge til rette for mindre tilbydere (som ofte har lokal
tilhørighet), såkalte "små og mellomstore bedrifter" (SMB). Å legge til rette for SMB er
ønskelig og lovlig. Anskaffelsesregelverket har derfor flere bestemmelser som legger til
rette for SMB, men det er viktig at begrepsbruken ikke skaper mistanke om at selskapet
favoriserer lokalt næringsliv. Det vil være ulovlig forskjellsbehandling og vil være i strid
med grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsipper om ikke-diskriminering.
Vi anbefaler at man legger til rette for at selskapet også skal håndtere næringsavfall – både
fra egne eiere og fra næringslivet. Det vil ikke være mulig å pålegge private aktører å levere
avfall til selskapet, men dersom det gjøres på frivillig basis må det være på kommersielle
vilkår. For visse typer farlig avfall har kommunene også en plikt til å håndtere dette fra
bedrifter, jf. avfallsforskriften.
Selskapet som tildeles enerett regnes som et "Offentligrettslig organ" etter
anskaffelsesforskriften §1-2 bokstav c), og må følge anskaffelsesregelverket ved
anskaffelser over terskelverdiene i forskrift om offentlige anskaffelser for hele
virksomheten.
En problemstilling som kan være knyttet til andel næringsavfall er kommunale garantier for
lån etter kommuneloven, da kommuneloven §51 nr 23 forbyr garantier knyttet til
næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. Hva som regnes som andres
næringsvirksomhet når det er en virksomhet som driver blandet virksomhet, vil gjerne
gjøres utifra vurdering av hvor stor andelen næringsvirksomhet er i forhold til
selvkostvirksomhet. Praksis har vært at man aksepterer at virksomhet uten gevinstsiktemål
også driver næringsvirksomhet med inntil 1/3 av den samlede virksomheten, men dersom
det er aktuelt å ta opp lån med garantier eller kausjon fra eierkommunene, må dette
vurderes, både utifra kommuneloven og statsstøtteregelverket.

2 Anskaffelsesforskriften § 3-2, bokstav b), se også §3-4 om beregning av aktivitet
3 Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov §14-17 om lån og §14-19 om garantier, jf. også NOU
2016:4. Ny kommunelov trer i kraft fra høsten 2019. Se også Ot.prp.46 L (2017-2018) til ny kommunelov,
hvor det heter: "I mange tilfeller vil ett og samme rettssubjekt drive med flere typer aktiviteter, hvor én del
har et ideelt preg, mens øvrige deler må anses å være næringsvirksomhet. Spørsmålet om rettssubjektet
samlet sett må anses å drive næringsvirksomhet i kommunelovens forstand, må avgjøres ut fra hvor stor andel
næringsdelen utgjør av den samlete aktiviteten i rettssubjektet. Hvor grensen her går, er ikke omtalt i
forarbeidene til gjeldende rett. Departementet mener at dersom næringsdelen utgjør mer enn om lag 1/3 av
den samlete aktiviteten i rettssubjektet, må rettssubjektet normalt anses å drive næringsvirksomhet i
kommunelovens forstand."
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3.2

Juridisk grunnlag for enerett

Anskaffelsesforskriften §2-3 lyder slik:
"Anskaffelsesloven og forskriften gjelder ikke for tjenestekontrakter som oppdragsgiveren inngår med en
annen oppdragsgiver som har en enerett til å utføre tjenesten. Dette gjelder bare når eneretten er tildelt ved
lov, forskrift eller kunngjort forvaltningsvedtak som er forenlig med EØS-avtalen"

Norsk Industri har i 2015 klaget inn til ESA praksis med å tildele enerett på kommunal
avfallssektor i Norge. Utfallet av en slik klagebehandling kan enten føre til lukking av
saken, fordi ESA finner at det ikke er brudd på regelverket, eller ESA kan åpne formell sak
med tanke på videre undersøkelser.
ESA har i et brev av 30.1.20184 til Norsk Industri forhåndsvarslet at ESA vil lukke saken,
og har bedt Norsk Industri om å kommentere varselet. Norsk Industri har inngitt motsvar,
og ESA har via departementet kontaktet enkelte kommunale aktører som er berørt i klagen,
og bedt om mer informasjon. Dette er besvart av departementet i brev av 20.2.2019, hvor
departementet gir sin tilslutning til den praksis som kommunene fører. Saken vedrørende
enerettstildeling er derfor enda ikke helt avsluttet, men ESAs forhåndsvarsel gir en del
prinsipielle avklaringer av det som Norsk Industri har anført i sin klage.
ESA konkluderer i sitt brev med at kommunene har kompetanse på avfallsområdet, og at
alle involverte parter er offentlige oppdragsgivere iht. anskaffelsesdirektivet art. 2(1).
ESA konkluderer også med at det i motsetning til f.eks. posttjenester som reguleres av
postdirektivet 97/675, ikke er noe til hinder i EØS-avtalen og sekundærlovgivningen
(direktiver og forordninger) for at man kan tildele enerett på avfallssektoren.
ESA aksepterer dermed at kommunale myndigheter har et vidt handlingsrom til å bruke
enerettstildeling som et middel til å oppnå miljøformål innen avfallssektoren, så lenge
kravet til transparens i direktivet 2014/24 Art 11 er oppfylt.6
ESA opprettholder dermed sitt standpunkt i sak 68457 om tildeling av enerett på restavfall
til Returkraft (forbrenningsanlegg) og utsortert matavfall til Ecopro (biogassanlegg). I
tillegg aksepterer ESA også at farlig avfall og kommunalt næringsavfall faller inn under
kommunenes kompetanseområde, og kan omfattes av en enerett. Så langt har Norsk
Industri ikke fått medhold i noen av sine påstander om ulovlig tildeling av enerett.
ESA viser til at sekundærlovgivningen gjør at det ikke er nødvendig å vurdere forholdet til
EØS-avtalen art. 36 om etableringsretten og anførselen fra Norsk Industri om at eneretten er
en restriksjon som er i strid med EØS-avtalens etableringsfrihet.
Selv om ESA ikke mener det er nødvendig, går ESA inn på dette spørsmålet i pkt 5.4.2
"Justification of the exlcusive rights". ESA påpeker at enerettene er motivert av hensyn til
miljø, og at ESA ikke deler Norsk Industris påstand om at enerettene er økonomisk
motivert, sitat:
4

Case 78085/Document no: 867102, brev fra EFTA Surveillance Authority´s Internal Market Affairs
Directorate til Norsk Industri av 30.1.2018
5 Se EU-dom, C-220/06, om direktiv 97/67/EF –om liberalisering av posttjenester
6 Anskaffelsesdirektivet Art. 11 korresponderer med den tilsvarende bestemmelsen i FOA §2-3.
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"The investigation in this case has rather shown that all public authorities referred to in
your complaint have invoked the concern to protect human health and the environment as
the reason for awarding exclusive rights to inter-municipal undertakings, thus in line with
the objectives pursued by directive 2008/98 and the relevant case-law of the Court of
Justice. As regards certain economic factors in the award practice raised in your
complaint, the Directorate notes that there is no evidence to presume that economic
concerns expressed in some instances such as the need to secure future investments
actually outweigh the overarching intention to protect human health and the environment.
Having said this, a contradiction between the two categories of concerns is not compulsory,
in particular if the investments planned are meant to guarantee operational continuity
and/or to optimize overall performance."
Videre har ESA sett betydningen av å kunne sikre store mengder avfall ved kostbare
investeringer for å kunne møte moderne krav til avfallsbehandling, og få ned
behandlingskostnadene, sitat:
"Modern waste management, in order to meet environmental standards, is a cost-intensive
undertaking. Cooperation between municipalities has led to the creation large installations
in order to reduce the overall treatment costs, and to prepare for reception and treatment
higher amounts of waste. This require a stable supply of significant amounts of waste over
the whole operation period of the plant."
Siden vi kan stå overfor en snarlig avklaring av handlingsrommet knyttet til tildeling av
enerett, kan Re-Midt IKS i prosessen med å fastsette felles renovasjonsforskrifter, få
klargjort enerett gjennom selskapsavtalen og forskriftene, som deretter kunngjøres. Dette er
ansett av ESA å være en tilstrekkelig for oppfyllelse av FOA §2-3 om at eneretten skal være
fastsatt i lov, forskrift eller forvaltningsvedtak og kunngjort. Forvaltningsvedtak kan vedtas
av kommunestyrene, eller det kan være et administrativt vedtak, dersom myndigheten til å
tildele enerett blir delegert videre.
En slik fremgangsmåte vil gjøre ReMidt IKS sin handlefrihet mer robust i forhold til
muligheten å utnytte restkapasiteten i anleggene i et marked, og derved både redusere
behandlingskostnader og bidra til målet om økt sortering/materialgjenvinning.
ReMidt IKS bør også ha muligheten til å videretildele enerett til andre offentlige
oppdragsgivere, f.eks. Sesam Ressurs AS. Det bør derfor åpnes for videretildeling i
selskapsavtalen, se nedenfor under §7.
3.3

Felles renovasjonsforskrifter og delegasjon av forvaltningsmyndighet

Lik pris for like tjenester innebærer at selskapet bør ha et felles selvkostfond, og
likelydende renovasjonsforskrifter. Det bør inn i selskapsavtalen at man forplikter seg til å
vedta likelydende renovasjonsforskrifter, se nedenfor om endring i selskapsavtalen §5.
Renovasjonsforskriftene må vedtas av den enkelte eierkommune, og denne
forvaltningsmyndigheten kan ikke overdras til et interkommunalt selskap, jf.
forvaltningsloven §83, annet ledd. Det er kun enkeltvedtak som kan videredelegeres til et
interkommunalt selskap.
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Hva som er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og renovasjonsforskriften må avgjøres
basert på en tolkning av forvaltningsloven § 2 b; "Enkeltvedtak, et vedtak som gjelder
rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer". Et forvaltningsvedtak er
definert i §2 bokstav a); "vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig
myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til
private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)".
Bokstav c) definerer forskrift som "et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et
ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer".
Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å si når det foreligger et enkelt vedtak og når det
er en forskrift. Et enkeltvedtak kan rette seg mot flere personer eller rettssubjekter, og
likevel være et enkeltvedtak.
Om skillet sier Jan Fritdjof Bernt i kommentarer til forurensingsloven §2:
"En typisk forskrift vil regulere med sikte på fremtiden og for mange under ett, slik at disse
blir ensartet behandlet og den enkelte får sitt forhold bedømt etter en forut eksisterende
norm, på samme måte som etter en lov. Enkeltvedtak regulerer derimot en bestemt fastlagt
foreliggende situasjon – ofte med detaljer nettopp med sikte på den konkrete sak, slik at
borgeren får myndighetenes avgjørelse når det aktuelle, individuelle tilfelle foreligger.
Innholdet av denne avgjørelsen kan følge direkte av lov eller forskrift, altså av
rettsanvendelse, eller det kan være basert på utøving av et større eller mindre spillerom for
ikke-rettslig normerte skjønnsmessige avveininger fra forvaltningens side, såkalt
forvaltningsskjønn eller «fritt skjønn».
Utgangspunktet for grensedragningen mellom enkeltvedtak og forskrift er den formelle
utformingen av vedkommende avgjørelse. Er avgjørelsen etter ordlyden rettet til en eller
flere bestemte personer, er det enkeltvedtak. Er den rettet mot en ubestemt krets, er det en
forskrift."
Forurensingsloven tillegger forvaltningsmyndighet til kommunen i andre saker enn
innsamling og behandling av husholdningsavfall. F.eks. kan kommunen ved kommunale
aksjoner ved akutt forurensing pålegge virksomhet som har beredskapsplikt etter
forurensingsloven §40 å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i privat beredskap.
Dette vil være enkeltvedtak som kan delegeres til et interkommunalt selskap. Det er derfor
nødvendig å ta inn i renovasjonsforskriftene (eller eget delegasjonsvedtak) hvilken
forvaltningsmyndighet som delegeres til selskapet, og hvilken myndighet som fortsatt skal
utøves av kommunen.
Det kan fastsettes i renovasjonsforskriftene at selskapet kan vedta utfyllende retningslinjer
med mer tekniske detaljer forutsatt at renovasjonsforskriftene er tilstrekkelig utfyllende i
forhold til rettigheter og plikter til privatpersoner, slik at retningslinjene ikke kan anses å
være forskrift som må ut på høring mv. Det kan også vedtas at myndighet til å fatte
enkeltvedtak er delegert til ReMidt gjennom bestemmelser i renovasjonsforskriften.
3.4

Felles klageorgan

Forvaltningsloven §28 annet ledd bestemmer at: "For enkeltvedtak som er truffet av
forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen
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kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget
eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget"

Loven har ingen klar regel om hvem som er klageinstans når det er et interkommunalt
selskap som treffer enkeltvedtak der dette er delegert i medhold av forurensingsloven §83,
annet ledd. I forarbeidene7til forurensingsloven heter det:
"Miljøverndepartementet ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig å fastsette en egen
regel om klageinstansen for interkommunale/fylkeskommunale selskaper i
forurensingsloven. Klageinstans for slike selskaper fastsettes i selskapets vedtekter, og
departementet kan ikke se noen grunn til en særregulering av dette på forurensingslovens
område. Se for øvrig rundskriv H-12/94 fra Kommunal og arbeidsdepartementet der det
antas at kontor-kommunens klagenemnd kan være klageorgan for inter(fylkes)kommunale
styrers vedtak."
Det bør fastsettes en felles interkommunal særskilt klagenemnd i selskapsavtalen. Hvordan
denne skal utformes er ikke regulert i loven eller forarbeidene, men det er en fordel at både
lokale forhold og hensyn til ensartethet og likebehandling ivaretas. Det kan overlates til
representantskapet å fastsette retningslinjer. Representantskapet kan også beslutte at
valgkomiteen skal benyttes til å foreslå kandidater til klageorganet.
Kommuneloven §40 nr 3 c) har en særlig inhabilitetsregel som gjelder ved behandling av
klager etter forvaltningsloven §28 annet ledd:
"Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte som var med på
å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved
klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen."

Den som har vært med på å avgjøre den opprinnelige klagen kan ikke saksbehandle og
legge til rette for klagebehandling. Dersom det er en underordnet som har behandlet
søknadene og avslått, kan den overordnede delta i forberedelse til klagebehandling. I
juridisk teori er det lagt til grunn at man skal kunne ta praktiske hensyn ved å gjennomføre
klagebehandling, slik at f.eks. rådmenn kan saksbehandle saker for kommunenes særskilte
klagenemnder, der de ikke har reelt medvirker til saksbehandling fra de underordnede. Men
det er en forutsetning at vedkommende ikke reelt har medvirket til behandling av selve
avgjørelsen. Dersom styret saksbehandler og legger til rette for klagebehandling, er dette en
god løsning, se også forslag til selskapsavtale §14.
Se forslag til ny selskapsavtale §14.
3.5

Ansatte: Virksomhetsoverdragelse og pensjon

Det legges til grunn at de ansattes rettigheter skal ivaretas som en virksomhetsoverdragelse
etter arbeidsmiljøloven kap. 16.

7

Ot.prp. nr. 48 1995-96 om lov om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern om
forurensinger og om avfall
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Det bør også presiseres at man legger til grunn at det nye selskapet skal overta ansvaret for
alle forpliktelsene, herunder reguleringsansvar og bruttogarantiforpliktelser på de ansatte,
også for ansatte som er sluttet i selskapene og som HAMOS og NIR fortsatt har
forpliktelser overfor. Dersom dette ikke er en forutsetning, og NIR avvikles, vil KLP kreve
et avviklingstilskudd for tidligere pensjonsforpliktelser, som kan utgjøre nokså høye beløp,
avhengig av hvor store forpliktelsene er. KLP kan gi en beregning og oversikt over dette.
NIR kommunene skal ikke avvikles, og det vil ikke være behov for å kreve
avviklingstilskudd fra tidligere ansatte i kommunene, som er sluttet eller som ikke
overføres til det nye selskapet. Det vil derfor ikke være behov for at det nye selskapet
overtar disse forpliktelsene.
3.6

Innskudd og verdsettelsesprinsipper

En eventuell innskuddsplikt for eierkommunene må fremgå av selskapsavtalen, jf. IKSloven §5, og forslag til regulering i selskapsavtalen §5. Ingen av eierkommunene til
HAMOS har betalt innskudd, og det er heller ikke behov for å regulere innskuddsplikt.
Det må etableres en ny åpningsbalanse, hvor eiendeler som skytes inn i selskapet oppgis.
Det må derfor foretas en kartlegging av anleggsmidler m.v. og det må oppnevnes en
finansiell rådgiver [eks. revisor] som kan foreta verdsettelsen.
Det er mange verdsettelsesmetoder, og vanligvis vil en finansiell rådgiver kombinere
metodene, for å finne mest mulig riktig resultat.
Det kan være verdsettelse basert på multipler fra sammenlignbare selskaper
(selskapssammenlignbar analyse), verdsettelse basert på multiplikatorer fra
sammenlignbare selskaper i salgstransaksjoner (Transaksjonssammenlignbar analyse). For
datterselskapene som driver kommersiell virksomhet kan aksjeverdien eller neddiskontert
kontantstrøm være en brukbar metode (Discounted Cash Flo Analysis).
Siden NIR og HAMOS er virksomheter som har som oppgave å gjennomføre lovpålagte
oppgaver til selvkost, er det mer naturlig å ta utgangspunkt i substansverdien
(Substansverdi modell). Dette er noe annet enn bokført verdi, som ofte ikke gir en riktig
verdifastsettelse. Under substansverdimodellen forsøker man å regne seg frem til hva som
er markedsverdien av eiendelene på verdsettelsestidspunktet. Det tas utgangspunkt i hva
man vil kunne på regne å få ved en samlet avhendelse minus gjeld. Anleggsmidler kan
vurderes utifra gjenanskaffelsesverdi minus slit og elde.
Kommersielle selskaper verdsettes gjerne utifra kontantstrømsanalyser og utsikter til
avkastning.
Uansett hvilken metode man bruker er det usikkerhet knyttet til dette, og det innebærer en
del skjønnsmessige vurderinger. Der det finnes et marked for varene er det ofte enklere enn
verdsettelse av anleggsmidler, uten et fungerende marked.
Selskapet må håndtere selvkostfond i tråd med prinsippene nedfelt i selvkostveiledere. Det
kan være nødvendig å ha separate selvkostfond i en overgangsperiode.
3.7

Praktisk gjennomføring av sammenslåingen
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Siden HAMOS er eier av tomter samt bygg- og anlegg, kan det være en fordel å videreføre
driften i dette selskapet, gjennom å bygge videre på HAMOS IKS, men endre
selskapsavtalen og overføre virksomheten i NIR IKS til ReMidt IKS. På samme måte må
NIRs eierkommuner overdra rettigheter, forpliktelser og aktiva som ReMidt IKS har behov
for.
Selskapsavtalen med nødvendige endringer som må vedtas av kommunestyrene, som
endring av navn, formål, antall deltakere mv. Nedenfor i pkt 4 gjennomgås endringer som
foreslås i selskapsavtalen.
Selskapet vil være operativt på det tidspunkt alle deltakerne har vedtatt den nye
selskapsavtalen. Ambisjonen er å få dette på plass fra 1.1.2020, og det forutsetter at saken
er behandlet i alle eierkommuner før dette tidspunkt.
Fordelen ved å videreføre driften i det selskapet med flest eierkommuner og som har fast
eiendom er at man slipper avviklingskostnader for dette selskapet, og kostnader i
forbindelse med overføring av hjemmel mv. Dokumentavgift kan komme opp i store beløp
dersom man skal overføre hjemmel til nytt rettssubjekt.
IKS-loven har ikke mulighet for selskapsrettslig fusjon mellom to IKS, slik at det må
gjennomføres som en avtale om virksomhetsoverdragelse, og deretter avvikling av NIR.
Avvikling av NIR gjøres gjennom vedtak på representantskapet og følger reglene i IKSloven §§32-35, men det kan avtales at kostnadene til avvikling skal dekkes av ReMidt IKS.
Det er ikke nødvendig med en tidsfrist for avvikling av NIR, siden avviklingsprosessen kan
gjennomføres mens driften fortsetter i det nye selskapet.
Avvikling skjer ved at eierkommunene til NIR vedtar at selskapet skal oppløses, jf. IKSloven §32. Vedtaket kan behandles samtidig med ny selskapsavtale. Oppløsning av
selskapet må godkjennes av departementet. Siden tjenestene til innbyggerne sikres gjennom
deltakelsen i det nye selskapet, er det ingen grunn til at avviklingsvedtaket ikke vil få
godkjennelse. Deretter oppnevner representantskapet et avviklingsstyre, jf. IKS-loven §33.
Melding om oppløsningsvedtak og oppnevning til avviklingsstyre sendes til
Foretaksregisteret, etter at departementet har godkjent oppløsningen. Deretter vil
Foretaksregisteret sende varsel til selskapets kreditorer at de må melde seg til selskapet
innen seks uker fra kunngjøring. Avviklingsstyret skal lage en avviklingsbalanse, jf. §34.
Etter at avviklingsoppgjør er vedtatt og godkjent av representantskapet, sender
avviklingsstyret melding til Foretaksregisteret om at selskapet er avviklet. Hvor lang tid det
tar å avvikle NIR IKS avhenger av hvor raskt ovennevnte prosesser lar seg gjennomføre.
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Illustrasjon:
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3.8 Kontrakter, offentlige tillatelser mv som videreføres
Dersom man overdrar virksomhet i sin helhet, med alle eksisterende eiendeler, rettigheter
og forpliktelser, kontrakter og ansatte, kan ikke en kontraktsmotpart normalt motsette seg
en slik overdragelse. Det innebærer at det er tilstrekkelig med en notifikasjon til de
kontraktsmotparter om at sammenslåing er gjennomført, og om nytt organisasjonsnummer.
Det er kun en problemstilling dersom kontraktene inneholder "change of control" –
klausuler, hvor en kontraktspart gir en medkontrahent rett til å si opp kontrakten dersom det
skjer en endring av eierforholdene i selskapet som sitter på kontrakten.
Overgangsperiode for innfasing av nye kommuner og muligheten for oppsigelse og
avslutning av eksisterende kontrakter bør kartlegges.
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3.9 Selskapsavtalen – kommentarer til endringsforslag
Noen punkter går ut slik at nummereringen endres tilsvarende. §14 om arbeidsutvalg bør
slettes fordi dette er forpliktelse for selskapet som følger direkte av arbeidsmiljøloven, og
dette trenger ikke nedfelles i selskapsavtalen.
§1Selskapet
De to andre avsnittene om at selskapet er eget rettssubjekt og at det er en videreføring av
HAMOS OG NIR er unødvendig og bør strykes. At det er eget rettssubjekt følger direkte av
IKS-loven.
Selskapets navn skal stå i selskapsavtalen og er tatt inn i §1.
§3 Forretningskontor
Selskapet kan kun ha en formell forretningsadresse, som registreres i Brønnøysund. Det er
ingenting i veien for at det er bestemt at det skal være to kontor, eller at hovedkontoret er et
annet sted enn forretningsadressen. Betydningen av forretningsadressen har først og fremst
virkning i forhold til hva som er selskapets verneting ved rettstvister, og hvor
utenforstående kan henvende seg.
§4 Formål
Vi foreslår at private aktørers næringsavfall tas inn i formålsbestemmelsen, se 3.1 ovenfor:
Selskapet kan også håndtere avfall fra næringslivet, så lenge det ikke kommer i strid med
kommunenes interesse.
I tillegg foreslår v at det tas inn i formålsbeskrivelsen at selskapet har enerett, se pkt 3.2
ovenfor. Eneretten bør være så presis som mulig, og beskrive hvilke typer avfall som
omfattes. Det bør også presiseres at selskapet har myndighet til å delegere enerett videre til
en annen offentlig oppdragsgiver, slik det f.eks. er gjort for biogassanlegget til Ecopro AS:
Selskapet har enerett til å samle inn og behandle det avfall som eierkommunene er lovpålagt å
håndtere, jf. forurensingsloven §30 og §29, samt eierkommunenes eget næringsavfall og farlig avfall
som samles inn fra næringslivet. Selskapet har også enerett til å samle inn og behandle slam fra
slamavskillere og tette tanker. Tjenestene skal kompenseres utifra selvkostprinsippet, jf.
forurensingsloven §34.
Selskapet har myndighet til å delegere enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver som
definert i anskaffelsesloven §2, der selskapet finner det nødvendig for en økonomisk og miljømessig
optimal håndtering av oppgavene.
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§5 Eierandel og ansvar
Innskuddsplikten er tatt ut, slik at eierandeler og ansvar blir §5. Vi foreslår en endring i
ordlyden i §5:
Selskapet skal fordele kostnader og fastsette forslag til gebyr og priser med utgangspunkt i
lik pris for samme servicenivå i eierkommunene.
Driftsbidraget kan være lik eier- og ansvarsdel, som igjen gjenspeiler antall innbyggere og
abonnementer og vi foreslår at det tas inn i avtalen at "Fordelingsnøkkel for driftsbidrag er
lik eier- og ansvarsdelen.".
Dette innebærer at man også bør ha likelydende renovasjonsforskrifter, se pkt 3.3, og vi
foreslår at det tas inn i selskapsavtalen §5.
"Deltakerne skal vedta likelydende renovasjonsforskrifter."
§7 Enerett – flyttes til formålsbestemmelsen i selskapsavtalens §4
§9.1 Styrets sammensetning
Antall styremedlemmer skal angis i selskapsavtalen, og kan kun endres ved endring av
selskapsavtalen, som krever enstemmighet blant alle eierkommunene, jf. IKS-loven §4.
Representantskapet kan bare velge styremedlemmer, men ikke hvor stort styret skal være.
Forslag til retningslinjer for valgkomiteen må endres tilsvarende.
Etter IKS-loven § 4 skal antall styremedlemmer angis med fast tall. Det er ikke adgang til å
fastsette antall styremedlemmer innenfor en ramme angitt av et høyest eller lavest
alternativ, men det skal etter §10 første ledd ha minst tre medlemmer.
Det bør derfor stå: "Styret skal ha 7 medlemmer med 3 varamedlemmer" i stedet for "minst
7". Det er valgkomiteen som foreslår medlemmer, og representantskapet velger styret, med
unntak av ansattes representanter som velges av og blant de ansatte. Styret skal opptre på
vegne av samtlige eiere, og ivareta selskapets interesse. Eierkommunenes innflytelse på
valg av styremedlemmer skjer gjennom valg av styret gjennom vedtak i representantskapet.
Eierstyring i selskaper skjer gjennom vedtak og beslutninger i representantskapet, hvor alle
eierne er representert. Begrepet eierstyring er beskrevet i NOU 2016:4 om forslag til ny
kommunelov:
"Med begrepet eierstyring menes den styring kommunene har med slike selskaper, og den
måten de forvalter sitt eierskap på. Den styringen som gjøres i selskapet av styret og daglig
leder, er noe annet. Det kalles selskapsstyringen og er noe eierne ikke skal involvere seg
direkte i. Eierstyring og selskapsstyring er således to ulike ting som gjøres av ulike
personer/instanser. Dette må skilles fra hverandre, men samtidig er det noen grenseflater
og krysningspunkter. Daglig leder og styret skal stå for den daglige driften av selskapet
uten direkte inngripen fra eierne. Eierne gir gjennom formelle styringskanaler som
vedtekter/selskapsavtale og gjennom generalforsamling (AS)/representantskap (IKS)
styringssignaler om for eksempel målsettinger for selskapet. Dette er formelle
styringssignaler fra eierne til styret og daglig leder som de skal styre selskapet etter."
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Eierne bør derfor legge til rette for at det velges et kompetent og optimalt styre, som har
ønsket kompetanse og er styringsdyktig. Et styre er et kollegialt organ, og et godt
styresamarbeid forutsetter at man diskuterer saker og forsøker å oppnå konsensus om de
vedtak som skal fattes. Et styre som består av 7 medlemmer hvorav 2 er ansatte
representanter, er i utgangspunktet et tungt styre, og besluttes det at styret skal bestå av
enda flere representanter, vil det gjerne bli for tungrodd. Generell organisasjons- og
ledelseslitteratur anbefaler gjerne at styret er så lite som mulig, mens antall deltakere i
representantskapet skal reflektere alle eierne. Organiserer man et styre utifra antall
eierkommuner med fokus på lokal representasjon, risikerer man å få et tungrodd og
ineffektivt styre som øker faren for "administrasjonsstyrte" selskaper.
Ny kommunelov som trer i kraft høsten 2019 har lovbestemt at kommunene har plikt til å
utarbeide en eierskapsmelding med prinsipper for god eierstyring som regelmessig
behandles politisk, for å styrke kommunenes mulighet til å utøve godt eierskap8.
Retningslinjene til valgkomiteen bør reflektere hva representantskapet, som velger
styremedlemmene, ønsker at styret skal representere. Vi har derfor foreslått at §8-2 endres,
ved at det tas inn at representantskapet skal fastsette retningslinjer til valgkomiteen.
Det kan også vurderes å legge til i første avsnitt etter setningen "De ansattes representanter
skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det fattes forvaltningsvedtak som enkeltvedtak
eller fastsettelse av forskrifter. De ansattes representanter har heller ikke rett til å delta i
behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med
arbeidstaker, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller
oppsigelse av tariffavtaler."
Dette er forhold som også fører til inhabilitet for ansattes representanter.
§14 Klagenemnd
Det kan opprettes en egen klagenemnd i medhold av forvaltningsloven §28, som er såkalt
"særskilt klagenemnd", se også pkt 3.3 ovenfor.
Vi foreslår at overskriften i §14 endres fra klageutvalg – behandling av enkeltsaker til å
lyde:
§14 Særskilt Interkommunal Klagenemnd – Behandling av enkeltvedtak
"Selskapet skal ha en særskilt interkommunal klagenemnd som skal behandle klager på
enkeltvedtak fattet av ReMidt IKS iht delegert myndighet innenfor husholdningsrenovasjon
og slamrenovasjon. Representantskapet vedtar retningslinjer for klagenemnda og
oppnevner medlemmer."
8Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) av 22.6.2018: §26-1 Eierskapsmelding:
"Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. Eierskapsmeldingen skal inneholde
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som kommunen
eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i
virksomhetene nevnt i bokstav b.
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Det er viktig at nemnda har representanter fra hver kommune med nødvendig faglig
kunnskap. Det bør også sikres ensartethet ved saksbehandlingen. Klagenemnda kan for
eksempel bestå av en leder og en nestleder, samt en representant fra hver eierkommune. Det
kan bestemmes at ved behandling av klager er klagenemnda beslutningsdyktig når leder og
nestleder samt en representant fra den aktuelle kommune klager tilhører er samlet. Det vil
sikres at både lokale forhold og behov for ensartet praksis ivaretas. Se også forslag til §11
om innstilling til klagenemnda.
§15Uttreden
Selskapsavtalens bestemmelse om uttreden viser til IKS-loven §30 som regulerer beregning
av utløsningssummen og forfallstidspunktet. Tredje ledd annet punktum fastsetter øvre tak
på utløsningssummen til verdien av deltakerens innskudd. Bakgrunnen for denne
begrensningen er et ønske om å motvirke at en deltakerkommune trekker seg ut av
samarbeidet ut fra snevre økonomiske egeninteresser, jf. Ot.prp. nr. 53 (1997-98) kap. 9 s.
108.
Begrensningen til verdien av innskuddet kan imidlertid fravikes i selskapsavtalen og i
forbindelse med den enkelte uttreden, f.eks. slik at den som trer ut får utbetalt den virkelige
verdien av selskapsandelen. Siden det ikke er betalt innskudd, kan uttreden reguleres slik i
selskapsavtalen §15 (tidligere §18):
"Dersom deltakerne ikke blir enige om annet, fastsettes utløsningssummen til andelens
nettoverdi, jfr. IKS-loven §30, ved oppsigelsesfristens utløp.
Har en deltaker meldt uttreden kan representantskapsmedlem utpekt av den uttredende
deltakeren ikke ha ledende posisjoner i selskapet etter tidspunkt for melding om uttreden.
Siden IKS-loven ikke har bestemmelser om hvordan nettoverdien skal fastsettes anbefaler
vi at det tas inn følgende bestemmelse:
"Partene skal i fellesskap bli enige om en uavhengig autorisert revisor som skal foreta en
bindende verdifastsettelse av selskapet, dersom partene ikke blir enig om en utløsningssum.
Kostnadene til revisor skal deles likt av deltakerne. Dersom partene ikke kan enes om en
uavhengig revisor, skal tvisten bringes inn for en sakkyndig voldgiftsrett i lov om voldgift."
§19 Tvister
Det er utfyllende bestemmelser om hvordan voldgift kan løses i lov av 14.5.2004 nr. 25 om
voldgift. Vi anbefaler at det tas inn en bestemmelse i §19 (tidligere §22) om at Partene først
skal forsøke å løse tvisten gjennom forhandlinger. Partene kan selvsagt også avtale i en
bestemt tvist at tvisten skal løses ved alminnelige domstoler. Vesentlig ved voldgift er at
en avgjørelse ikke kan ankes eller kreves tilsidesatt, med mindre det er alvorlige
saksbehandlingsfeil og mangler ved avgjørelsen som er ugyldighetsgrunn, jf. voldgiftsloven
§43. Samtidig er voldgift gjerne mer kostnadskrevende enn ordinær domstolsbehandling,
siden partene må betale kostnadene ved voldgiftsbehandlingen, i tillegg til kostnader for
egne prosessfullmektiger.
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Logg – ansatteinvolvering
Representasjon i styringsgruppa
Hamos: tillitsvalgt fra Fagforbundet, hovedverneombud og verneombud
NIR: tillitsvalgt fra NITO
NIR-kommunene: hovedtillitsvalgt Fagforbundet Kristiansund, plasstillitsvalgt Fagforbundet Sunndal og
hovedverneombud i Kristiansund kommune
Envina: tillitsvalgt Fagforbundet

Nyhetsbrev
Det er sendt ut nyhetsbrev ca. hver 14. dag om prosessen til alle ansatte i selskapene og alle ansatte som kan
tenkes å bli berørt i kommunene, samt deres overordnede. Det første ble sendt ut i månedsskifte
november/desember 2018.

Informasjon til ansatte underveis
Hamos
25.09.18 – Allmøte for ansatte på avdeling vest
26.09.18 – Allmøte for resterende ansatte i Hamos
15.05.19 – Informasjonsmøte for ansatte på avdeling vest
21.05.19 – Informasjonsmøte for resterende ansatte i Hamos
Ellers er informasjon gitt kontinuerlig på selskapets mandagsmøter på Orkanger, hvor referat er tilgjengelig for
hele organisasjonen.
NIR
Informasjon til de fire ansatte i NIR er gitt kontinuerlig i månedlige kontormøter.
NIR-kommunene
Kristiansund:
20.06.18 Allmøte for alle ansatte på renovasjon på Hagelin i Kristiansund, holdt av daglig leder i NIR.
07.11.18 Allmøte Hagelin, oppdatering av daglig leder i NIR.
22.01.19 Allmøte Hagelin, oppdatering holdt av daglig ledere i NIR og Hamos.
10.04.19 Allmøte Hagelin. Besøk av ReTrans Midt AS ved daglig leder Arild Heggdal og styrelder Torbjørn Evjen
til drift i Kristiansund, daglig leder i NIR også tilstede.
Oppdal
30.01.19 Informasjonsmøte med ansatte i Oppdal kommune, holdt av daglig ledere i NIR og Hamos
Sunndal
07.02.19 Informasjonsmøte for ansatte på renovasjon i Sunndal kommune, holdt av daglig ledere i NIR og Hamos
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Envina
Envina tiltrådte ikke samarbeidet før 25.04.19. Etter positivt styrevedtak 10.04.19 og møte i styringsgruppen
11.04.19, så ble det avholdt allmøte for alle ansatte som var tilstede fredag før påske (12.04.19). Det ble også
avholdt informasjonsmøte med tillitsvalgt og ansattrepresentant i styret den 12.04.19, samt oppfølgingsmøte
23.04.19.
Det ble holdt et eget møte med de som jobber på gjenvinningsstasjonene tirsdag 14.05.19.
Envina og ReTrans hadde allmøte onsdag 22.05.19 primært for sjåførene som skal overføres dit.

Felles samling i Trondheim
16.-17.02.19 Felles samling hvor alle ansatte som jobber i NIR og Hamos, samt alle som jobber med renovasjon i
NIR-kommunene var invitert. Oppmøtet var godt, med ca 60% deltakelse. Arrangement ble arrangert fra lunsj til
lunsj, lørdag til søndag.
Her ble det gjennomgått blant annet hvorfor det nye selskapet skal dannes, hva slags målsetninger selskapet
skal ha og hvilke trender som finnes i bransjen. Det var også en viktig arene for å bli kjent på tvers av selskap og
kommuner.

Drøftingsmøter
Hamos
23.05.19, se vedlagt protokoll
NIR
09.05.19, se vedlagt protokoll
22.05.19 Oppdal kommune, se vedlagte protokoll
23.05.19, Kristiansund kommune, se vedlagt protokoll
Envina
22.05.19, se vedlagt protokoll. ReTrans Midt deltok på møtet.

Møte med Fagforbundet sentralt
Det ble avholdt et møte med Fagforbundet 15.01.19. Her var det representanter fra sentralt, fra Trøndelag og fra
Møre og Romsdal. Her fikk Fagforbundet informasjon om prosessen og hvordan de ansatte ivaretas.

side 21 av 109

123

DRØFTINGSREFERAT
Omorganisering eller mulig virksomhetsoverdragelse fra Oppdal kommune til ReMidt IKS
Tid og sted:
Tilstede:

22.05.19 kl. 09, Miljøstasjonen Oppdal
Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Jan Nøstberg
Hovedtillitsvalgt NITO, Halvor Rolvsjord
Avdelingsleder avfallshåndtering, Vidar Sundseth
Magni Øveraas fra Oppdal kommune
Enhetsleder Tekniske tjenester, Thorleif Jacobsen
Nåværende Rådmann (fremtidig personalsjef), Dagfinn Skjølsvold
Arbeidsleder miljøstasjon, Stig Volden
Driftsoperatør miljøstasjon, Ole Tom Slettbakk
Driftsoperatør miljøstasjon, Geir Stensheim
Driftsoperatør miljøstasjon, Monica Løkkebakken
Avdelingsleder vann og avløp, Tore Samskott
Verneombud for driftsoperatørene på lageret og miljøstasjon, Hallgeir Brattset
Daglig leder i NIR, Hilde Harstad (informerte via videokonferanseløsning)

INFORMASJON OM MØTET:
Etter arbeidsmiljøloven § 16-5 (2) skal det særskilt gis informasjon om diverse tema. Denne informasjonen
ble formidlet i et eget skriv som ble gjennomgått på møtet (vedlegg: Drøftingsmøte). Siden det er flere
som blir mer eller mindre berørt av denne prosessen ble det valgt å innkalle de som var tilstede. Turid M.
Bakk hadde dessverre ikke anledning til å delta, men har blitt informert i etterkant.
TEMA SOM BLE GJENNOMGÅTT:
Etter en kort presentasjonsrunde, informerte Hilde Harstad om følgende:
Generell info om etablering av ReMidt:
Det var et ønske om å få forklart litt om økonomien, og en modell for eierstruktur og verdsetting ble
gjennomgått (Vedlegg: Eierstruktur og verdsetting). HAMOS eier både delvis og helt en del
næringsselskaper. Og siden det er sagt at alle IKS-ene skal bidra likt vil det bli forskjellige summer
medlemskommunene må inn med. For å unngå at innskuddet til enkeltkommuner blir for stort, er det sett
på en organisering hvor det etableres et IKS (ReMidt, som alle medlemskommunene eier like andeler i
forhold til folketall), og et aksjeselskap (ReMidt Næring AS, hvor det til å begynne med vil bli skjevfordelte
eierandeler). Tanken er at på sikt kan utbytte benyttes til å kjøpe opp andeler av aksjeselskapet slik at
eierandelene utjevner seg på sikt.
Det jobbes på spreng for å bli ferdig med beslutningsgrunnlaget og verdifastsettelsen. Det er håp om at
verdifastsettelsen blir klar til torsdag 23 mai, slik at det kunne ettersendes til styremøte og
representantskapsmøte dagen etter. Hvis dette ikke blir klart, kan representantskapet eventuelt delegere
myndighet til styret.
Selskapsavtalen og forskrifter skal legges ut på høring.
Oppdal er en av de kommunene som har investert en del innenfor avfallssektoren, og har bygd opp
renovasjonsordningen bra.
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Det er positive tilbakemeldinger fra både styrene og representantskapene når det gjelder etableringen av
et felles selskap.
Det kan bli aktuelt med en tidsbegrenset overgangsordning når det gjelder overdragelse av ansatte, slik
at Oppdal kommune får tid på seg til å få på plass løsninger for de ansvarsområdene blir igjen i
kommunen. Særlig driften av renseanlegget og teknisk vakt må planlegges nærmere. Da må Oppdal
kommune og ReMidt inngå egne avtaler for dette. Det kan også bli aktuelt med en slik overgangsordning
hvis ansatte blir igjen i kommunen, hvis deler av arbeidsoppgavene til den ansatte blir overtatt av ReMidt.
Generelt som har betydning for de ansatte:
Siden det kan bli en virksomhetsoverdragelse ble det gjennomgått hvordan en virksomhetsoverdragelse
fungerer og hvilke rettigheter man har i den forbindelse.
Kommunen bestemmer selv hvem som skal overdras til ReMidt.
I utgangspunktet er det ikke tenkt at folk i eierkommunene skal gjøre noe av ReMidts arbeidsoppgaver.
Lønn og betingelser vil videreføres som i dag. Det vil bli en harmonisering av lønn for lignende
stillingstyper, slik at man unngår lønnsforskjeller i de forskjellige medlemskommunen av ReMidt.
Tariffavtale og pensjon:
De som eventuelt overdras, vil få en ny tariffavtale (Bedriftsavtalen innen KS - Tariffavtalen for
konkurranseutsatte bedrifter) som er så godt som identisk med dagens tariffavtale. Når det gjelder
pensjon vil det i den nye tariffavtalen være en åpning for en litt annerledes type pensjonsordning
(hybridløsning), men det er i utgangspunktet tenkt at alle i ReMidt skal ha samme pensjonsordning som
de har i kommunene i dag.
Hva skjer videre med ansatte?
Hvis opprettelsen av ReMidt vedtas av kommunestyrene vil det bli opprettet et interimsstyre i ReMidt.
Interimsstyret skal jobbe med dannelsen av en organisasjonsstruktur, og komme med jobbtilbud til de
ansatte som skal overdras. Interimsstyret vil bestå av personer fra alle tre IKS-ene, og
ansatterepresentanter. Oppstart av ReMidt er tenkt fra 01.01.2020, men rolleoverføringer vil trolig ikke
skje før etter nyttår.
De ansatte vil uansett få samme oppmøtested som før, og det er tenkt at det skal være en stedlig leder
som i dag (arbeidsleder). For de ansatte på miljøstasjonen vil det bli en endring med nærmeste leder,
siden det er tenkt at det skal deles opp i 2 eller 3 regioner hvor det blir en driftsleder (for ansatte på
miljøstasjoner) for hver region. Driftslederen vil fungere som et bindeledd mellom de ansatte på
miljøstasjonene og administrasjonen i ReMidt. Uavhengig om de ansatte på miljøstasjonen blir ansatt i
kommunen eller ReMidt vil de få muligheten til å være med å påvirke utviklingen av miljøstasjonen.
Både Vidar Sundseth (avdelingsleder, avfall og renseanlegg) og Turid M. Bakk (konsulent innenfor
avfall/slam/vann/avløp/kommunale gebyrer) kan bli overført til ReMidt, men arbeidsoppgavene vil i tilfellet
endre seg. Det vil da bli slik at disse får mer konkrete arbeidsoppgaver enn i dag. I tillegg er det to andre
alternativ. Alternativ 1: Ikke overdragelse, dvs. at ansatte blir igjen i kommunen og blir tildelt andre
arbeidsoppgaver, siden store deler av dagens arbeidsoppgaver blir tatt over av ReMidt. Alternativ 2:
Ansatte får en arbeidsgiver (kommunen eller ReMidt), men utfører oppgaver for begge parter. Det siste
alternativet ble ikke anbefalt, siden det kan bli komplisert å forholde seg til både kommunen og ReMidt.
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Litt av utfordringen med Vidar og Turid er at de jobber både innenfor fagfelt som er tenkt tatt over av
ReMidt, og innenfor fagfelt som ikke er tenkt at ReMidt skal ta over. Både Vidar og Turid innehar
kompetanse som ReMidt kunne ha fått bruk for, men det er utfordrende å bestemme seg før de får vite
hvilken organisasjonsstruktur ReMidt skal ha. Hvilken type stillinger som kunne vært aktuelt å jobbe med
i ReMidt blir ikke klart før interimsstyre skal begynne å se på organisasjonsstruktur.
Hvor mange som skal overdras til ReMidt trenger ikke nødvendigvis være avgjort før kommunestyremøtet.
Det anbefales at de 4 driftsoperatørene på miljøstasjonen overdras til ReMidt. Men siden det meste av
kompetanse på renseanlegg da går ut av kommunen er det ønskelig å fremforhandle en avtale om drift
av renseanlegget på samme måte som i dag. En slik avtale gjør at både ReMidt og kommunen blir like
robuste som i dag i forhold til sykdom og ferieavvikling. Det anbefales at de ansatte på miljøstasjonen
jobber i samme firma, og en alternativ løsning kan være at de forblir ansatt i Oppdal kommune og leies
ut til ReMidt.
I en eventuell avtale om leie av personell den ene eller andre veien bør det presiseres at det gjelder en
bestemt stillingsandel, uavhengig av hvem som innehar stillingen. Dette for å sikre kompetanse på både
renseanlegg og avfallshåndtering også i fremtiden.
Rydding og vedlikehold av returpunkt:
I dag er det ansatte ved Teknisk lager som utfører rydding og vedlikehold av returpunkt. ReMidt har i
utgangspunktet sett for seg en servicebil som gjør denne oppgaven i flere kommuner. Siden Oppdal
kommune er den desidert største hyttekommunen, vil det være et helt annet behov for denne oppgaven i
Oppdal, og det er derfor foreslått at denne oppgaven gjøres på samme måte som i dag. Dette innebærer
at driftsoperatørene på Teknisk lager forblir i Oppdal kommune, men leies av ReMidt til å følge opp
returpunktene. Her må det inngås en skriftlig avtale om dette.
Reservasjons- og fortrinnsrett:
Arbeidsmiljøloven § 16-3 gjelder.
Arbeidstaker kan motsette seg overføring. Dette utløser da en fortrinnsrett til stillinger man er kvalifisert
for hos tidligere arbeidsgiver, i ett år fremover.
Dette betyr at det er en teoretisk mulighet for at man kan miste hele eller deler av stillingen sin, men det
oppfattes som at det er meget usannsynlig at noen vil miste jobben/ deler av jobben. Hvis en ansatt velger
å bli igjen i Opppdal kommune, og hele eller deler av arbeidsoppgavene overføres til ReMidt, må den
ansatte bli enig med Oppdal kommune om å bli tildelt andre arbeidsoppgaver for å fylle stillingsprosenten.
Dette betyr at den ansatte kan få tilbud om andre arbeidsoppgaver i Oppdal kommune.

Videre saksgang:
- Styremøte og Representantskapsmøte i NIR: 24. mai
- Vedtak i kommunestyrene: 11.-26. juni (Oppdal 20. juni)
- Interimsstyre: Opprettes når alle kommunestyrene har fattet vedtak
- Daglig leder: Ansettes av felles rep.skap når alle kommunestyrene har fattet vedtak
De tillitsvalgte får 14. dagers frist på uttale (innen onsdag 5. juni 2019.)
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Møtereferat
Dato: 22.05.2019

Til stede:

Tillitsvalgte:
Astrid E Rønning - Fagforbundet.
Bengt R Brevik - NITO.
Arne Olsen – Delta.
Arbeidsgiver: Karl Kjetil Skuseth, Kommunalsjef og Synnøve Tangen,
personalsjef
NIR IKS: Hilde Harstad

Forfall:

Erling Stenberg – Tekna
Hanne Duås – Tekna
ReTrans AS: Trygve Berdal

Referent:
Gjelder:
Møtetid:

Synnøve Tangen, personalsjef
Referat dra drøftingsmøte Sak: 2017/4708-19
virksomhetsoverdragelse fra NIR til ReMidt
Kristiansund
Møtested: kommune/Rådhuset,
23.05.2019 kl. 13:00Formannskapssalen

Arbeidsmiljølovens kapittel 16 styrer virksomhetsoverdragelser.
I forkant av møtet var det sendt ut følgende dokumenter:

230519 ReMidt
230519
ReMidt felles
Beslutningsunderlag.docx
Drøftingsmøte KK - ReMidt
eiermøte
- ReTrans.docx
25-04-19.pdf

Punkter behandlet i møtet
1. Virksomhetsoverdragelse
2. Lønns- og arbeidsvilkår. Endring i tariffavtale for samtlige
3. Endring i pensjonsavtale for personer som overføres til ReTrans AS
4. Hvordan vi skal skille hvem som skal over til ReMidt IKS og ReTrans AS
5. Innplassering i ny organisasjon
6. Reservasjonsrett
7. Vern mot oppsigelse
8. Informasjon til arbeidstakerne
9. Framdrift og milepæler
Tillitsvalgte, verneombud og ansatte ved kommunalteknikk renovasjonsavdelingen har i
løpet av prosessen vært deltakende og har blitt orientert om hva denne endringen kan
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innebære. I tillegg har hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og hovedverneombudet i
kommunen vært med både i styringsgruppen for prosjektet og sammen med NITO vært
deltakende på informasjonsmøter med de ansatte i renovasjonsavdelingen.
Etter AML § 16-5 (2) ble det i drøftingsmøtet særskilt gitt informasjon om:
2 a, Grunn for overdragelsen
Eierkommunene til NIR IKS, HAMOS IKS og Envina IKS ønsker å samle alle tjenestene i
et sammenslått nytt selskap, ReMidt IKS, og på den måten ivareta nye og strengere
statlige krav og forventninger samt både trygge arbeidsplasser og levere enda bedre og
rimeligere tjenester til alle abonnentene i eierkommunene.
2 b, Foreslått dato for overdragelsen
Det tas sikte på virksomhetsoverdragelse fra de eksisterende IKS’ene og de kommunene
som har egne renovasjonsavdelinger fra 01.01.20. Overdragelse avhenger av at alle
eierkommunene har sluttet seg til selskapsavtalen for ReMidt IKS.
2 c, De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for
arbeidstakerne
Ny ledelse og nye kolleger
Samme arbeidssted som før. Mulig samlokasjon for Kristiansundsadministrasjonen
og fagarbeidere på Hagelin når nybygg står klart der.
Arbeidstakere skal ha samme lønn som før og samme betingelser. Det vil søkes
harmonisering etter forhandlinger med tillitsvalgte når selskapet er opprettet.
Pensjon: ReMidt IKS, samme pensjonsavtale som kommunen. ReTrans Midt AS,
overgang til hybridpensjon følger tariffavtalens vedlegg 7 (Hver arbeidstaker får en
individuell vurdering av konsekvenser).
2 d, Endring i tariffavtale
Arbeidstakere får ny tariffavtale – KS bedrift.
2 e, Planlagte og avholdte informasjonstiltak overfor arbeidstakere
Fire avholdte informasjonsmøter på Hagelin for renovasjonsmedarbeiderne.
Felles samling for alle medarbeidere i NIR og Hamos i Trondheim 16.-17.2.19.
Felles Teamsgruppe med fortløpende informasjon om prosessen.
Nyhetsbrev om prosessen.
Videre saksgang:
Styremøte NIR med anbefaling: Før 24. mai.
Representantskapsmøte: 24. mai.
Vedtak i NIR-kommunestyrene: 11.-20. juni, Kristiansund 18.6.19.
Interimsstyre: Opprettes etter valget.
Daglig leder: Ansettes av felles representantskap etter valget.
Informasjon om organisering og mulig innplassering: trolig i oktober.
-

Oversikt over hvem som skal til ReMidt IKS og ReTrans AS. Hvordan skiller vi
disse? Det er en ønskelig å ta en prat med ansatte og tillitsvalgte i etterkant av
vedtakene.
Beregning av konsekvenser av endret pensjon. Tillatelser fra den enkelte til å
beregne dette (personopplysninger).
- Arbeidsgiver v/personal skriver ut lister over ansatte, og sender til Hilde Harstad
Informasjon om organisering og mulig innplassering for "kontorpersonale":
trolig i oktober
Tilbud om ny stilling og frist for å benytte reservasjonsrett: oktober-november.
Øvrig behov for informasjon?

2 f, Reservasjons- og fortrinnsrett
Lovens § 16-3 ble gjennomgått.
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-

Tilbud om ny stilling og frist for å benytte reservasjonsrett: oktober-november
Arbeidstaker kan motsette seg overføring. Dette utløser da en fortrinnsrett til
stillinger man er kvalifisert for hos tidligere arbeidsgiver, i ett år framover.

Merknader fra tillitsvalgte:
Ingen merknader.
Merknader til referatet:
Merknader og/eller kommentarer til referatet gis så snart som mulig og senest
27.05.2019.

Kristiansund, 23.05.2019
Synnøve Tangen
Ref.

side 27 av 109

129

side 28 av 109

130

side 29 av 109

131

side 30 av 109

132

side 31 av 109

133

side 32 av 109

134

Protokoll - Drøftingsmøte for organisasjonsendring og nye kollegaer
Deltakere: Tore Berg, tillitsvalgt Fagforbundet, Mario Feller, varatillitsvalgt Fagforbundet, Nina Olsen,
Fagforbundet, Orkdal kommune, Trygve Berdal, daglig leder, lda Plassen Limi
Tid og sted: 23.05.2019, klokka 07:30, HAMOS Orkanger
Arbeidsmiljøloven kapittel L6 styrer virksomhetsoverdragelser. I dette tilfellet vil arbeidsgiver være
lik, men med endret navn og endret eierbrøk og det vil bli en organisasjonsendring. Derfor holdes et
drøftingsmøte, slik det også er gjort i NIR og Envina.
Etter AML S 16-5(2) skal det særskilt gis informasjon om:

Grunn for overdragelsen (2 a):
NlR, HAMOS og Envina ønsker å samle alle tjenestene i ReMidt, slik at vi trygger arbeidsplasser og
leverer enda bedre tjenester for abonnentene i eierkommunene.

Foreslått dato for overdragelsen (2 b):
Overdragelsen av alle NIR og Envina sine ansatte tar sikte på 0L.01.2020.

Følgü av overdragelsen (2 c):
Ny ledelse og nye kolleger
Ny organisering, denne utarbeides av interimsstyre og ny daglig leder

Samme arbeidssted som før
Samme tariffavtale som før
Samme lønn og samme betingelser. Det vil søkes harmonisering etter forhandlinger med
tillitsvalgte når overdragelsen har skjedd og selskapet er opprettet.
Samme pensjonsavtale som før
Endring ¡tar¡ffavtale (2 d):
lngen endring
Planlagte tiltak overfor arbeidstakere (2 e):

Videre saksgang:
Styremøte i HAMOS med anbefaling: 20. mai
Representantskapsmøte med anbefaling 24. mai
Vedtak i kommunene: før sommerferien
I nterimsstyre opprettes etter va lget
Daglig leder ansettes av interimsstyre etter valget
lnformasjon om organisering og mulig innplassering: trolig oktober
Omorganisering
I praksis er dette en omorganisering av eksisterende virksomhet, og det er derfor viktig med gode

prosesser og drøftinger med tillitsvalgte.

Omorganiseringen må skje innen rammene av arbeidsgivers styringsrett.
lnnspill fra tillitsvalgte

-

Vil ha en hovedtillitsvalgt,

i

tillegg til plasstillitsvalgte.
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Presiseres at det er viktig at kompetansenivå beholdes eller økes.
Viktig at oppgaver HAMOS er gode på fortsatt blir utfØrt med utgangspunkt fra

hovedkontoret.
Viktig med koordinering, slik at kundene får samme svaret uansett hvor de ringer og hvilken
gjenvinningsstasjon de er på.
Ønske om å ha en egen HMS-koordinator.

Orkanger, 23.05.2019
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Nina Olsen, leder
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lda Plassen Limi, prosjektkoordinator
HAMOS Forvaltning IKS
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Protokoll - Drøftingsmøte virksomhetsoverdragelse fra HAMOS Forvaltning
IKS t¡l ReTrans M¡dt AS
Deltakere: Tore Berg, tillitsvalgt Fagforbundet, Mario Feller, varatillitsvalgt Fagforbundet, Nina Olsen,
Fagforbundet, Orkdal kommune, Trygve Berdal, daglig leder, lda Plassen Limi
Tid og sted: 23.05.20L9, klokka 07:00, HAMOS Orkanger
Arbeidsm iljøloven

ka

pittel 16 styrer virksomhetsoverdragelser.

Ansatte ¡ HAMOS som blir berørt av virksomhetsoverdragelsen er informert om dette 15. mai 2019.
De ansatte det gjelder er to sjåfører på Hitra ogtrøya som driver med innsamling av
husholdningsavfall på rute.
Etter AML S 16-5(2) skal det særskilt gis informasjon om:

Grunn for overdragelsen (2 a):
ønsker om å samle all innsamling i et selskap, for å danne ekspertise på logistikk.
ReTrans Midt AS er eid sammen med Midtre Namdal Avfallsselskap og lnnherred Renovasjon nettopp

Det nye ReMidt

IKS

for å danne en slik ekspertise. Selskapene deler på administrasjonskostnader og får synergieffekter
av å samordne innkjøp, ruteplanlegging og materiell.
Selv om ReTrans M¡dt AS er et AS, er det et offentlig selskap med 100% offentlig eierskap. Dette fordi

selskapet drives i såkalt utvidet egenregi. Det vil se at selskapet har innsamlingen av
husholdningsavfall hos eierselskapene. På grunn av dette skal selskapet drives til selvkost, selskapet
skal ikke generere overskudd og det kan heller ikke gå konkurs da morselskapene fullt ut garanterer
for hvert sitt selvkostområde i ReTrans Midt AS.

Foreslått dato for overdragelsen (2 b):
Det tas sikte på overdragelse 01.01.2020.
FØlger av overdragelsen (2 c):

Ny ledelse og nye kolleger i ReTrans
Samme oppmØtested som før
Samme tariffavtale som før
Lokalt avtalte betingelser som før
Ny pensjonsavtale

Endring i tariffavtale (2 d):
lngen endring, men man tar i bruk alternativ pensjonsavtale som tariffavtalen åpner for. Det skal

foretas individuelle beregninger for å se hvordan dette slår ut. Hvis noen kommer vesentlig dårligere
ut, så vil det forhandles slik at dette kompenseres.
Planlagte tiltak overfor arbeidstakere (2 e):

Reservasjons- og fortrinnsrett (2 f):
AML 5 16-3 blir gjennomgått.
S 16-3 Reservasjonsrett mv
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(1) Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver
(2) Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver,

må

skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt.
Fristen kan ikke være kortere enn L4 dager etter at informasjonen etter 5 16-6 er gitt.
(3) Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 1.2 måneder de siste
to âr før overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne
paragraf, har fortrinnsrett

til ny ansettelse

hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra

overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er
kvalifisert for. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud
om ansettelse i en passende stilling senest 1-4 dager etter at tilbudet ble mottatt.
Fortrinnsrett etter SS 10-2 fjerde ledd,I4-2 og L4-3 går foran fortrinnsrett etter
paragrafen her
Frister for reservasjonsrett kommer vi tilbake til.

lnnspill fra tillitsvalgte
Det presiseres at det er viktig at det blir gjort en individuell vurdering av hvordan de ansatte
kommer ut av den nye pensjonsavtalen.

Orkanger, 23.05.2019
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lda Plassen Limi, prosjektkoordinator
HAMOS Forvaltning

IKS
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AVnla,

Nina Olsen, leder

Sonderinger mellom selskapene
Renovasjonsselskapene innledet i 2017 kontakt med tanke
på å utvikle et formalisert samarbeid.
Sonderingsmøter:
• HAMOS og Envina
• HAMOS og NIR

- 15.08.17
- 12.09.17 og 08.11.17
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Nye målsettinger for avfallspolitikken
27.02.18

Stortinget vedtok 21 konkrete tiltak, bl.a.:
-

Nasjonale mål for avfallsforebygging, materialgjenvinning
og gjenbruk i tråd med Eus sirkulære økonomipakke
- Mer ombruk på gjenvinningsstasjonene
- Kommunalt samtykke til å samle husholdningsavfall
- Ved bygging av biogassanlegg skal det vurderes å ta inn
husdyrgjødsel
- Krav til behandling av kloakkslam
- Krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og
matavfall
- Samme krav til utsortering og gjenvinning av
«forbruksavfall»
- Matkastelov skal vurderes
- Legge til rette for fosforgjenvinning
- Oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbaner
- Egen strategi for marin forsøpling og spredning av
mikroplast i naturen
- Vurdere forbud mot enkelte typer engangsartikler av plast
innen 2022.
- Godkjente avfallsplaner for
norske havner
- Gi Sjøfartsdirektoratet ansvaret for å
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Nye målsettinger for avfallspolitikken
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Intensjonsavtalen

Intensjonsavtale signert
27. august i Kristiansund
Signert av Envina 25.04.19
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Selskapene i dag
• 5 ansatte i NIR + ca 70 personer
på hel- og deltid i kommunene
• 8 eierkommuner
• Ca 55 000 innbyggere
• NIR har innkjøp, kommunikasjon
og rådgiving, kommunene har
drift, servicetorg og kundeservice
• Ulike forskrifter
• Minst en gjenvinningsstasjon i
hver kommune
• 4/3 hentede fraksjoner
• Varierende leveringspris på
gjenvinningsstasjoner

•
•
•
•
•
•

35 årsverk
11 eierkommuner
Ca 51 000 innbyggere
Alle funksjoner i selskapet
Felles forskrift
En gjenvinningsstasjon i hver
kommune
• 3 hentede fraksjoner
• Fri levering på
gjenvinningsstasjoner
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•
•
•
•
•
•

19 årsverk
2 eierkommuner
Ca 23 000 innbyggere
Alle funksjoner i selskapet
Felles forskrift
Minst en gjenvinningsstasjon i
hver kommune
• 3 hentede fraksjoner
• Betaling for grovavfall og
treverk

ReMidt

- 17 kommuner
- 130 000 innbyggere
- Ca 250 millioner i
omsetning
- Ca 100 årsverk
- Ca 100 000 tonn avfall
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Vi skal ha kundefokus og være tilgjengelig for innbyggerne

60

Åpningstimer gjenvinningsstasjoner

48

Lørdag

40
26,5
19,5

20
2,5

5

9,5
2,5
2,5

39,5

Gj. antall timer per uke

23,5
13,5 13,5 16,5 16,5
9,5
9,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

28

22,5
4 4

0
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9
0,70,7

1

2,5

9
2

9,5

10

7,7
0,7

12
1

Vi skal være ambisiøse, på vegne av innbyggerne og miljøet
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0

3438

Pris normalabonnement
husholdning 2019
3751
3229

3425

3276

3340

3419

HUSHOLDNINGSAVFALL
PER INNBYGGER, 2018

3597

600

3200

2794
500

503

400
300

422

409

NIR

Snitt Sesam

304

200
100

0
HAMOS

Envina

Minstepris levering gjenvinningsstasjon
250

200
150
100
50
0
HAMOS

Aure

Averøy Miljøservice

Halsa

Kristiansund

Oppdal
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Sunndal,
Franzefoss

Smøla,
Brødrene
Sætran

Tingvollvågen

Envina

Gevinster og stordriftsfordeler
Mål:
Kompetansebygging: Sikre trygge, lønnsomme og framtidsrettede arbeidsplasser

Optimalisere drift: Beste praksis, effektivisering – skape merverdi - synergieffekter
Redusere risiko: Økonomisk, personellmessige, kvalitet, beredskap
Forbedret omdømme: Kunder, eierne, ansatte
Økt attraktivitet: Ansatte, leverandører, behandlingsanlegg, samarbeidspartnere m.fl.
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Ansatteinvolvering

• Tillitsvalgte og verneombud i styringsgruppa
• Nyhetsbrev hver 14. dag
• Infomøter - Driftsmodell, kommuner med egen operativ drift
• Kristiansund, Sunndal og Oppdal
• Informasjonsmøte med Fagforbundet sentralt, 15. januar
• Bli kjent samling for alle ansatte 16. – 17. februar
• Fortsetter involveringen framover
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Fase 3 - Utredninger
Fase 2
Virksomhetsstyring

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Prosjektstyring

Beslutningspunkter

2017

2018
Utredning
våren 2018

2018 - 2019
Planlegging og gjennomføring
2018 -19
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fra Difi www.prosjektveiviseren.no
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2020
Nye
«ReMidt»

Prosjekt ReMidt
Visjon

Sammen om framtidas
avfallsløsninger

Eksistensgrunnlag

Kartlegging - Analyse
Gevinster å hente på
utvidet samarbeid

Sammen gjør vi
hverandre bedre

Overordna mål

Etabler et nytt
innovativt miljøselskap

Resultatmål

Kundeorientert

Delprosjekt

Avfallsløsninger
og driftsform

Raus og åpen
Likeverd

Beslutningsunderlag
1. halvår 2019

Organisering
og ledelse

Verdigrunnlag

Kvalitets- og
utviklingsarbeid

Kommunikasjon
og kundeservice
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Ambisiøs

Anskaffelser og
kontraktsoppfølging

Eierskap og
eierstyring

Organisering og ledelse
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Avfallsløsninger og driftsform
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Kvalitets- og utviklingsarbeid
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Kommunikasjon og kundeservice
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Anskaffelser og kontraktsoppfølging
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Eierskap og eierstyring
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Framdriftsplan

Beslutningspunkter

Prosjekt: ReMidt
Måned 2018 - 19
Fase 1: Intensjonsavtale – Vedtatt i Representantskapene

Juli

Aug.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

1
2

Fase 2: Definere innhold og mål for delprosjektene
2.1 Organisasjon og ledelse

Sept.

1

2.2 Avfallsløsninger og driftsform

2

2.3 Kvalitets- og utviklingsarbeid
2.4 Kommunikasjon og kundeservice
2.5 Anskaffelser og kontraktsoppfølging
2.6 Eierskap og eierstyring

3

Fase 3: Utredninger
3.1 Beskrive aktivitetene fra fase 2
3.2 Forsterket ansatteinnvolvering
3.3 Styringsmodell – Grunnlag for ny selskapsavtale

3

3.4 Tjenestekvalitet – Føringer for ny felles renovasjonsforskrift
3.5 Framtidig eierskap i andre selskap
3.6 Prinsipp for verdifastsettelse - Innskudd
4

Fase 4: Formelle avklaringer
4.1 Selskapsavtale
4.2 Felles renovasjonsforskrifter
4.3 Eierskap
4.4 Enerettstildeling
4.5 Verdifastsettelser
4.6 Planlegging av vedtaksfase – Felles eiermøte
Fase 5: Vedtaksfase

side 55 av 109

157

5

Selskapsavtalen

• Vedtekter for det nye
selskapet

Deltakeravtale

• Oppgave- og ansvarsfordeling
• Samhandling

Forskrifter

• Felles renovasjonsforskrift
• Felles forskrift for tømming av
slamavskillere
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Låneramme
Nødvendige investeringer:
• Omlastningsstasjon
• Gjenvinningsstasjoner
• Utrulling av matavfall
• Infrastruktur

Dagens låneramme

ReMidt –
investeringsbehov,

Envina

80 000 000

Ca 100 000 000

HAMOS

100 000 000

Ca 130 000 000

NIR

-

Ca 170 000 000

Sum

400 000 000

Reinvesteringer

20 000 000 årlig

Dele på investeringer og risiko
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Eierstruktur og verdsetting
ReMidt Konsern
HAMOS-kommunene
NIR-kommunene
ENVINA-kommunene

ReMidt-kommunene

80 %

100 %

ReMidt IKS
Lovpålagte tjenester
• ReTrans Midt AS (33,33 %)

20 %
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ReMidt Næring AS
• Retura Sør-Trøndelag AS (100 %)
• Envina Næring AS (100 %)
• Betalingspartner AS (100 %)
• Kystmiljø AS (60 %)
• Meldal miljøanlegg AS (34 %)
• Miljøpartnerne AS (28,1 %)
• Sesam Ressurs AS (19,8 %)
• Ecopro AS (10 %)
• Rekom AS (4,96 %)
• Grønørveien 27 SUS (100 %)

Administrativ organisering
Daglig leder

Administrativ ledergruppe

Avd. Nord

Avd. Hitra

Avd. Orkland

Avd. Melhus

•

Avd. Oppdal

Avd. Sørvest

Avd. Surnadal

ReTrans Midt AS
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Innsamling i utvidet egenregi
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Avd. Sunndal

Avd. Kr. sund

Fase 5: Vedtaksfase
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Fase 5: Vedtaksfase
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Avsjekk med jurist om skatteplikt
Under følger en e-post-korrespondanse om mulig skatteplikt for ReMidt IKS hvis selskapet overdrar aksjer til
ReMidt Næring AS.
_________________________________________________________________________________________
Fra: Hanne Synnøve Torkelsen <ht@storlokken.no>
Sendt: tirsdag 7. mai 2019 11.28
Til: Trygve Berdal <Trygve@HAMOS.NO>
Kopi: Per Steinar Dyb Ringstad <psdr@storlokken.no>
Emne: [Utrygg weblink]Skatte plikt ReMidt Næring AS

Hei,
Se nedenfor om skatteplikten fra Per Steinar Dyb Ringstad.

Overføring av aksjer til REMidt Næring AS for kommersiell virksomhet skaper ikke spesielle
utfordringer etter det vi kan se. Når det gjelder Sesam Ressurs AS og Ecopro AS, som har basert seg
på selvkost og enerett, vil ikke ReMidt Næring AS sin minoritetseierandel endre status til selskapene
fra offentlig rettslig organ. Så lenge de andre aksjonærene i Ecopro aksepterer dette og frafaller
forkjøpsretten er det innenfor det som er lovlig. Det kan være en fordel at dere får inn en
bestemmelse om at dere skal ha rett til å overta aksjene fra ReMidt kommunene, slik at man får rent
"ikke-kommersielt" eierskap av disse to selskapene.

ReMidt IKS kan eie 20% av ReMidt Næring AS, men ved anbudsutsettelser der ReMidt Næring AS
sine selskaper er involvert, må habilitet mv. ivaretas. Men i forhold til de kommersielle selskapene
blir avstanden større enn i dag, så det bør ikke være noe problem.

Mvh
Hanne
__________________________________________________________________________________
Fra: Per Steinar Dyb Ringstad
Sendt: 7. mai 2019 10:32
Til: Hanne Synnøve Torkelsen <ht@storlokken.no>
Emne: SV: notat

Hei Hanne,
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Jeg viser til samtale i dag omkring første kulepunkt i e-posten nedenfor. Realisasjon av aksjer er ikke
skattepliktig for kommuner eller interkommunale selskaper, jf skatteloven § 2-38 første ledd bokstav
c og g.

Med vennlig hilsen/best regards
Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Per Steinar Dyb Ringstad
Advokat/partner/attorney-at-law
__________________________________________________________________________________
Fra: Trygve Berdal [mailto:Trygve@HAMOS.NO]
Sendt: 6. mai 2019 16:21
Til: Hanne Synnøve Torkelsen <ht@storlokken.no>
Kopi: Ida Plassen Limi <ipl@HAMOS.NO>; Hilde Harstad <hilde@nir.mr.no>; erik.fenstad
<erik.fenstad@envina.no>
Emne: SV: notat

Hei

Det er riktig oppfattet at ReMidt Næring AS skal eies direkte av kommunene.
•
•
•

I praksis er det snakk om å overdra aksjene i de ulike ASene til ReMidt Næring, uten
vederlag, men oppgjør i form av eierandeler i ReMidt Næring for kommunene.
Sesam Ressurs AS og Ecopro AS baserer seg på enerett, men hvis de skal bli igjen i IKSselskapet så vil balansen der bli for stor til at nye kommuner kan komme inn til en
overkommelig pris.
ReTrans Midt AS er foreslått lagt inn under ReMidt IKS på grunn av at en her har med en
virksomhetsoverdragelse som kompliserer overføringen ekstra hvis den skal legges inn
under et næringsselskap som har erverv som formål.

Vi har et felles arbeidsmøte i Kristiansund i morgen fra kl. 10.00 – 12.30, kanskje vi burde ta en
avsjekk da?

Med vennlig hilsen
Trygve Berdal
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Envina IKS

Verdivurdering 31.12.2018

Verdivurdering
Envina IKS
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1

Innhold

1.

Innledning og oppsummering av verdiestimat……. s. 3

A.

Historisk regnskapsinformasjon……………………………. s. 10

2.

Metodebeskrivelse…………………………………..…………. s. 6

B.

Avkastningskrav……………………………………………………. s. 12

3.

Verdivurdering av Envina IKS………..…………………….. s. 7

C.

β-beregning………………………………………………………….. s. 15

D.

Sammenlignbare transaksjoner……………………………. s. 16

E.

Sammenlignbare børsnoterte selskaper…………..….. s. 17
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2

1. Innledning og oppsummering av verdiestimat

Ansvarsforhold
•

Denne rapporten er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA («RMN») ved Steffen Konradsen for Envina IKS i tråd med avtalte betingelser. Rapporten ble
utarbeidet for helt spesifikke formål og kan være irrelevant i andre sammenhenger.

•

Vårt oppdrag har blant annet omfattet analyse av årsregnskaper og annen finansiell informasjon, basert på dokumentasjon innhentet fra ulike kilder som
vi anser som troverdige. Vi har ikke gjennomført noen form for revisjon, begrenset revisjon eller avtalte kontrollhandlinger i henhold til
revisjonsstandarder knyttet til informasjonen vi bygger på. Vi har heller ikke gjennomført noen form for due diligence.

•

Verdivurdering av virksomheter vil normalt innebære en rekke forutsetninger om blant annet potensiale for fremtidig inntjening, avkastningskrav m.m.
Dette er følgelig ingen eksakt vitenskap, men vil nødvendigvis innebære skjønnsmessige vurderinger. Konklusjonene kan være diskutable, det finnes
sjeldent et eksakt svar, og vi vil vanligvis uttrykke vår konklusjon som et sannsynlig intervall. Andre rådgivere som vurderer virksomheten vil kunne
komme til konklusjoner som avviker i større eller mindre grad fra RMNs verdiestimat.

•

En oppfatning fra RMN om verdien av en virksomhet uttrykkes per oppgitt rapporteringsdato, en verdivurdering gjennomført av samme selskap på en
senere dato vil kunne endre oppfatning uten at dette er kunngjort.

•

RMN er uten ansvar for feil og mangler i informasjon innhentet av eller på vegne av oppdragsgiver. RMN påtar seg heller intet ansvar for tap som kan
oppstå ved uautorisert bruk av denne rapporten.
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1. Innledning og oppsummering av verdiestimat

Grunnlag for vårt arbeid
Informasjonskilder

Eksterne informasjonskilder

• Årsregnskap med noter for 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 for

• Finance Yahoo, finansiell informasjon om børskurser for

Envina IKS og Envina Næring AS.

sammenlignbare børsnoterte selskaper samt referanseindeks.

• Aktuarberegninger for Envina IKS og Envina Næring AS innhentet fra

• PwC, rapport «Risikopremien i det norske markedet»

KLP.

• BDO analyse, for finansiell informasjon og prismultipler for
sammenlignbare børsnoterte foretak innhentet i forbindelse med
verdsettelse av Envina IKS per 31.12.2017.

Nøkkelpersoner
 Vi har hatt diskusjoner med følgende personer knyttet til
årsregnskaper og forventet fremtidig utvikling i konsernets
selskaper, samt forutsetningene i verdsettelsesmodellen:
• Erik Fenstad, daglig leder i Envina IKS
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1. Innledning og oppsummering av verdiestimat

Verdiestimat
•

RMN har bistått med estimering av virkelig verdi av Envina IKS i forbindelse
med etableringen av REMidt. Virkelig verdi er utarbeidet basert på en
avkastningsverdi med utgangspunkt i normalårsmetoden som beskrevet
rapportens del 2.

•

Forventet normalisert inntjening er basert på regnskapstallene for det
enkelte selskapet for regnskapsåret 2018 med enkelte korreksjoner
innarbeidet i samråd med daglig leder for å komme frem til beste estimat på
et normalår. Regnskapsårene før 2018 vurderes i stor grad som irrelevante da
det på dette tidspunkt var en ekstra kommune med på eiersiden i Envina IKS.
Klæbu kommunes uttreden med virkning fra 01.01.2018 vurderes å ha stor
innvirkning på regnskapstallene.

•

Beregningen viser for datterselskapet en beregnet entrepriseverdi (EV) på
10 NOKm. Korrigert for netto rentebærende gjeld, ikke balanseført
pensjonsforpliktelse og bokført verdi av aksjene i morselskapet gir dette en
merverdi i aksjer i datter på 8,7 NOKm.

•

Det er beregnet en merverdi knyttet til næringsvirksomheten i Envina IKS på
14 NOKm, korrigert for en beregnet andel av eiendeler som benyttes i
næringsvirksomheten gir dette en netto merverdi fra næringsvirksomheten
på 6,5 NOKm.

•

Ikke balanseført pensjonsforpliktelse i Envina IKS reduserer verdiestimatet
med 6,3 NOKm. Tall er basert på innhentet aktuarberegning fra KLP per
31.12.2018.

•

Verdien av selvkostfond trekkes fra verdien da dette er midler som tilhører
innbyggerne i deltakerkommunene.

•

Egenkapitalverdien for Envina IKS er basert på disse forutsetningene beregnet
til NOKm 13,7 ved avkastningsmodellen.
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2. Metodebeskrivelse

Metode
Lovpålagt virksomhet
Den lovpålagte virksomheten i konsernet opererer under selvkost-regimet
for denne typen tjenester. Det vil si at denne virksomheten over tid ikke vil gi
noen form for økonomisk avkastning for eierne. Virksomheten vil likevel ha
en verdi fordi den er innrettet mot å oppfylle et lovpålagt formål. Vi har valgt
å verdsette den lovpålagte virksomheten i konsernet på basis av verdijustert
egenkapital (VJEK).
Utgangspunktet er her balansetallene i det enkelte selskapet i konsernet som
yter lovpålagte tjenester. Vi har så korrigert for eventuelle mer- og
mindreverdier for alle eiendeler og gjeldsposter som er pådratt for å oppfylle
virksomhetens mål. VJEK beregnes så basert på bokført verdi av
egenkapitalen med tillegg eller fradrag for identifiserte mer- og
mindreverdier i balansene.
Næringsvirksomhet
Næringsvirksomheten i Envina IKS og datterselskapet i konsernet verdsettes
på basis av avkastning. Utgangspunktet er da en forventning om fremtidig
inntjening i det enkelte selskapet og benytter et markedsbasert
avkastningskrav for å beregne en kapitalisert verdi. Dette er et estimat på
verdien av en evigvarende kontantstrøm basert på forutsetningene lagt til
grunn i verdsettelsen (se vedlegg B og C).

Den avkastningsbaserte verdsettelsen tar utgangspunkt i generelt aksepterte
verdivurderingsprinsipper, som anbefaler en tresidig angrepsvinkel. I tillegg
til å beregne en kapitalisert verdi, ser vi også på verdi beregnet basert på
prisingen av gjennomførte transaksjoner for sammenlignbare selskaper samt
prisingen av børsnoterte sammenlignbare selskaper (se vedlegg D og E).
Kapitalisert verdi (avkastningsverdien) er utarbeidet basert på
normalårsmetoden. Denne metoden forutsetter at normalinntjeningen antas
å være beste estimat for fremtidig inntjening, denne antas videre å være
evigvarende i modellen. Entrepriseverdien (verdien av drift = EV) er estimert
ved å dividere normalisert årlig inntjening med et vektet avkastningskrav (se
vedlegg B og C for beregning per selskap) justert for årlig vekst på 2,0 %.
Deretter er entrepriseverdien justert for netto rentebærende gjeld, andre
gjeldslignende poster, samt for verdien av eventuelle ikke-driftsrelaterte
eiendeler for å beregne virkelig verdi av egenkapitalen.
For å unngå dobbeltberegning av verdien av næringsvirksomheten i de
selskaper som driver både lovpålagtvirksomhet og næringsvirksomhet, må
en andel av driftsrelaterte eiendeler henføres til næringsvirksomheten. Dette
er beregnet basert på andel av avskrivninger som er allokert til
næringsvirksomheten i den enkelte normalårsberegningen. Vi har derfor
trukket ut en andel av alle ikke-finansielle eiendeler som antas implisitt
inkludert i beregningen av entrepriseverdien av næringsvirksomheten.
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3. Verdivurdering Envina IKS

Fordeling av egenkapitalverdi
NOKt
Vektet avkastningskrav (etter skatt)
Arbeidskapitalbinding
Vekst

•

Entrepriseverdien per selskap er beregnet ved å dividere årlig
kontantstrøm med det vektede avkastningskravet spesifisert i vedlegg
B justert for årlig vekst på 2 % satt lik Norges Banks inflasjonsmål.

•

Arbeidskapitalbindingen som er lagt til grunn i avkastningsmodellen er
basert på forutsetningene som fremgår av vedlegg B.

•

For næringsvirksomheten i Envina IKS har vi korrigert avskrivningene
sammenlignet med 2018 tallene presentert i vedlegg A. Dette er gjort
som følge av at tallene i vedlegg A inneholder en teknisk korreksjon
som gjennomføres for å presentere et korrekt selvkostregnskap per
avdeling i selskapet, der motposten føres mot avdeling for næring.

•

Reinvesteringsbehovet i begge selskapene er forutsatt å være lik
normaliserte avskrivninger.

•

Begge selskaper har ytelsesbaserte pensjonsordninger til flere av de
ansatte. Verdien av disse er ikke reflektert i regnskapet per
31.12.2018 etter NGAAP og må innarbeides i verdivurderingen.
Aktuarberegning er innhentet fra KLP.

Envina IKS
9,2 %
6%
2%

Envina Næring AS
9,2 %
6%
2%

Omsetning
Driftsutgifter
EBITDA
Avskrivninger
EBIT
Skatt
Netto driftsresultat etter skatt

3 560
1 662
1 898
590
1 309
288
1 021

7 429
6 432
997
62
934
206
729

Endring i arbeidskapital
Avskrivninger
Investeringer
Fri kontantstrøm

-4
590
-590
1 016

-9
62
-62
720

Beregnet Entrepriseverdi
Balanseført netto rentebærende gjeld
Ikke bokført pensjonsforpliktelse
Bokført verdi aksjer
Merverdi aksjer

14 080

9 969
242
907
100
8 720

Andel avskrivninger i næringsvirksomhet
Fradrag for verdi av eiendeler i avkastningsverdien

10 %
-7 576

Bokført EK Envina IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
Ikke bokført pensjonsforpliktelse Envina IKS
Selvkostfond
VJEK Envina IKS 31.12.2018
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9 710
8 720
14 080
-7 576
-6 251
-4 992
13 692

7

3. Verdivurdering Envina IKS

Multippelverdier
•

•

Tabellen viser verdijustert egenkapital i Envina IKS beregnet basert
på multipler som er utredet fra transaksjoner i sammenlignbare
foretak og prisingen av sammenlignbare børsnoterte foretak. For
ytterligere info om multiplene se vedlegg D og E.
På bakgrunn av at bransjen vurderes som relativt kapitalintensiv
vurderer vi det som mest relevant å benytte EV/EBIT multipler for
prisingen.

•

Prismultipler fra observerte transaksjoner i markedet indikerer en
noe lavere entrepriseverdi enn beregnet avkastningsverdi.

•

Prismultipler fra sammenlignbare børsnoterte foretak indikerer en
høyere entrepriseverdi enn beregnet avkastningsverdi.

Benyttede multippelverdier:
Sammenlignbare transaksjoner
Sammenlignbare Børsnoterte foretak
NOKt
EV basert på sammenlignbare transaksjoner
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksje - pensjonsforpliktelse)

EV/EBIT
8,5
13,1
Envina IKS Envina Næring AS
11 123
7 943
6 694

Bokført EK Envina IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
Ikke bokført pensjonsforpliktelse Envina IKS
Selvkostfond
EK verdi Envina IKS beregnet med multippel for sammenlignbare transaksjoner
NOKt
EV basert på sammenlignbare børsnoterte foretak
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksje - pensjonsforpliktelse)

9 710
6 694
11 123
-7 576
-6 251
-4 992
8 709
Envina IKS Envina Næring AS
17 078
12 194
10 945

Bokført EK Envina IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
Ikke bokført pensjonsforpliktelse Envina IKS
Selvkostfond
EK verdi Envina IKS beregnet med multippel for sammenlignbare børsnoterte foretak
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9 710
10 945
17 078
-7 576
-6 251
-4 992
18 915
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3. Verdivurdering Envina IKS

Oppsummert verdiestimat
•

Grafen viser en oppsummering av de tre verdiestimatene
presentert foran.

•

Utfallsrommet er her beregnet med +/- 5 % av punktestimatet
presentert på foregående ark.

•

Vi har kommet frem til et verdiestimat som ligger mellom
NOKm 13 og 20 kombinert for de tre metodene.

•

Avkastningsmetoden er vår hovedmetode, og vektlegges i
verdikonklusjonen. Denne indikerer et verdiestimat i 13 – 14,4
NOKm, hvor midtpunktet på NOKm 13,7 vurderes som beste
estimat på verdien av Envina IKS.

•

•

EV/EBIT Børs

EV/EBIT Transaksjoner

Avkastningsverdi

Vi har valgt å legge mindre vekt på verdiestimatene fra multipler
grunnet forskjeller i virksomhet, vekst, størrelse samt tidspunkt
for verdsettelsen.

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Verdi NOKm

Eventuelle merverdier knyttet til anleggsmidler er ikke inkludert
i verdivurderingen. Etter samtaler med ledelsen er det enighet
om å legge eventuelle merverdier i anleggsmidler til
verdiestimatet ved beregning av innskudd per innbygger i
etableringen av REMidt.
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20,0

22,0

Vedlegg A

Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (1 av 2)

Envina IKS
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønn
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Driftsresultat
Netto finans
Resultat før skatt
Skatt
Resultat etter skatt
EBITDA
EBIT

-

2014
2015
32 702
37 349
8 394
9 544
13 189
13 660
8 795
9 060
2 512
2 771
189
2 315
8 34
181
2 282
127
99
54
2 182
2 323
5 086
189
2 315

2016
2017
2018
38 799
40 055
35 660
11 273
11 622
9 049
13 615
12 555
11 572
8 683
8 878
9 101
3 273
3 370
4 150
1 954
3 630
1 788
186 218 560
2 140
3 412
1 228
126
189
344
2 014
3 223
884
5 227
7 000
5 938
1 954
3 630
1 788

Envina IKS, Næringsvirksomhet
2014
2015
Omsetning
2 911
3 128
Driftsutgifter
2 207
2 621
Avskrivninger
361
359
Driftsresultat
342
148
Netto finans
2 5
Resultat før skatt
341
143
Skatt
Resultat etter skatt
341
143
EBITDA
703
507
EBIT
342
148
Andel avskrivninger
Andel omsetning
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14 %
9%

13 %
8%

2016
3 461
2 983
285
193
379
572
572
478
193
9%
9%

10

2017
4 043
2 709
272 1 062
338
1 400
189
1 211
1 334
1 062

2018
3 560
1 662
347
2 245
427
2 673
344
2 329
1 898
2 245

8%
10 %

-8 %
10 %

Vedlegg A

Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (2 av 2)

Envina Næring AS
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønn
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Driftsresultat
Netto finans
Resultat før skatt
Skatt
Resultat etter skatt
EBITDA
EBIT
Arbeidskapital
AK binding i % av omsetning

2014
5 913
2 888
1 751
565
65
644
75
719
195
525

2015
6 715
3 134
1 778
688
74
1 041
54
1 094
293
801

709
644
327
6%

1 115
1 041
1 599
24 %

2016
2017
2018 Snitt 3 år Snitt 5 år
7 690
7 375
7 429
7 498
7 024
4 015
4 456
3 911
4 127
3 681
1 690
1 744
1 728
1 721
1 738
1 043
944
793
927
807
62
65
62
63
66
880
165
934
660
733
19 44 34 20
14
898
121
901
640
747
224
28
207
153
189
674
93
694
487
557
942
880
603
8%

230
165
295
4%

997
934
512
7%

723
660
470
6%

799
733
667
10 %
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Balanse 31.12.2018 NOKt
Varige driftsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Finansielle fordringer
Aksjer
Sum anleggsmidler
Kundefordringer
Varelager
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

160
1 615
73 851
2 862
174
646
8 672
12 354
86 205

16

5
2 797
4 682
8 537

9 710

4 102

3 855
1 880

EK
Pensjonsforpliktelse
Utsatt saktt
Øvrig langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Utbytte
Betalbar skatt
Øvrig kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum EK + Gjeld

546
3 129
6 312
86 205

7
2 437
2 444
941
400
218
431
1 991
8 537

Balanseført netto rentebærende gjeld

61 896

242
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Envina IKS Envina Næring AS
71 730
3 839
346

70 183
70 183
2 638
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Vedlegg B

Vedlegg B – Avkastningskrav (1 av 3)
Risikofri rente
Risikofri rente er i modellen et estimat på hvilken avkastning en investor
kan forvente å få på en investering uten risiko. Dette finnes i realiteten ikke,
men som en proxy benyttes ofte avkastningen på langsiktige
statsobligasjoner på verdsettelsestidspunktet.

Vektet avkastningskrav
Avkastningskravet som benyttes til å neddiskontere den frie
kontantstrømmen per virksomhet er et vektet avkastningskrav. Dette
beregnes som:
Vektet avkastningskrav = EKkrav * EK / EV + Gjeldskrav * Gjeld / EV
Der EK = Egenkapital og EV = Entrepriseverdi
Kapitalverdimodellen
Avkastningskravet til egenkapitalen (Rk) beregnes vanligvis med basis i
kapitalverdimodellen. Modellen antar at investor krever en risikopremie,
uttrykt som risikopremie i tillegg til risikofri rente (Rf) for sine investeringer.
Risikopremien anslås normal med utgangspunkt i en generell
markedsrisikopremie (MRP) som multipliseres opp eller ned avhengig av
investeringens risikoprofil (uttrykkt ved β). I tillegg har empiriske studier
indikert at det i praksis også kreves et tillegg for investeringer i mindre
bedrifter, såkalt småbedriftspremie (SSP).

Ved beregning av gjeldskostnad (Gjeldskravet i det vektede
avkastningskravet) anbefales det i tillegg å legge på et påslag på risikofri
rente knyttet til forskjellen mellom langsiktige swap-renter og den
beregnede risikofrie renten. Vi har også tatt utgangspunkt i et påslag
beregnet basert på dagens rentebetingelser.
I lys av de variasjoner som har preget rentemarkedene de siste årene er det
blitt vanlig praksis å benytte en estimert normalisert langsiktig rente i
verdivurderingene. Vi har i det videre tatt utgangspunkt i en forventet
realrente på 1,5 % og en vekst på 2 % som grunnlag for den risikofrie
renten.

Egenkapitalens avkastningskrav uttrykkes da med følgende ligning:
R k = Rf + MRP * β + SSP
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Vedlegg B

Vedlegg B – Avkastningskrav (2 av 3)
β-risiko
β-risikoen er per definisjon lik 1 i gjennomsnitt for alle selskapene i
markedet. Størrelsen gir uttrykk for investeringens grad av samvariasjon
med markedet som helet. Noe forenklet kan man si at investeringer med
β-verdier over 1 har en risiko over gjennomsnittet i markedet, mens
investeringer med β-verdier under 1 har en risiko under gjennomsnittet i
markedet.

Markedets risikopremie
Markedets risikopremie er definert som:
MRP = (Rm – Rf)
Der Rm er forventet markedsavkastning.
En rekke empiriske studier har estimert markedets risikopremie i en
størrelse mellom 4-9 %.

Vi har i det videre beregnet β-verdier for Envina IKS basert på
børsnoterte foretak i renovasjonsbransjen.

Vi har i det videre basert oss på en spørreundersøkelse sendt ut til
medlemmer i Norske Finansanalytikeres Forening som er sendt ut av
PwC. Undersøkelsen indikerer en MRP lik 5 % i Norge.
Småbedriftspremie
Det er gjennomført en rekke undersøkelser for å kartlegge nivået på SSP.
Nivåene på SSP varierer avhengig av marked og størrelse på selskapet.
Vi har i det videre tatt utgangspunkt i en SSP på 5 % basert på
respondentenes svar på undersøkelse sendt ut til medlemmer i Norske
Finansanalytikeres Forening.

Gjeldsgraden i selskapet har betydelig innvirkning på investeringens
β-verdi. Etter å ha beregnet β-verdier for selskapene vi har definert i
bransjen korrigerer vi for gjeldsgraden for å beregne en bransje-β
forutsatt en investering i bransjen uten gjeld. Effekten av gjeld elimineres
ved hjelp av følgende formel (Harris and Pringle):
βL = βU + (D/E)*(βU - βG)
Der
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βL = β-verdi hensyntatt investeringens gjeldsandel
βU = β-verdi for en investering uten gjeld
βG = β-verdi for gjeld
D = Gjeld dividert på Entrepriseverdi
E = Egenkapital dividert på Entrepriseverdi
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Vedlegg B

Vedlegg B – Avkastningskrav (3 av 3)
• Vi legger basert på skjønn til grunn risikofri rente lik 3,5 %
• Basert på dagens vilkår for lånene i konsernet har vi i tillegg
beregnet et påslag på 1,5 % på gjeldskostnaden.
• Skattesats er fastsatt til 22 %.
• Eiendelsbeta på 0,51 er benyttet for bransjen. Se vedlegg C for
oppsummering av denne beregningen.
• Gjeldsandelen per selskap er basert på en forventet andel
gjeld i det enkelte selskapet i steady state (forventet
kapitalstruktur på lang sikt) og satt lik 30 % i begge selskapene.
• Andel arbeidskapital er beregnet basert på et gjennomsnitt for
Envina Næring AS siste fem år der vi ser bort fra 2015 som
vurderes som unormalt, fastsatt til 6 %. Samme tall er lagt til
grunn ved beregning av avkastningsverdien for
næringsvirksomheten i Envina IKS.

Input
Risikofrirente
Lånepremie
Skattesats
Markedets risikopremie
Småbedriftspremie
Kapitalstruktur (Netto gjeld til EV)
Eiendels β

EK β
EK krav
Gjeldskostnad (etter skatt)
Vektet avkastningskrav etter skatt
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Envina IKS Envina Næring AS
3,50 %
3,50 %
1,50 %
1,50 %
22 %
22 %
5%
5%
5%
5%
30 %
30 %
0,51
0,51
0,73
11,36 %
4,23 %
9,22 %

0,73
11,36 %
4,23 %
9,22 %
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Vedlegg C

Vedlegg C – β-beregning
• Eiendelsbeta for bransjen er beregnet basert
på daglig avkastning siste tre år (frem til
verdsettelsesdato). Morgan Stanley World
Index er benyttet som referanseindeks.
• Vi ser at β-verdien forutsatt ingen gjeld i
selskapet (βU) ligger mellom 0,34 og 0,66 med
et gjennomsnitt på 0,51 og median på 0,53. Vi
velger å benytte bransjesnittet på 0,51 videre i
verdsettelsen.

Selskap
Veolia
Suez
GPE
Séché
Lassila
Waste Con

EK β EK 31.12.2017 EK 31.12.2018 NRG 31.12.2017 NRG 31.12.2018 2årig D/E Eiendels β
0,81
11 499
10 155
7 612
9 401
44 %
0,56
0,80
8 602
7 124
10 628
11 115
58 %
0,51
0,58
100
55
69
62
47 %
0,39
0,56
227
209
363
363
62 %
0,34
0,64
619
541
75
70
11 %
0,58
0,78
18 526
19 386
3 676
4 338
17 %
0,66

Gjennomsnitt 0,69
Median
0,71

40 %
45 %

• Basert på første verdiestimater samt BDOs
verdsettelse av konsernet per 31.12.2017 har
vi valgt å benytte en gjeldsandel på 30 % for
både næringsvirksomheten i Envina IKS og
Envina Næring AS. Dette er basert på faktiske
tall i selskapene, og vi forventer også på sikt
noe mer EK finansiering i selskapene
sammenlignet med de børsnoterte foretakene.
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0,51
0,53

Vedlegg D

Vedlegg D – Multipler basert på gjennomførte transaksjoner
Kjøper
Altor
Altor
Veidekke gjenvinning
Veidekke gjenvinning
Veidekke gjenvinning
Veidekke gjenvinning
Veidekke gjenvinning
Østlandet gjenvinning
Franzefoss
EQT
Accent og Capewest (PE)
EQT
RenoNorden ASA
City of Jyvaskyla
Marius Pedersen Foundation
Fortum Oyj AB
Sarpsborg Infrastructure AS

Måleselskap
Veolia
Veidekke gjenvinning
Tomwill
Carl C. Fon Containerservice
Svensk Kross og Atervinning AB
Ødegård Olav transport
Litra CS
Litra CS
Miljøtransport
Kommunekemi
RenoNorden
Nordgroup
Resta AB
Mustankorkea Oy
Marius Pedersen A/S
Ekokem Oyj
Sarpsborg Avfallsenergi

Tidspunkt
Vinter 2011
Høst 2010
Vår 2011
Vår 2010
Sommer 2009
Vår 2008
Høst 2007
Vinter 2009
Sommer 2009
Sommer 2010
Høst 2011
Høst 2009
Høst 2010
Vår 2012
Sommer 2014
Sommer 2016
Sommer 2016

Gjennomsnitt
Median
Maksimum
Minimum

Valuta Estimert EV EV/Salg
NOK
2200
NOK
326
NOK
27
NOK
14
NOK
24
NOK
26
NOK
24
NOK
26
NOK
100
DKK
260
NOK
968
DKK
260
SEK
101
EUR
8
DKK
369
EUR
700
NOK
280
336
101
2 200
8

1,2x
0,8x
0,6x
0,8x
0,8x
1,0x
1,5x
1,6x
0,7x
N/A
1,4x
0,8x
0,5x
0,7x
0,1x
2,7x
3,4x

EV/EBITDA EV/EBIT
11,0x
N/A
6,7x
23,3x
3,9x
5,6x
5,1x
12,9x
N/A
15,9x
5,0x
7,1x
4,9x
8,4x
6,1x
8,5x
8,1x
NEG
5,1x
N/A
7,2x
16,6x
4,3x
7,9x
4,9x
6,3x
N/A
2,9x
N/A
N/A
12,8x
40,1x
9,2x
31,0x

1,2x
0,8x
3,4x
0,1x

6,7x
5,6x
12,8x
3,9x

Kilde: BDO analyse, Bloomberg, Mergermarket, Zephyr, Børsmeldinger
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14,3x
8,5x
40,1x
2,9x

Vedlegg E

Vedlegg E – Multipler børsnoterte foretak
Børsmultipler (NOKm) Markedsverdi Nettogjeld
Veolia Environmente SA
97 974
110 266
Suez
73 329
130 663
Biancamano SpA
84
1 069
GPE Groupe Pizzorno
809
468
Seche Environment SA
2 078
3 511
Lassila & Tikanoja OYJ
6 291
1 280

EV
208 240
203 992
1 153
1 277
5 589
7 571

EV/EBIT
2018 2019
14,2x 13,4x
16,3x 15,2x
N/A
N/A
11,4x 10,9x
14,1x 13,4x
15,7x 13,3x

Gjennomsnitt
Median
Maksimum
Minimum

71 304
6 580
208 240
1 153

14,3x
14,2x
16,3x
11,4x

30 094
4 184
97 974
84

41 210
2 396
130 663
468

13,2x
13,4x
15,2x
10,9x

2020
12,8x
14,6x
N/A
10,8x
12,7x
12,5x
12,7x
12,7x
14,6x
10,8x

EV/EBITDA
EV/SALG
2018 2019 2020 2018 2019 2020
6,5x
6,2x
6,0x
0,8x
0,8x
0,8x
7,6x
7,4x
7,1x
1,2x
1,2x
1,1x
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3,1x
3,0x
3,0x
0,6x
0,6x
0,6x
5,7x
5,5x
5,3x
1,1x
1,0x
1,0x
8,4x
7,8x
7,4x
1,0x
0,9x
0,9x

6,3x
6,5x
8,4x
3,1x

6,0x
6,2x
7,8x
3,0x

5,8x
6,0x
7,4x
3,0x

0,9x
1,0x
1,2x
0,6x

0,9x
0,9x
1,2x
0,6x

Kilde: BDO analyse, Bloomberg
Multippelverdiene er basert på faktiske børskurser og regnskapstall for de sammenlignbare selskapene på tidspunkt for BDOs verdsettelse av
Envinia IKS (31.12.2017). Vi har valgt å bygge på multiplene for 2019 og 2020 i vår verdsettelse av Envina IKS per 31.12.2018 fremfor å innhente
oppdaterte multipler. Benyttede multipler er gjennomsnittet av mediantallene for 2019 og 2020.
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0,9x
0,9x
1,1x
0,6x

HAMOS Forvaltning IKS
Verdivurdering 31.12.2018
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1. Innledning og oppsummering av verdiestimat

Ansvarsforhold
•

Denne rapporten er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA («RMN») ved Steffen Konradsen (oppdragsansvarlig revisor) for HAMOS Forvaltning IKS i tråd med avtalte
betingelser. Rapporten ble utarbeidet for helt spesifikke formål og kan være irrelevant i andre sammenhenger.

•

Vårt oppdrag har blant annet omfattet analyse av årsregnskaper og annen finansiell informasjon, basert på dokumentasjon innhentet fra ulike kilder som vi anser som
troverdige. Vi har ikke gjennomført noen form for revisjon, begrenset revisjon eller avtalte kontrollhandlinger i henhold til revisjonsstandarder knyttet til informasjonen vi
bygger på. Vi har heller ikke gjennomført noen form for due diligence.

•

Verdivurdering av virksomheter vil normalt innebære en rekke forutsetninger om blant annet potensiale for fremtidig inntjening, avkastningskrav m.m. Dette er følgelig
ingen eksakt vitenskap, men vil nødvendigvis innebære skjønnsmessige vurderinger. Konklusjonene kan være diskutable, det finnes sjeldent et eksakt svar, og vi vil vanligvis
uttrykke vår konklusjon som et sannsynlig intervall. Andre rådgivere som vurderer virksomheten vil kunne komme til konklusjoner som avviker i større eller mindre grad fra
RMNs verdiestimat.

•

En oppfatning fra RMN om verdien av en virksomhet uttrykkes per oppgitt rapporteringsdato, en verdivurdering gjennomført av samme selskap på en senere dato vil kunne
endre oppfatning uten at dette er kunngjort.

•

RMN er uten ansvar for feil og mangler i informasjon innhentet av eller på vegne av oppdragsgiver. RMN Påtar seg heller intet ansvar for tap som kan oppstå ved uautorisert
bruk av denne rapporten.
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1. Innledning og oppsummering av verdiestimat

Grunnlag for vårt arbeid
Informasjonskilder

Eksterne informasjonskilder

• Årsregnskap med noter for 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 for

• Finance Yahoo, finansiell informasjon om børskurser for sammenlignbare

HAMOS Forvaltning IKS, Kystmiljø AS, Betalingspartner AS,

børsnoterte selskaper samt referanseindeks.

Retura Sør-Trøndelag AS og Meldal Miljøanlegg AS.

• PwC, rapport «Risikopremien i det norske markedet»
• BDO analyse, for finansiell informasjon og prismultipler for sammenlignbare
børsnoterte foretak innhentet i forbindelse med verdsettelse av Envinia IKS.

Nøkkelpersoner
 Vi har hatt diskusjoner med følgende personer knyttet til årsregnskaper og
forventet fremtidig utvikling i konsernets selskaper, samt forutsetningene i
verdsettelsesmodellen:
• Trygve Berdal, daglig leder i HAMOS Forvaltning IKS
• Ida Plassen Limi, regnskapsfører HAMOS Forvaltning IKS
• Hilde Harstad, daglig leder Nordmøre Interkommunale
Renovasjonsselskap
• Veslemøy Ellinggard, daglig leder i Møre og Romsdal revisjon IKS

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS
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1. Innledning og oppsummering av verdiestimat

Oppsummering – alle modeller
•

Modellen til høyre viser alle beregnede estimater. I sum vurderer
vi at gjennomførte beregninger indikerer en virkelig verdi på
egenkapitalen i HAMOS Forvaltning IKS på mellom 155 og
170 NOKm ved en beregning basert på resultater fra 2018.

5N EV/EBIT Børs
3N EV/EBIT Børs
2018 EV/EBIT Børs

2018 = verdi beregnet med 2018 som «normalår»

5N EV/EBIT Transaksjoner

3N = verdi beregnet med siste tre års gjennomsnitt som «normalår»

3N EV/EBIT Transaksjoner

5N = verdi beregnet med siste fem års gjennomsnitt som «normalår»
EV/EBIT Transaksjoner = Estimert verdi beregnet basert på multippel
fra observerbare transaksjoner i markedet
EV/EBIT Børs = Estimert verdi beregnet basert på multippel fra
konsensusestimater for børsnoterte foretak i samme bransje

2018 EV/EBIT Transaksjoner
5N Avkastningsverdi
3N Avkastningsverdi
2018 Avkastningsverdi
75

100

125

150

175

EV = Entrepriseverdi
EBIT = Earnings before interests and taxes
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2. Metodebeskrivelse

Metode
Lovpålagt virksomhet
Den lovpålagte virksomheten i konsernet opererer under selvkost-regimet for
denne typen tjenester. Det vil si at denne virksomheten over tid ikke vil gi noen
form for økonomisk avkastning for eierne. Virksomheten vil likevel ha en verdi
fordi den er innrettet mot å oppfylle et lovpålagt formål. Vi har valgt å verdsette
den lovpålagte virksomheten i konsernet på basis av verdijustert egenkapital
(VJEK).

Den avkastningsbaserte verdsettelsen tar utgangspunkt i generelt aksepterte
verdivurderingsprinsipper, som anbefaler en tresidig angrepsvinkel. I tillegg til å
beregne en kapitalisert verdi, ser vi også på verdi beregnet basert på prisingen av
gjennomførte transaksjoner for sammenlignbare selskaper samt prisingen av
børsnoterte sammenlignbare selskaper.

Utgangspunktet er her balansetallene i det enkelte selskapet i konsernet som yter
lovpålagte tjenester. Vi har så korrigert for eventuelle mer- og mindreverdier for
alle eiendeler og gjeldsposter som er pådratt for å oppfylle virksomhetens mål.
VJEK beregnes så basert på bokført verdi av egenkapitalen med tillegg eller
fradrag for identifiserte mer- og mindreverdier i balansene.
Næringsvirksomhet
Næringsvirksomheten i HAMOS Forvaltning IKS og datterselskapene i konsernet
verdsettes på basis av avkastning. Utgangspunktet er da en forventning om
fremtidig inntjening i det enkelte selskapet og benytter et markedsbasert
avkastningskrav for å beregne en kapitalisert verdi. Dette er et estimat på verdien
av en evigvarende kontantstrøm basert på forutsetningene lagt til grunn i
verdsettelsen (se vedlegg A-E).

Kapitalisert verdi (avkastningsverdien) er utarbeidet basert på normalårsmetoden.
Denne metoden forutsetter at normalinntjeningen antas å være beste estimat for
fremtidig inntjening, denne antas videre å være evigvarende i modellen.
Entrepriseverdien (verdien av drift) er estimert ved å dividere normalisert årlig
inntjening med et vektet avkastningskrav (se vedlegg A-E for beregning per
selskap) justert for årlig vekst på 2,0 %. Deretter er entrepriseverdien justert for
netto rentebærende gjeld, andre gjeldslignende poster, samt for verdien av
eventuelle ikke-driftsrelaterte eiendeler for å beregne virkelig verdi av
egenkapitalen.
Etter diskusjoner med ledelsen har vi beregnet en avkastningsverdi med tre ulike
alternativer for normalåret:
• 2018 (del 3)
• Gjennomsnittstall for 2016-2018 (Vedlegg F)
• Gjennomsnittstall for 2014-2018 (Vedlegg G)
For å unngå dobbeltberegning av verdien av næringsvirksomheten i de selskaper
som driver både lovpålagtvirksomhet og næringsvirksomhet, må en andel av
driftsrelaterte eiendeler henføres til næringsvirksomheten. Dette er beregnet
basert på andel av avskrivninger som er allokert til næringsvirksomheten i den
enkelte normalårsberegningen. Vi har derfor trukket ut en andel av alle ikkefinansielle eiendeler som antas implisitt inkludert i beregningen av
entrepriseverdien av næringsvirksomheten.
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3. Verdivurdering av HAMOS Forvaltning IKS med 2018 som normalår

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS
•

Vi har gjennomført en verdsettelse der normalåret (forventet normalisert
inntjening) er basert på regnskapstallene for det enkelte selskapet for
regnskapsåret 2018.

•

Med 2018 som normalår har vi beregnet en merverdi knyttet til
næringsvirksomheten i HAMOS Forvaltning IKS på 55,6 NOKm, korrigert for en
antatt andel av eiendeler som benyttes i næringsvirksomheten gir dette en
netto merverdi fra næringsvirksomheten på 11,7 NOKm.

•

2018 som normalår gir en avkastningsverdi for datterselskapene som totalt
utgjør 134,7 NOKm i EV. Korrigert for netto rentebærende gjeld og bokført
verdi av aksjene gir dette en merverdi i aksjer i datter på 159,4 NOKm (negativ
netto rentebærende gjeld), fordelt slik:
Retura Sør-Trøndelag AS
Betalingspartner AS
Kystmiljø AS
Meldal Miljøanlegg AS

61,7 NOKm
9,8 NOKm
11,2 NOKm (Hamos eier 60 % av dette)
76,8 NOKm (Hamos eier 34 % av dette)

Korrigert for eierandel har vi beregnet en merverdi på NOKm 104,3
•

Egenkapitalverdien for HAMOS Forvaltning IKS er basert på disse
forutsetningene beregnet til NOKm 177,3 ved avkastningsmodellen.
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3. Verdivurdering av HAMOS Forvaltning IKS med 2018 som normalår

Fordeling av egenkapitalverdi
NOKt
Vektet avkastningskrav (etter skatt)
Arbeidskapitalbinding
Vekst

•

Entrepriseverdien per selskap her beregnet ved å dividere årlig kontantstrøm
med det vektede avkastningskravet spesifisert i vedlegg D justert for årlig vekst
på 2 %.

•

Arbeidskapitalbinding i MM AS er et forventet normalnivå, og ikke basert på
faktiske tall.

•

HAMOS Forvaltning IKS eier 60 % av aksjene i Kystmiljø AS. På linjen Merverdi
aksjer (11 163 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen er korrigert
i summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

•

HAMOS Forvaltning IKS eier 34 % av aksjene i Meldal Miljøanlegg AS. På linjen
Merverdi aksjer (76 826 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen
er korrigert i summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

•

Entrepriseverdien er med 2018 som normalår beregnet til 177 NOKm

Omsetning
Driftsutgifter
EBITDA
Avskrivninger
EBIT
Skatt
Netto driftsresultat etter skatt
Endring i arbeidskapital
Avskrivninger
Investeringer
Fri kontantstrøm

-

Beregnet Entrepriseverdi
Netto rentebærende gjeld
Bokført verdi aksjer
Merverdi aksjer
Andel avskrivninger i næringsvirksomhet
Fradrag for verdi av eiendeler i avkastningsverdien

HF IKS
8,9 %
-4 %
2%

RST AS
9,4 %
4%
2%

B AS
9,9 %
-9 %
2%

32 932
24 590
8 342
3 480
4 862
1 070
3 792

73 684
65 654
8 031
2 771
5 259
1 157
4 102

1 753
1 159
594
23
571
126
446

30 3 480
3 480 3 822
55 647
-

-
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MM AS
9,6 %
4%
2%

14 024
12 866
1 158
140
1 017
224
794

13 274
5 116
8 157
1 907
6 251
1 375
4 875

52
2 771
2 771 4 050

3 23
23 449

1 140
140 793

10
1 907
1 907
4 865

54 781
9 110 2 225
61 665

5 665
4 607 505
9 767

10 014
2 975 1 826
11 163

64 283
12 887
344
76 826

30 %
43 935

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler)
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
VJEK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS

K AS
9,9 %
0%
2%

-

8

61 290
104 251
55 647
43 935
177 252

3. Verdivurdering av HAMOS Forvaltning IKS med 2018 som normalår

Multippelverdier
•

Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS er beregnet
basert på multipler som er utredet fra transaksjoner i
sammenlignbare foretak og prisingen av sammenlignbare
børsnoterte foretak.

•

Linjene som presenterer Merverdi aksjer K AS og MM AS viser
verdien av 100 % av aksjene, HAMOS Forvaltning IKS eier
henholdsvis 60 % og 34 % i disse selskapene, dette er korrigert i
summeringen av VJEK for HAMOS Forvaltning for begge
multippelberegningene.

Benyttede multippelverdier:
Sammenlignbare transaksjoner
Sammenlignbare Børsnoterte foretak
NOKt
EV basert på sammenlignbare transaksjoner
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer)

EV/EBIT
8,5
13,1
HF IKS
41 327
-

RST AS
44 704
51 588

B AS
4 856
8 957

K AS
8 647
9 797

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler)
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare transaksjoner
NOKt
EV basert på sammenlignbare børsnoterte foretak
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer)

HF IKS
63 449
-

-

RST AS
68 634
75 518

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler)
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare børsnoterte foretak
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MM AS
53 130
65 673

9

B AS
7 455
11 557

K AS
13 276
14 425

61 290
88 753
41 327
43 935
147 434
MM AS
81 570
94 113

-

61 290
127 729
63 449
43 935
208 532

3. Verdivurdering av HAMOS Forvaltning IKS med 2018 som normalår

Oppsummert verdiestimat
•

Grafen viser en oppsummering av de tre verdiestimatene presentert foran der
regnskapstallene for 2018 er grunnlaget for forventet normalisert inntjening.

•

Utfallsrommet er her beregnet med +/- 5 % av punktestimatet presentert på
foregående ark.

•

Vi har kommet frem til et verdiestimat som ligger mellom NOKm 140 og 219
kombinert for de tre metodene. Avkastningsmodellen viser et estimat på
mellom NOKm 168 og 186.

EV/EBIT Børs

EV/EBIT Transaksjoner

Avkastningsverdi

125

150

175

200

Verdi NOKm
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Vedlegg A

Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (1 av 4)
HAMOS Forvaltning IKS:
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønn
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Driftsresultat
Netto finans
Resultat før skatt
Skatt
Resultat etter skatt
EBITDA
EBIT

2014
2015
2016
2017
108 219 111 150 112 454 118 549
58 320
61 214
60 392
65 990
18 413
22 956
24 651
24 804
14 585
17 538
15 697
17 438
7 127
8 764
10 160
11 983
9 774
678
1 554 - 1 666
1 347
1 571
1 984
330
11 121
2 249
3 538 - 1 336
2 511
933
1 308
1 263
8 610
1 316
2 230 - 2 599
16 901
9 442
11 714
10 317
9 774
678
1 554 - 1 666

2018
127 332
77 541
26 636
16 366
11 717
- 4 927
1 026
- 3 901
1 229
- 5 130
6 790
- 4 927

HAMOS F, Næringsvirksomhet
Omsetning
Driftsutgifter
Avskrivninger
Driftsresultat
Netto finans
Resultat før skatt
Skatt
Resultat etter skatt
EBITDA
EBIT

2014
27 390
20 257
2 561
4 572
1 149
5 721
2 511
3 210
7 133
4 572

2015
28 834
23 486
2 989
2 359
2 341
4 700
933
3 767
5 348
2 359

2016
29 672
21 843
3 115
4 714
1 828
6 542
1 308
5 234
7 829
4 714

2017
31 504
22 524
3 790
5 190
126
5 316
1 263
4 053
8 980
5 190

36 %

34 %

31 %

32 %

Andel avskrivninger
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2018 Snitt 3 år Snitt 5 år
32 932 31 369 30 066
24 590 22 986 22 540
3 480
3 462
3 187
4 862
4 922
4 339
799
918
1 249
5 661
5 840
5 588
1 229
1 267
1 449
4 432
4 573
4 139
8 342
8 384
7 526
4 862
4 922
4 339
30 %

31 %

32 %

Vedlegg A

Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (2 av 4)
Retura Sør-Trøndelag AS
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønn
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Driftsresultat
Netto finans
Resultat før skatt
Skatt
Resultat etter skatt
EBITDA
EBIT

2014
77 322
33 203
18 032
16 209
1 830
8 048
347
8 395
2 271
6 124
9 878
8 048

2015
61 921
27 214
16 016
14 651
2 024
2 016
259
2 275
740
1 535
4 040
2 016

2016
61 934
28 486
15 122
12 953
2 502
2 871
- 191
2 680
823
1 857
5 373
2 871

2017
71 739
33 367
16 638
14 197
2 842
4 695
128
4 823
1 236
3 587
7 537
4 695

2018 Snitt 3 år Snitt 5 år
73 684
69 119 69 320
41 655
34 503 32 785
13 830
15 197 15 928
10 169
12 440 13 636
2 771
2 705
2 394
5 259
4 275
4 578
235
57
156
5 494
4 332
4 733
1 337
1 132
1 281
4 157
3 200
3 452
8 031
6 980
6 972
5 259
4 275
4 578

Betalingspartner AS
2014 2015 2016 2017 2018 Snitt 3 år Snitt 5 år
Driftsinntekter
1 757 1 504 1 634 1 769 1 753
1 719
1 683
Varekostnad
13
19
21
6
7
11
13
Lønn
649
696
716
763
795
758
724
Andre driftskostnader
365
266
319
280
357
319
317
Avskrivninger
6
6
19
28
23
24
16
Driftsresultat
725
517
558
692
571
607
613
Netto finans
90
65
52
52
62
55
64
Resultat før skatt
814
582
610
744
633
663
677
Skatt
220
160
154
180
148
161
172
Resultat etter skatt
595
422
456
564
486
502
505
EBITDA
731
523
577
720
594
631
629
EBIT
725
517
558
692
571
607
613
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Vedlegg A

Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (3 av 4)
Kystmiljø AS
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønn
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Driftsresultat
Netto finans
Resultat før skatt
Skatt
Resultat etter skatt
EBITDA
EBIT

2014 2015 2016 2017
2018 Snitt 3 år
718 815 2 463 7 556 14 024
8 014
5 974 4 483
7 841
4 433
41
41
749 1 161
2 219
1 376
845
28 2 372
2 806
1 735
766
5 1 371
85
140
532
- 95 - 77 - 659 - 545
1 017 62
171 118
72
42
51
55
76
41 - 587 - 503
1 068 7
21
11 - 141 - 200
135 69
56
30 - 446 - 303
933
61
672 - 71
712 - 460
1 158
470
- 95 - 77 - 659 - 545
1 017 62

Snitt 5 år
5 115
2 661
842
1 210
474
72
91
19
35
54
402
72

Meldal Miljøanlegg AS
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønn
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Driftsresultat
Netto finans
Resultat før skatt
Skatt
Resultat etter skatt
EBITDA
EBIT
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2014
8 472
1 831
80
2 799
395
3 366
324
3 691
1 181
2 510
3 761
3 366

2015
7 373
1 346
82
2 715
743
2 487
224
2 711
920
1 791
3 230
2 487

2016
5 868
980
81
2 559
900
1 348
137
1 485
279
1 205
2 248
1 348

2017
2018 Snitt 3 år
7 265 13 274
8 802
457
937
791
81
85
82
2 719
4 094
3 124
1 053
1 907
1 287
2 955
6 251
3 518
114
220
157
3 069
6 471
3 675
880
1 843
1 001
2 189
4 628
2 674
4 008
8 157
4 805
2 955
6 251
3 518
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Snitt 5 år
8 450
1 110
82
2 977
1 000
3 281
204
3 485
1 021
2 465
4 281
3 281

Vedlegg A

Vedlegg A – Historisk regnskapsinformasjon (4 av 4)
Balanse 31.12.2018 NOKt
Varige driftsmidler
Goodwill
Utsatt skattefordel
Finansielle fordringer
Aksjer
Sum anleggsmidler
Kundefordringer
Varelager
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

HF IKS
136 170

12 167
148 337
8 283
3 476
9 164
20 923
169 261

EK
Pensjonsforpliktelse
Utsatt saktt
Øvrig langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Utbytte
Betalbar skatt
Øvrig kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum EK + Gjeld
EK-andel
AK-binding
AK i % av omsetning
Netto rentebærende gjeld

61 290
6 036
793
82 244
89 073
7 683
1 435
9 780
18 899
169 261

-

36 %
5 705
-4 %
80 551 -

RST AS
11 232
35
1 471

B AS
10

K AS
228

263
13 001
11 637
102
686
18 826
31 251
44 252

5
50
52

1 406
1 634
2 180

2 555
694

62
5 148
5 262
5 312

718
3 355
6 253
7 887

35
24 368
25 097
27 653

4 473
194
47 -

4 838

15 033

147 71
195
152
193
611
5 231

199
2 328
380
540
3 248
7 887

7 778
7 778
125
1 860
1 843
1 014
4 842
27 653

86 %
149
-9 %
4 607 -

61 %
30 0%
2 975 -

54 %
410
-3 %
12 887

35

24 825
6 689
6 689
4 874
1 660
1 367
4 837
12 738
44 252
56 %
2 613 4%
9 110 -

199
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MM AS
2 555
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Vedlegg B

Vedlegg B – Avkastningskrav (1 av 3)
Vektet avkastningskrav
Avkastningskravet som benyttes til å neddiskontere den frie kontantstrømmen per
virksomhet er et vektet avkastningskrav. Dette beregnes som:
Vektet avkastningskrav = EKkrav * EK / EV + Gjeldskrav * Gjeld / EV
Der EK = Egenkapital og EV = Entrepriseverdi

Risikofri rente
Risikofri rente er i modellen et estimat på hvilken avkastning en investor kan
forvente å få på en investering uten risiko. Dette finnes i realiteten ikke, men som
en proxy benyttes ofte avkastningen på langsiktige statsobligasjoner på
verdsettelsestidspunktet.
Ved beregning av gjeldskostnad (Gjeldskravet i det vektede avkastningskravet)
anbefales det i tillegg å legge på et påslag på risikofri rente knyttet til forskjellen
mellom langsiktige swap-renter og den beregnede risikofrie renten. Vi har også
tatt utgangspunkt i et påslag beregnet basert på dagens rentebetingelser.

Kapitalverdimodellen
Avkastningskravet til egenkapitalen (Rk) beregnes vanligvis med basis i
kapitalverdimodellen. Modellen antar at investor krever en risikopremie, uttrykt
som risikopremie i tillegg til risikofri rente (Rf) for sine investeringer.
Risikopremien anslås normal med utgangspunkt i en generell
markedsrisikopremie (MRP) som multipliseres opp eller ned avhengig av
investeringens risikoprofil (uttrykkt ved β). I tillegg har empiriske studier indikert
at det i praksis også kreves et tillegg for investeringer i mindre bedrifter, såkalt
småbedriftspremie (SSP).

I lys av de variasjoner som har preget rentemarkedene de siste årene er det blitt
vanlig praksis å benytte en estimert normalisert langsiktig rente i
verdivurderingene. Vi har i det videre tatt utgangspunkt i en forventet realrente
på 1,5 % og en vekst på 2 % som grunnlag for den risikofrie renten.

Egenkapitalens avkastningskrav uttrykkes da med følgende ligning:
Rk = Rf + MRP * β + SSP
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Vedlegg B

Vedlegg B – Avkastningskrav (2 av 3)
Markedets risikopremie
Markedets risikopremie er definert som:
MRP = (Rm – Rf)
Der Rm er forventet markedsavkastning.

β-risiko
β-risikoen er per definisjon lik 1 i gjennomsnitt for alle selskapene i markedet.
Størrelsen gir uttrykk for investeringens grad av samvariasjon med markedet som
helet. Noe forenklet kan man si at investeringer med β-verdier over 1 har en risiko
over gjennomsnittet i markedet, mens investeringer med β-verdier under 1 har en
risiko under gjennomsnittet i markedet.

En rekke empiriske studier har estimert markedets risikopremie i en størrelse
mellom 4-9 %.

Vi har i det videre beregnet β-verdier for HAMOS Forvaltning IKS basert på
børsnoterte foretak i renovasjonsbransjen.

Vi har i det videre basert oss på en spørreundersøkelse sendt ut til medlemmer i
Norske Finansanalytikeres Forening som er sendt ut av PwC. Undersøkelsen
indikerer en MRP lik 5 % i Norge.

Gjeldsgraden i selskapet har betydelig innvirkning på investeringens β-verdi. Etter
å ha beregnet β-verdier for selskapene vi har definert i bransjen korrigerer vi for
gjeldsgraden for å beregne en bransje-β forutsatt en investering i bransjen uten
gjeld. Effekten av gjeld elimineres ved hjelp av følgende formel (Harris and
Pringle):
β L = βU + (D/E)*(βU - βG)

Småbedriftspremie
Det er gjennomført en rekke undersøkelser for å kartlegge nivået på SSP. Nivåene
på SSP varierer avhengig av marked og størrelse på selskapet.
Vi har i det videre tatt utgangspunkt i en SSP på 5 % basert på respondentenes
svar på undersøkelse sendt ut til medlemmer i Norske Finansanalytikeres
Forening.

Der

βL = β-verdi hensyntatt investeringens gjeldsandel
βU = β-verdi for en investering uten gjeld
βG = β-verdi for gjeld
D = Gjeld dividert på Entrepriseverdi
E = Egenkapital dividert på Entrepriseverdi
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Vedlegg B

Vedlegg B – Avkastningskrav (3 av 3)
• Eiendelsbeta på 0,51 er benyttet for bransjen. Se eget vedlegg
for oppsummering av denne beregningen.
• Vekst på 2 % legges til grunn basert på Norges Banks
inflasjonsmål.
• Vi legger basert på skjønn til grunn en realrente lik 1,5 % og
vekst på 2 % for å komme frem til risikofri rente lik 3,5 %
• Basert på dagens vilkår for lånene i konsernet har vi i tillegg
beregnet et påslag på 1,5 % på gjeldskostnaden.
• Skattesats er fastsatt til 22 % for alle selskaper.
• Gjeldsandelen per selskap er basert på en forventet andel
gjeld i det enkelte selskapet i steady state (forventet
kapitalstruktur på lang sikt).
• Betalingspartner AS opererer i en annen bransje enn øvrige
selskaper. Vi har ikke beregnet en særskilt eiendelsbeta for
inkassobransjen. En dobling i eiendelsbeta ville ført til en
reduksjon i beregnet virkelig verdi (2018 som normalår) på 1,5
NOKm. En tredobling i eiendelsbeta ville ført til en reduksjon
på NOKm 2,2. En halvering ville ført til en økning på NOKm 1.
Vurderes ikke vesentlig for verdsettelsen på totalnivå.

Retura
Meldal
HAMOS
Input
Forvaltning IKS Sør-Trøndelag AS Betalingspartner AS Kystmiljø AS Miljøanlegg AS
Risikofrirente
3,50 %
3,50 %
3,50 %
3,50 %
3,50 %
Lånepremie
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
Skattesats
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
Markedets risikopremie
5%
5%
5%
5%
5%
Småbedriftspremie
5%
5%
5%
5%
5%
Kapitalstruktur (Netto gjeld til EV)
40 %
25 %
10 %
10 %
20 %
Eiendels β
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
EK β
EK krav
Gjeldskostnad (etter skatt)
Vektet avkastningskrav etter skatt

0,85
11,96 %
4,23 %
8,87 %
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0,68
11,11 %
4,23 %
9,39 %

0,56
10,55 %
4,23 %
9,92 %

17

0,56
10,55 %
4,23 %
9,92 %

0,63
10,90 %
4,23 %
9,57 %

Vedlegg C

Vedlegg C – β-beregning
• Eiendelsbeta for bransjen er beregnet basert på daglig
avkastning siste tre år (frem til verdsettelsesdato). Morgan
Stanley World Index er benyttet som referanseindeks.
• Vi ser at β-verdien forutsatt ingen gjeld i selskapet (βU) ligger
mellom 0,34 og 0,66 med et gjennomsnitt på 0,51 og median
på 0,53. Vi velger å benytte bransjesnittet på 0,51 videre i
verdsettelsen.
• Vi legger videre til grunn bransjegjennomsnittet for
gjeldsandel knyttet til HAMOS Forvaltning IKS. For øvrige
selskaper settes gjeldsandelen basert på skjønn etter samtaler
med ledelsen samt historiske verdier.

Selskap
Veolia
Suez
GPE
Séché
Lassila
Waste Con

EK β EK 31.12.2017 EK 31.12.2018 NRG 31.12.2017 NRG 31.12.2018 2årig D/E Eiendels β
0,81
11 499
10 155
7 612
9 401
44 %
0,56
0,80
8 602
7 124
10 628
11 115
58 %
0,51
0,58
100
55
69
62
47 %
0,39
0,56
227
209
363
363
62 %
0,34
0,64
619
541
75
70
11 %
0,58
0,78
18 526
19 386
3 676
4 338
17 %
0,66

Gjennomsnitt 0,69
Median
0,71
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40 %
45 %
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0,51
0,53

Vedlegg D

Vedlegg D – Multipler basert på gjennomførte transaksjoner
Kjøper
Altor
Altor
Veidekke gjenvinning
Veidekke gjenvinning
Veidekke gjenvinning
Veidekke gjenvinning
Veidekke gjenvinning
Østlandet gjenvinning
Franzefoss
EQT
Accent og Capewest (PE)
EQT
RenoNorden ASA
City of Jyvaskyla
Marius Pedersen Foundation
Fortum Oyj AB
Sarpsborg Infrastructure AS

Måleselskap
Veolia
Veidekke gjenvinning
Tomwill
Carl C. Fon Containerservice
Svensk Kross og Atervinning AB
Ødegård Olav transport
Litra CS
Litra CS
Miljøtransport
Kommunekemi
RenoNorden
Nordgroup
Resta AB
Mustankorkea Oy
Marius Pedersen A/S
Ekokem Oyj
Sarpsborg Avfallsenergi

Tidspunkt
Vinter 2011
Høst 2010
Vår 2011
Vår 2010
Sommer 2009
Vår 2008
Høst 2007
Vinter 2009
Sommer 2009
Sommer 2010
Høst 2011
Høst 2009
Høst 2010
Vår 2012
Sommer 2014
Sommer 2016
Sommer 2016

Gjennomsnitt
Median
Maksimum
Minimum

Valuta Estimert EV EV/Salg
NOK
2200
NOK
326
NOK
27
NOK
14
NOK
24
NOK
26
NOK
24
NOK
26
NOK
100
DKK
260
NOK
968
DKK
260
SEK
101
EUR
8
DKK
369
EUR
700
NOK
280
336
101
2 200
8

1,2x
0,8x
0,6x
0,8x
0,8x
1,0x
1,5x
1,6x
0,7x
N/A
1,4x
0,8x
0,5x
0,7x
0,1x
2,7x
3,4x
1,2x
0,8x
3,4x
0,1x

Kilde: BDO analyse, Bloomberg, Mergermarket, Zephyr, Børsmeldinger

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS

side 99 av 109

201

19

EV/EBITDA EV/EBIT
11,0x
N/A
6,7x
23,3x
3,9x
5,6x
5,1x
12,9x
N/A
15,9x
5,0x
7,1x
4,9x
8,4x
6,1x
8,5x
8,1x
NEG
5,1x
N/A
7,2x
16,6x
4,3x
7,9x
4,9x
6,3x
N/A
2,9x
N/A
N/A
12,8x
40,1x
9,2x
31,0x
6,7x
5,6x
12,8x
3,9x

14,3x
8,5x
40,1x
2,9x

Vedlegg E

Vedlegg E – Multipler børsnoterte foretak
Børsmultipler (NOKm) Markedsverdi Nettogjeld
Veolia Environmente SA
97 974
110 266
Suez
73 329
130 663
Biancamano SpA
84
1 069
GPE Groupe Pizzorno
809
468
Seche Environment SA
2 078
3 511
Lassila & Tikanoja OYJ
6 291
1 280

EV
208 240
203 992
1 153
1 277
5 589
7 571

EV/EBIT
2018 2019
14,2x 13,4x
16,3x 15,2x
N/A
N/A
11,4x 10,9x
14,1x 13,4x
15,7x 13,3x

Gjennomsnitt
Median
Maksimum
Minimum

71 304
6 580
208 240
1 153

14,3x
14,2x
16,3x
11,4x

30 094
4 184
97 974
84

41 210
2 396
130 663
468

13,2x
13,4x
15,2x
10,9x

2020
12,8x
14,6x
N/A
10,8x
12,7x
12,5x
12,7x
12,7x
14,6x
10,8x

EV/EBITDA
EV/SALG
2018 2019 2020 2018 2019 2020
6,5x
6,2x
6,0x
0,8x
0,8x
0,8x
7,6x
7,4x
7,1x
1,2x
1,2x
1,1x
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3,1x
3,0x
3,0x
0,6x
0,6x
0,6x
5,7x
5,5x
5,3x
1,1x
1,0x
1,0x
8,4x
7,8x
7,4x
1,0x
0,9x
0,9x

6,3x
6,5x
8,4x
3,1x

6,0x
6,2x
7,8x
3,0x

5,8x
6,0x
7,4x
3,0x

0,9x
1,0x
1,2x
0,6x

0,9x
0,9x
1,2x
0,6x

0,9x
0,9x
1,1x
0,6x

Kilde: BDO analyse, Bloomberg
Multippelverdiene er basert på faktiske børskurser og regnskapstall for de sammenlignbare selskapene på tidspunkt for BDOs verdsettelse av Envinia
IKS. Vi har valgt å bygge på multiplene for 2019 og 2020 i vår verdsettelse av HAMOS Forvaltning IKS fremfor å innhente oppdaterte multipler.
Benyttede multipler er gjennomsnittet av mediantallene for 2019 og 2020.
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Vedlegg F

Vedlegg F (1 av 4) – 3-års gjennomsnitt som normalår
•

Vi har som et alternativ til å benytte 2018 til grunn som normalisert inntjening
gjennomført en verdsettelse der normalåret er basert på et gjennomsnitt av
de tre siste regnskapsårene (omtales i det videre som 3N).

•

Med 3N som normalår har vi beregnet en merverdi knyttet til
næringsvirksomheten i HAMOS Forvaltning IKS på 56 NOKm, korrigert for en
antatt andel av eiendeler som benyttes i næringsvirksomheten gir dette en
netto merverdi fra næringsvirksomheten på 10,7 NOKm.

•

3N som normalår gir en avkastningsverdi for datterselskapene som totalt
utgjør 85,6 NOKm i EV. Korrigert for netto rentebærende gjeld og bokført verdi
av aksjene gir dette en merverdi i aksjer i datter på 110,3 NOKm (negativ
netto rentebærende gjeld), fordelt slik:
Retura Sør-Trøndelag AS
Betalingspartner AS
Kystmiljø AS
Meldal Miljøanlegg AS

50,9 NOKm
10,1 NOKm
0,5 NOKm (Hamos eier 60 % av dette)
48,7 NOKm (Hamos eier 34 % av dette)

Korrigert for eierandel har vi beregnet en merverdi på NOKm 77,9
•

Egenkapitalverdien for HAMOS Forvaltning IKS er i dette alternativet estimert
til NOKm 144,7 ved avkastningsmodellen.
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Vedlegg F

Vedlegg F (2 av 4) – Fordeling av egenkapitalverdi
•

Entrepriseverdien per selskap her beregnet ved å dividere årlig kontantstrøm
med det vektede avkastningskravet spesifisert i vedlegg D justert for årlig vekst
på 2 %.

•

Arbeidskapitalbinding i MM AS er et forventet normalnivå, og ikke basert på
faktiske tall.

NOKt
Vektet avkastningskrav (etter skatt)
Arbeidskapitalbinding
Vekst

•

HAMOS Forvaltning IKS eier 60 % av aksjene i Kystmiljø AS. På linjen Merverdi
aksjer (506 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen er korrigert i
summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

•

HAMOS Forvaltning IKS eier 34 % av aksjene i Meldal Miljøanlegg AS. På linjen
Merverdi aksjer (48 708 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen
er korrigert i summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

•

Entrepriseverdien er med 3-års gjennomsnitt som normalår beregnet til
149,9 NOKm

HF IKS
8,9 %
-2 %
2%

Omsetning
Driftsutgifter
EBITDA
Avskrivninger
EBIT
Skatt
Netto driftsresultat etter skatt
Endring i arbeidskapital
Avskrivninger
Investeringer
Fri kontantstrøm
Beregnet Entrepriseverdi
Netto rentebærende gjeld
Bokført verdi aksjer
Merverdi aksjer
Andel avskrivninger i næringsvirksomhet (3-års snitt)
Fradrag for verdi av eiendeler i avkastningsverdien

31 369
22 986
8 384
3 462
4 922
1 083
3 839

-

12 3 462
3 462 3 852
56 079
-
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B AS
9,9 %
-13 %
2%

K AS
9,9 %
1%
2%

MM AS
9,6 %
4%
2%

69 119
62 139
6 980
2 705
4 275
941
3 335

1 719
1 088
631
24
607 134 474 -

8 014
7 544
470
532
62
14
49

8 802
3 997
4 805
1 287
3 518
774
2 744

78
2 705
2 705 3 256

4 24
24 478 -

2 532
532 51

7
1 287
1 287
2 737

44 045
6 036 9 110 - 4 607 2 225
505
50 929
10 138

643
2 975 1 826
506

36 164
12 887
344
48 708

31 %
- 45 359

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler)
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
VEK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS

RST AS
9,4 %
6%
2%

-
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61 290
77 932
56 079
45 359
149 942

Vedlegg F

Vedlegg F (3 av 4) - Multippelverdier
•

Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS er beregnet
basert på multipler som er utredet fra transaksjoner i
sammenlignbare foretak og prisingen av sammenlignbare
børsnoterte foretak.

Benyttede multippelverdier:
Sammenlignbare transaksjoner
Sammenlignbare Børsnoterte foretak

•

Linjene som presenterer Merverdi aksjer K AS og MM AS viser
verdien av 100 % av aksjene, HAMOS Forvaltning IKS eier
henholdsvis 60 % og 34 % i disse selskapene, dette er korrigert i
summeringen av VJEK for HAMOS Forvaltning for begge
multippelberegningene.

NOKt
EV basert på sammenlignbare transaksjoner
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer)

EV/EBIT
8,5
13,1
HF IKS
41 837
-

RST AS
36 338
43 223

B AS
5 160 9 262

K AS
530
619

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler)
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare transaksjoner
NOKt
EV basert på sammenlignbare børsnoterte foretak
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer)

HF IKS
64 232
-

RST AS
55 790
62 674

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler)
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare børsnoterte foretak

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS
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23

MM AS
29 902
42 445

-

B AS
7 922 12 024

K AS
814
335

61 290
67 287
41 837
45 359
125 055
MM AS
45 908
58 451

-

61 290
94 773
64 232
45 359
174 936

Vedlegg F

Vedlegg F (4 av 4) - Oppsummering
•

•

Grafen viser en oppsummering av de tre verdiestimatene presentert foran.
Utfallsrommet er her beregnet med +/- 5 % av punktestimatet presentert på
foregående ark.
Med utgangspunkt i et 3-års gjennomsnitt som et normalår for foretakene i
konsernet, har vi kommet frem til et verdiestimat som ligger mellom
NOKm 119 og 184 kombinert for de tre metodene. Avkastningsmodellen viser
et estimat på mellom NOKm 142 og 157.

EV/EBIT Børs

EV/EBIT Transaksjoner

Avkastningsverdi

110

135

160

Verdi NOKm

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS
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24

185

Vedlegg G

Vedlegg G (1 av 4) – 5-års gjennomsnitt som normalår
•

Vi har som et alternativ til å benytte 2018 til grunn som normalisert inntjening
gjennomført en verdsettelse der normalåret er basert på et gjennomsnitt av
de fem siste regnskapsårene (omtales i det videre som 5N).

•

Med 5N som normalår har vi beregnet en merverdi knyttet til
næringsvirksomheten i HAMOS Forvaltning IKS på 49,5 NOKm, korrigert for en
antatt andel av eiendeler som benyttes i næringsvirksomheten gir dette en
netto merverdi fra næringsvirksomheten på 1,5 NOKm.

•

5N som normalår gir en avkastningsverdi for datterselskapene som totalt
utgjør 86,9 NOKm i EV. Korrigert for netto rentebærende gjeld og bokført verdi
av aksjene gir dette en merverdi i aksjer i datter på 111,6 NOKm (negativ
netto rentebærende gjeld), fordelt slik:
Retura Sør-Trøndelag AS
Betalingspartner AS
Kystmiljø AS
Meldal Miljøanlegg AS

54,8 NOKm
10,2 NOKm
0,4 NOKm (Hamos eier 60 % av dette)
46,3 NOKm (Hamos eier 34 % av dette)

Korrigert for eierandel har vi beregnet en merverdi på NOKm 80,9
•

Egenkapitalverdien for HAMOS Forvaltning IKS er i dette alternativet estimert
til NOKm 143,8 ved avkastningsmodellen.

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS
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25

Vedlegg G

Vedlegg G (2 av 4) – Fordeling av egenkapitalverdi
•

Entrepriseverdien per selskap her beregnet ved å dividere årlig kontantstrøm
med det vektede avkastningskravet spesifisert i vedlegg D justert for årlig vekst
på 2 %.

•

Arbeidskapitalbinding i MM AS er et forventet normalnivå, og ikke basert på
faktiske tall.

NOKt
Vektet avkastningskrav (etter skatt)
Arbeidskapitalbinding
Vekst

•

HAMOS Forvaltning IKS eier 60 % av aksjene i Kystmiljø AS. På linjen Merverdi
aksjer (409 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen er korrigert i
summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

•

HAMOS Forvaltning IKS eier 34 % av aksjene i Meldal Miljøanlegg AS. På linjen
Merverdi aksjer (46 283 NOKt) er det ikke korrigert for eierandel, eierandelen
er korrigert i summeringen av Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS.

•

Entrepriseverdien er med 3-års gjennomsnitt som normalår beregnet til
149,9 NOKm

Omsetning
Driftsutgifter
EBITDA
Avskrivninger
EBIT
Skatt
Netto driftsresultat etter skatt
Endring i arbeidskapital
Avskrivninger
Investeringer
Fri kontantstrøm

-

Beregnet Entrepriseverdi
Netto rentebærende gjeld
Bokført verdi aksjer
Merverdi aksjer
Andel avskrivninger i næringsvirksomhet (5-års snitt)
Fradrag for verdi av eiendeler i avkastningsverdien

HF IKS
8,9 %
-3 %
2%

RST AS
9,4 %
2%
2%

B AS
9,9 %
-14 %
2%

K AS
9,9 %
3%
2%

MM AS
9,6 %
4%
2%

30 066
22 540
7 526
3 187
4 339
955
3 385

69 320
62 348
6 972
2 394
4 578
1 007
3 571

1 683
1 054
629
16
613 135 478 -

5 115
4 713
402
474
72
16
56

8 450
4 169
4 281
1 000
3 281
722
2 559

17 3 187
3 187 3 401
49 524
-

-

32
2 394
2 394 3 539

5 16
16 482 -

3 474
474 59

6
1 000
1 000
2 553

47 871
9 110 2 225
54 755

6 093 4 607 505
10 195

740
2 975 1 826
409

33 740
12 887
344
46 283

32 %
47 937

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler)
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
VEK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS
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-

26

61 290
80 932
49 524
47 937
143 809

Vedlegg G

Vedlegg G (3 av 4) - Multippelverdier
•

Verdijustert egenkapital i HAMOS Forvaltning IKS er beregnet
basert på multipler som er utredet fra transaksjoner i
sammenlignbare foretak og prisingen av sammenlignbare
børsnoterte foretak.

Benyttede multippelverdier:
Sammenlignbare transaksjoner
Sammenlignbare Børsnoterte foretak

•

Linjene som presenterer Merverdi aksjer K AS og MM AS viser
verdien av 100 % av aksjene, HAMOS Forvaltning IKS eier
henholdsvis 60 % og 34 % i disse selskapene, dette er korrigert i
summeringen av VJEK for HAMOS Forvaltning for begge
multippelberegningene.

NOKt
HF IKS
EV basert på sammenlignbare transaksjoner
36 885
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer)
-

EV/EBIT
8,5
13,1
RST AS
38 912
45 796

B AS
5 207 9 309

K AS
609
540

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler)
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare transaksjoner
NOKt
HF IKS
EV basert på sammenlignbare børsnoterte foretak
56 629
Merverdi aksjer (EV - Netto rentebærende gjeld - bokført verdi aksjer)
-

RST AS
59 741
66 625

B AS
7 995 12 097

Bokført EK HAMOS Forvaltning IKS 31.12.2018
Merverdi aksjer (korrigert for eierandeler)
EV Næringsvirksomhet
Fradrag andel eiendeler i næringsvirksomheten
VJEK HAMOS Forvaltning IKS beregnet med multippel for sammenlignbare børsnoterte foretak

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS
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27

MM AS
27 891
40 435

-

K AS
936
214

61 290
69 177
36 885
47 937
119 414
MM AS
42 821
55 365

-

61 290
97 674
56 629
47 937
167 656

Vedlegg G

Vedlegg G (4 av 4) - Oppsummering
•

•

Grafen viser en oppsummering av de tre verdiestimatene presentert foran.
Utfallsrommet er her beregnet med +/- 5 % av punktestimatet presentert på
foregående ark.
Med utgangspunkt i et 5-års gjennomsnitt som et normalår for foretakene i
konsernet, har vi kommet frem til et verdiestimat som ligger mellom
NOKm 113 og 176 kombinert for de tre metodene. Avkastningsmodellen viser
et estimat på mellom NOKm 137 og 151.

EV/EBIT Børs

EV/EBIT Transaksjoner

Avkastningsverdi

110

135

160

Verdi NOKm

Verdivurdering HAMOS Forvaltning IKS
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28

185

Verdi NIR
Balanseført EK 2018

4 993 594

Næringskunder NIR-kommunene

Kommune
Aure
Averøy
Halsa
Kristiansund
Oppdal
Oppdal
Smøla
Sunndal
Tingvoll

Antall
100
99
48
510
201
201
80
280
60

Derav
kommunale
25
0
0
155
105
105
21
130
0

Omsetning
1 038 000
670 000
440 000
7 820 172
1 565 918
745 203
659 970
3 023 068
220 000

Kostnader

Resultat

979 000
594 564
440 000
4 753 527
1 565 918
745 203
659 970
3 023 068
220 000

59 000
75 436
3 066 645
-
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Kostnader
korrigert for
kommunale
kunder
734 250
594 564
440 000
3 310 130
747 901
355 918
486 728
1 619 501
220 000

Forventet EBIT i et
normalår (5% av Resultat etter
omsetning)
skatt

36 713
29 728
22 000
165 506
37 395
17 796
24 336
80 975
11 000

28 636
23 188
17 160
129 095
29 168
13 881
18 982
63 161
8 580

Saksframlegg

Arkivnr. 082

Saksnr. 2019/2310-1

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak
Møtedato
30/19
20.06.2019
21/19
20.06.2019
Saksbehandler: Margret Innset Buberg

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Midtre Gauldal kommune gjeldende fra 010719

Dokumenter i saken:
1 S Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Midtre Gauldal kommune - gjeldende
fra 010719
Vedlegg
1 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Midtre Gauldal kommune (tekst) - gjeldende
fra 010719

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i møte 140618, sak 42/18, at reglement for godtgjørelse til kommunestyret skulle
legges fram for ny behandling senest juni i valgåret. Saken legges derfor fram for kommunestyret.

Vurderinger
Gjeldene reglement har, etter rådmannens oppfatning, fungert godt. Det er derfor ikke grunn til å gjøre
vesentlige endringer, men likevel foreslås noen små korrigeringer.


Tidspunkt for når godtgjørelsene reguleres presiseres.



Punktet om at folkevalgte som får faste månedlige godtgjørelser beholder denne i 16 dager tas
bort. Punkt 2 – endres slik: Folkevalgte med fast månedlig godtgjørelse beholder godtgjørelsen
inntil ett år ved eventuell sykmelding.

212



Det presiseres at godtgjørelse for reiser til møter i folkevalgte organ begrenses oppad til kr 4 000,pr møte.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyret vedtar vedlagte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Midtre
Gauldal kommune, gjeldende fra 010719.
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REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I MIDTRE GAULDAL
KOMMUNE – GJELDENDE FRA 010819
VEDTATT………, SAK………

OVERSKRIFT TAHOMA
30
PT
214

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Midtre Gauldal kommune
gjeldende fra 010118
 Kommunestyret vedtar framlagte forslag til reglement for godtgjørelse til folkevalgte
gjeldende fra 010519.
 Ordførers godtgjørelse tilsvarer 90 % av en stortingsrepresentants godtgjørelse.
Godtgjøringen reguleres årlig pr 0105.
 Godtgjørelsene til varaordfører og opposisjonsleder reguleres årlig pr 0105.
 Faste utbetalinger som skjer 1 gang pr år utbetales i juli. Beregnes i hht ordførers
godtgjørelse pr 0101.
 Møtegodtgjørelser for hele året fastsettes med bakgrunn i ordføreres godtgjørelse pr
0101.

Ordfører
Ordførers godtgjørelse tilsvarer 90 % av stortingsrepresentants godtgjørelse. Godtgjøringen
dekker nødvendig kontortid, møter i kommunestyret, formannskap og andre styrer og råd,
representasjon og evt andre oppdrag i egenskap ordfører.
Ordfører gis ettergodtgjørelse ved ordinær valgperiodes utløp.
 I inntil 1,5 mnd begrenset til inntreden i ny stilling og senest 0112 dersom
vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden.
 I inntil 3 mnd begrenset til 3112 dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter
valgperioden.
Varaordfører /opposisjonsleder
Varaordfører og opposisjonsleder gis en godtgjørelse på 20 % av ordførers godtgjørelse.
Godtgjøringen dekker nødvendig kontortid, møter i kommunestyret, formannskap og andre
styrer og råd, representasjon, og andre oppdrag.
Kommunestyre
Kommunestyrets faste medlemmer og møtende varamedlemmer gis en godtgjørelse
tilsvarende 0,2 % av ordføreres godtgjørelse pr møte..Eventuell tapt arbeidsfortjeneste
utbetales i tillegg.
Dette gjelder ikke ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.
Formannskap
Formannskapets fast møtende medlemmer, unntatt ordfører, varaordfører og opposisjonsleder,
får en fast godtgjøring på 0,5 % av ordførers godtgjøring pr år. I tillegg utbetales
møtegodtgjørelse 0,2 % av ordføreres godtgjørelse pr møte. Samme møtegodtgjørelse
utbetales også til møtende varamedlemmer. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste utbetales i
tillegg.
Utvalg for oppvekst, helse og omsorg og næring- plan og miljø
 Utvalgsledere får en fast godtgjøring på 0,5 % av ordførers godtgjøring pr år. I tillegg
utbetales møtegodtgjørelse 0,3 % av ordføreres godtgjørelse pr møte. Samme
DOKUMENTNAVN
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møtegodtgjørelse utbetales også til møtende varamedlemmer. Eventuell tapt
arbeidsfortjeneste utbetales i tillegg. Den faste godtgjøringen til utvalgsleder dekker
alt arbeid i forbindelse med møter i utvalget. For andre møter hvor utvalgsleder deltar,
utbetales 0,06 % pr møte. Er utvalgsleder fraværende, skal det utbetales godtgjørelse
til den som leder møte med 0,3 % av ordføreres godtgjørelse pr møte.
 Medlemmer får en fast godtgjøring på 0,5 % av ordførers godtgjøring pr år. I tillegg
utbetales møtegodtgjørelse tilsvarende 0,2 % av ordføreres godtgjørelse pr møte.
Samme møtegodtgjørelse utbetales også til møtende varamedlemmer. Eventuell tapt
arbeidsfortjeneste utbetales i tillegg.
Andre styrer, råd og utvalg
 Administrasjonsutvalgets medlemmer får en godtgjørelse tilsvarende 0,2 % av
ordføreres godtgjørelse pr møte. Leders godtgjørelse tilsvarer 0,3 % av ordførers
godtgjørelse pr møte. Det utbetales ikke godtgjørelse til fagforeningsrepresentanter.
 Kontrollutvalgets medlemmer får en godtgjørelse tilsvarende 0,2 % av ordføreres
godtgjørelse pr møte. Leders godtgjørelse tilsvar 0,3 % av ordførers godtgjørelse pr
møte.
 Andre utvalg, ad.hoc utvalg, fjernmøte (telefonmøte - skriftlig saksbehandling):
Leder: 0,1 % av ordføreres godtgjøring pr møte
Medlemmer: 0,06 % av ordføreres godtgjøring pr møte
Generelt om møtegodtgjøring
Møtegodtgjøring defineres som kompensasjon for all medgått tid til møte og nødvendige
forberedelser til møter i folkevalgte organer m.v. (uavhengig av møtets varighet) og kommer i
tillegg til dekning av tapt arbeidsfortjeneste/refusjon for påførte utgifter som følge av
møtedeltakelse og utføring av vervet som folkevalgt representant. Det utbetales ikke
møtegodtgjøring ved møtefravær.
Tapt arbeidsfortjeneste
a. Tid som godtgjøres
i. Møtevarighet
ii. Medgått tid til kjøring, begrenset oppad til to timer en vei.
iii. Hvis vedkommendes arbeid er av en slik art at en må kjøpes fri hele
dagen, kan tapt arbeidsfortjeneste innvilges ut arbeidsdagen.
iv. Det kan kreves tapt arbeidsfortjeneste for gruppemøter i tilknytning til
kommunestyremøter og for kurs/konferanser knyttet til utvalgsarbeid.
Kursaktivitet må på forhånd godkjennes av utvalgsleder.
v. I utgangspunktet kan tapt arbeidsfortjeneste kun utbetales i tidsrommet
08.00-21.00. Hvis den folkevalgte kan fremvise dokumentasjon på
grunn av turnus eller arbeidstid, kan tapt arbeidsfortjeneste også
utbetales utenfor dette tidsrommet.
vi. Det utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste til kommunalt ansatte.
b. Legitimert
DOKUMENTNAVN
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Maks timesats settes til 500,- pr time begrenset oppad til 4000,- pr
møtedag. Beløpet er inklusive feriepenger. Ett av følgende krav til
dokumentasjon må foreligge:
 Arbeidsgiver viderefakturerer tapt lønn
 Erklæring fra arbeidsgiver om trekk i lønn
 Kopi av timeliste eller regning fra vikar/stedfortreder
c. Ulegitimert
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres med 250,- pr time,
begrenset oppad til 2000,- pr møtedag. Beløpet er inklusive
feriepenger.
Omsorgsgodtgjøring
d. For medlemmer av styrer/råd /nemnder/utvalg som har tilsyn og/eller
omsorgsforpliktelser, ytes godtgjøring etter følgende retningslinjer:
i. Til enslige som
 forsørger barn under 12 år, eller
 forsørger funksjonshemmede barn, eller
 har ansvar for eldre eller syke hjemmeværende som trenger
tilsyn/pleie, kan det ved deltakelse i kommunale møter, mot
legitimasjon, tilstås godtgjøring for til syn/barnepass med kr.
350,- pr. dag eventuelt med tillegg av arbeidsgiveravgift.
ii. Til ektefelle/samboende gis godtgjøring under samme vilkår som pkt. a
når begge deltar i kommunale møter til samme tid, eller når møtet
berammes i den andre ektefelles/samboers arbeidstid.
iii. Godtgjøring etter pkt i. og ii. tilstås ikke dersom tilsyn eller barnepass
utføres av ektefelle/samboer eller barnets søsken.
iv. Dersom tilsyn/omsorg med sterkt pleietrengende fører til legitimerte
kostnader over maks.beløp, blir dekning vurdert i hvert enkelt tilfelle
av rådmannen.
Sykepenger
 Folkevalgte med fast månedlig godtgjørelse beholder godtgjørelsen inntil ett år ved eventuell
sykmelding

Diverse bestemmelser
 Skyss/kost og reisegodtgjørelse ytes etter statens regulativ. Skyssgodtgjørelse dekkes
ikke fra hjemmet til rådhuset til folkevalgte som har godtgjørelse tilsvarende 20 %
eller mere. I forhold til godtgjørelse for reiser til møter i folkevalgte organ i Midtre Gauldal
kommune ytes en godtgjøring begrenset oppad til kr 4 000,- pr møte. Kostnader utover dette
må dekkes 50 % av representanten.



Ordfører får dekket alle mobiltelefonutgifter som påløper i forbindelse med
ordførervervet. Dette innebefatter kjøp av mobiltelefon samt alle månedlige utgifter.
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Ved oppnevnelse i andre verv/midlertidige utvalg, skal det i det politiske vedtaket
framgå om vervet gir rett til møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste i tillegg til det
som allerede er innvilget i andre kommunale verv.
For å kunne ta imot og lese møteinnkallinger og sakspapirer elektronisk, tildeles fast
møtende til kommunestyret og de utvalg som bruker elektronisk møteinnkalling, utstyr
for å lese elektroniske saksdokumenter, heretter kalt nettbrett. Nettbrettene “avskrives”
etter 4 år og politikerne får beholde “sitt” nettbrett etter valgperiodens slutt hvis det er
ønskelig. Hvis en folkevalgte trer ut av vervet i løpet av perioden, skal nettbrettet
innleveres, eventuelt kan det kjøpes etter fastsatt restverdi. Nye folkevalgte får tildelt
nettbrett så snart de er valgt. Folkevalgte som tidligere har fått nettbrett, får skiftet
disse når det er nødvendig. Kostnadene for tilknytning til internett hjemmefra anses
dekt gjennom den faste godtgjørelsen knyttet til vervet.

Utbetalinger
 Ordførers, varaordførers og opposisjonsleders faste godtgjøring samt skyssgodtgjøring
og tapt arbeidsfortjeneste utbetales månedsvis. Andre faste godtgjøringer utbetales i
juli. Hvis en folkevalgt trer ut av vervet, må utbetalt godtgjørelse tilbakebetales
forholdsmessig etter hvor lenge det gjenstår av perioden.
 Den enkelte folkevalgt har selv ansvar for å fremme krav. på eget skjema med for
Tolking av reglementet
 Myndigheten til å avgjøre fortolkningsspørsmålet/andre problemstillinger til de ulike
punkter i disse bestemmelsene, legges til formannskapet.
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Saksframlegg

Arkivnr. 144

Saksnr. 2019/2053-1

Utvalg
Formannskapet
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
31/19
20.06.2019
35/19
17.06.2019
Saksbehandler: Knut Magne Lundemo

Næringsplan 2019 - 2020

Dokumenter i saken:
1 S Næringsplan 2019 - 2020
Vedlegg
1 Naeringsplan_20192020

Ingress
Næringsplan for Midtre Gauldal kommune 2019 - 2020
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Med henvisning til «Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022» for kommunen og
fokusområde «Samfunn», med det overordnede målet «Det er attraktivt å etablere og drive
næringsvirksomhet i Midtre Gauldal», har enheten utarbeidet en retningsgivende næringsplan for
arbeidet i 2019 – 2020.
Planen er utarbeidet med bakgrunn i tidligere vedtak og oppdrag gitt til enheten og med fokus på
at formannskapet fra høsten 2019 overtar ansvaret for næringsutviklingen i kommunen (som
tiltaksnemnd, tilsvarende).
Faktiske opplysninger
Næringsplanen har tatt utgangspunkt i disse retningsgivende dokumentene:

219

 Trøndelag fylkeskommune (2017), Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag,
vedtatt Trøndelag fylkesting 2017-12-14
 Trondheimsregionen (2017), Utviklingsplan 2018, vedtatt Trondheimsregionenregionrådet 2017-12-15.
 Trondheimsregionen (2017), Strategisk næringsplan, vedtatt Trondheimsregionenregionrådet 2017-12-15.
 Midtre Gauldal kommune (2019), Utviklingsstrategi Midtre Gauldal kommune – 20192022, vedtatt kommunestyret 2019-02-28.
 Region Trøndelag Sør (2019), Diverse vedtatte næringsplaner, aktiviteter og målsettinger
fra 2017-2019, vedtatt i Regionråd Trøndelag Sør under oppstart og etablering av det
strategiske regionsamarbeidet i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen og
Røros.
Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Støren Sør har fått tildelt en næringsutviklingsrolle som fremmes i egen sak (delvis pågående).
Sammen med kommunens regionsamarbeid i Trondheimsregionen og regionråd Trøndelag Sør
vil det være naturlig å gjennomføre næringsutvikling som oppfyller begge regionenes
målsettinger. Slik situasjonen er i dag har begge regionene Trøndelag fylkeskommunes strategi
for innovasjon og verdiskaping for Trøndelag som utgangspunkt for sin verdiskaping. Dette
forenkler vesentlig koordineringsarbeidet for kommunen som dobbelt regionrådsmedlem.
Økonomiske konsekvenser
Fra saksbehandling av kommunens tidligere næringsplaner har tiltakslista blitt vedtatt med krav
fra kommunestyret om at næringsfond skulle nyttes til finansiering av disse.
I og med at det ikke er nye (årlige) tildelinger til næringsfondet og at konsesjonsavgiftsfondet er
foreslått overført til Støren Sør ved Midtre Gauldal Næringsselskap KF, vil det være naturlig at
finansiering søkes for hvert tiltak. Tiltakene vil derfor bli fremmet som egne saker for
formannskapet etter hvert som de aktualiseres.
Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal formannskap vedtar vedlagte «Næringsplan 2019 – 2020» for Midtre
Gauldal kommune.
2. Hvert tiltak som er oppført i Appendiks 1 i «Næringsplan 2019 – 2020» og finansieringen
av disse, legges frem og godkjennes av formannskapet før gjennomføring.
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Innledning
Kommunen har en sentral rolle som tilretteleggere for næringslivet. Kommunens rolle er ikke en
lovpålagt kommunal oppgave. Like fullt er denne rollen en sentral del av kommunenes samlede
engasjement innen lokal samfunnsutvikling. Rollen inkluderer samhandling, rådgiving og ledelse i
forhold til plan og utvikling, kapasitet på infrastruktur og næringsarealer.
Støren Sør er et betydelig bidrag til langsiktig planlegging for næringslivet. Det vil sette fart på
næringsetableringer og gi forutsigbarhet og flere muligheter for utbyggere av næringsbygg og
boliger. Dette sikrer oppdrag for flere lokale bedrifter innen bygg- og anlegg i mange år framover.
Kommunens naturgitte fortrinn vil være med å tiltrekke nye investorer innen bærekraftig næringsliv
og gir nye, lokale arbeidsplasser.
Denne strategiske næringsplanen er basert på Trondheimsregionen strategiske næringsplan og andre
styrende dokumenter fra Trøndelag fylkeskommune, Midtre Gauldal kommune og region Trøndelag
Sør.

«For å lykkes i forvaltningsrollen må kommunen ha rask saksbehandling og gode reguleringsplaner.
For det andre bør kommunen vise interesse for bedriftenes utfordringer, noe som også betinger gode
kunnskaper om de lokale bedriftene. For det tredje bør kommunen ha et (demokratisk) møteforum
med det lokale næringslivet og andre næringsaktører om de strategiske næringspolitiske valgene.»1

Overordnet næringsstrategi 2020
Kommunens målsetting og visjon for 2030: «Det er attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet
i Midtre Gauldal!» innarbeides i kommunens saksbehandling, forvaltning og planarbeid.
Fortsette verdiskapning i regionen ved å begunstige næringsliv allerede lokalisert i kommunen
samtidig som forholdene legges til rette for nye aktører, ekspansjon og bærekraftig vekst.
Styrke kommunens støtte til Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) og forenkle
samarbeidet med kommunale enheter. Bidra til at næringslivet i kommunen har tilgang på
kompetent arbeidskraft og gode rammevilkår.

1

https://www.fafo.no/media/com_netsukii/20221.pdf
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Næringsutviklingsarbeid i Midtre Gauldal kommune
I 2016 ble det ansatt en ny næringsrådgiver i kommunen som per i dag utøver en svært viktig stilling i
enheten Næring, plan og forvaltning (NPF). Næringsrådgiver har hatt følgende prioriterte oppgaver
de tre siste årene:
1. Nytt næringsområde, Støren Sør – som prosjektleder og medlem av styringsgruppe
2. Eiermelding, forvaltning av næringsfond, FoUI-kontakt og diverse prosjektarbeid
3. Næringsutvikling og nettverk (promotering av Midtre Gauldal kommune).
Kommunestyret vedtok i 2018 en stor satsing på næringsutvikling i kommunen ved å gi en garanti på
inntil 200 mill. kr. for utvikling av Støren Næringsområde Sør. Dette vil skape nye arbeidsplasser, gi
boligbygging og vekst i hele kommunen og verne landbruksjord. Formannskapet har vedtatt i 2019 at
konsesjonsfondet kan brukes til utviklingsprosjekter siden det er lite eller ingen påfyll til
næringsfondet.
Daglig leder av næringsforeningen i Midtre Gauldal kommune (NiT Midtre Gauldal) er også blitt
ansatt som daglig leder (50%) i Midtre Gauldal Næringsselskap Kommunal Foretak som har fått i
oppgave å videreutvikle Støren Sør. Kommunale foretak nyter en fristilt status i forhold til det
ordinære kommunale administrative systemet med egne styrer som er oppnevnt av kommunestyret.

Politisk

Næringsfond

Administrativt

Konsesjonsfond

Trondheimsregionen

Kommunale
Foretak

NiT
(næringsforegning)
Fylkeskommune

Næringsrådgiver

Prosjekter

Bedrifter
Skoler

Saksbehandling/Samarbeid
Vedtak
Eier
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Fortsatt verdiskapning i regionen
Næringsstrukturene i en region er vanligvis ganske stabile. Selv etter «sjokk» som nedleggelse av
hjørnesteinsbedrifter viser det seg ofte at mye av virksomheten videreføres gjennom at ansatte går
til tilsvarende bedrifter (som dermed ekspanderer) eller starter opp nye bedrifter innenfor samme
segment.
Næringsstrukturen i en region er hele tiden i bevegelser og kan påvirkes gjennom langsiktige politikk.
Bedrifter med kapital kommer til å etablere seg i kommunen og/eller regionen basert på politisk
føringer og geografiske fortrinn innen sitt markedssegment. For Midtre Gauldal kommune er det
viktig å forstå hvilke fortrinn vi allerede har sammenlignet med Trondheimsregionen og utvikle de
mulighetene som finnes for næringslivet.
Lokaliseringskoeffisenter2 (LQ) er et mål på hvor sterk tilstedeværelse en næring har i kommunen. LQ
ser på hvor stor andel sysselsettingen i en næring er i region sammenlignet med i landet. En LQ på 1
betyr at en næring har like stort nærvær i regionen som i landet. LQ på 2 betyr at næringen er
dobbelt så sterk som i resten av landet. Tanken er at dette sier noe om regionen har et komparativt
fortrinn eller ikke i den næringen i form av næringsklynger.

Figuren viser LQ for 4. kvartal 2018
Et annet poeng er at bostedspreferanser blir viktige lokaliseringsbetingelser for bedrifter – og ikke
bare lokaliseringspreferanser knyttet til selve næringsdriften. Det vil si at tjenesteyting rettet mot
privatsfæren (alt fra tilgjengelighet til bolig, barnehager via kulturtilbud og til helsetjenester) vil ha et
element av næringspolitikk i seg.

2

https://xn--trndelag-64a.ressursportal.no/Artikkel/Details/102590?style=margin-top%3A%200%3B
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Skogbruk og foredling
Midtre Gauldal kommune skal legge til rette for å sikre forutsigbarhet i råstofftilgang fra skogen,
gjennom blant annet å sikre nødvendig infrastruktur. Midtre Gauldal kommune vedtok i 2016
«Hovedplan for skogsbilveger». Et godt privat vegnett vil sørge for god tilgang til råstoff, og god
økonomi til skogeier. Lang terrengtransport eller kippkjøring med tømmerbil, gir derimot dårlig
økonomi for skogeier.
Per i dag er det mange kommunale veger som ikke tillater vogntog med full lengde og vekt. I mange
tilfeller er det reelle svakheter på vegene som er årsaken til dette, mens det i andre tilfeller ikke er
problematisk å skrive opp vegene i veglista. Dette gjelder spesielt ved lengdebegrensninger på
vogntoglengde.
Midtre Gauldal kommune har både sagbruk og bedrifter som videreforedler trevirke. Bruk av tre i
bygg er viktig for at disse bedriftene skal kunne opprettholde sin aktivitet. Gjennom prosjektet
«TreRekGauldal» i regi av Gauldal TreFokus er ett av delmålene å etablere et ressurssenter for tre i
Gauldalen, i et signalbygg for kommunen tilsvarende forbildet «Mjøstårnet» som byggherre Arthur
Buchardt har oppført i Brumunddal3. Med bakgrunn i dette er det naturlig å legge til rette for økt
bruk av tre i offentlige bygg.
Gjennom hogst vil det alltid være virke som ikke er egnet til sagtømmer eller massevirke. Dette virket
flises i dag opp og benyttes som biobrensel. Kommunen har et stort potensiale i å benytte seg av
biobrensel til oppvarming av kommunale bygg. Det bør derfor legges til rette for vannbåren varme i
alle nye kommunale bygg, slik at disse kan benytte biobrenselanlegg til oppvarming.

Landbruk og produksjon
Midtre Gauldal er en stor og mangfoldig landbrukskommune. I 2018 var det 259 foretak som søkte
produksjonstilskudd, men størrelse og drift varierer mye. I gjennomsnitt driver hvert foretak 210 daa
jordbruksareal. Det er i hovedsak grovfôr som dyrkes i kommunen, og litt korn.
Kommunen er en av de største i fylket på melkeproduksjon, sauehold og fjørfehold, men med store
ubenyttede beiteressurser.
Utviklingen i store trekk er at areal i drift er forholdsvis stabilt (har gått litt opp), men at antall foretak
har gått ned. For hele landet har det vært en nedgang i antall foretak på 8,4 % i perioden 2013-2018,
men i Midtre Gauldal var det i samme periode 6,16 % nedgang. En må forvente at det fortsatt vil
være en nedgang i antall aktive bruk. Det er store investeringer som må gjøres på mange bruk
dersom en vil fortsette f.eks. med melkeproduksjon. Det har også mye å si hvordan neste generasjon
ser for seg å drive med landbruk.
Det siste forholdet har stor sammenheng med forskriftskravene til løsdrift av storfe som trer i kraft
fra 2034. Dette vil påvirke rekrutteringen i landbruket og øke behovet for nødvendig ombygging av
driftsbygningene.

Teknisk Ukeblad (2019), Verdens høyeste trehus er åpnet, hentet 2019-05-02 fra
https://www.tu.no/artikler/verdens-hoyeste-trehus-er-apnet-se-de-nyeste-bildene-br/459983
3
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Reiselivet
Nasjonalparkkommune
Status som nasjonalparkkommune gir Midtre Gauldal kommunen rett til å ta i bruk merkevaren og
designmanualen med retningslinjer i sin visuelle profil og i profilering av kommunen. Norges
nasjonalparkkommuner (NPKL) består av 32 medlemmer som etter søknad har fått tildelt status som
nasjonalparkkommune. Nasjonalparkene gir mulighet for økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig
verdiskapning. Foreningen skal samle og koordinere ressursene og innsatsen slik at medlemmene
som aktører under merkevaren Norges nasjonalparker kan bidra til at merkevarens intensjoner og
muligheter blir oppfylt. Målet er å dele erfaringer og stimulere til økt lokal verdiskaping og bedre
muligheter for lokal næringsutvikling.
Statusen opphører ved utløpet av 2021. Eksisterende nasjonalparkkommuner som søker og får
godkjenning etter nye kriterier innen utløpet av 2021 beholder sin status som
nasjonalparkkommune. Nasjonalparkkommuner som unnlater å søke mister statusen. Dette fordi
status etter gammel ordning opphører ved utløpet av 2021.
Midtre Gauldal kommune fyller de nye kriteriene for å søke, men det kreves en politisk enighet om
dette. Absolutt siste frist er utgangen av 2021, og avslag kan ikke påklages (Miljødirektoratet) eller
utelatelse av søknad er ikke reverserbart etter at dagens tilhørighet opphører (automatisk etter
søknadsfristen i 2021).

«Mett i Gauldaln»
Utvidelse av eksisterende bedrifter som allerede har et etablert marked innen næringsmidler vil
styrke konkurransekraften for kommunen og berike både reiselivsutviklingen så vel som kulturbasert
næringsvirksomhet. Dette er et forsømt område som med fordel kan utvikles bedre i kommunen.
I løpet av planperioden bør det jobbes aktivt for å styrke disse bedriftene med årlig deltakelse i «Oi!
Trøndersk matfestival»4 og etablering av et tydelig «Mett i Gauldaln» via samarbeid med «Oi!
Trøndersk Mat og Drikke AS» og «Trøndelag Reiseliv AS».
«Mett i Gauldaln» består nå av 5 bedrifter som vil satse de neste årene. Fra tidligere har
matprodusenter og småskalaprodusenter fra kommunen deltatt både i Trøndersk matfestival og
Bryggerifestivalen under andre regioners bannere. Dette arbeidet koordineres av Midtre Gauldal
Næringsselskap KF og Støren Sør.

Pilegrimssenter i Østerdalsleden
I 2008 gjennomførte to arkitektstudenter ved NTNU en hovedfagsoppgave hvor de tegnet og laget et
pilegrimssenter i samarbeid med Midtre Gauldal kommune. Den inneholder både lokalisering (i
kommunen), begrunnelser for materialvalg og detaljtegninger med beskrivelser av de forskjellige
husene.
Østerdalsleden5 er allerede en godt etablert rute som sammen med de andre pilegrimsledene ender i
Nidaros. En realisering av det nevnte pilegrimssenteret kan bli et nytt folkehelsemål i tillegg til
hovedfunksjonen beregnet på vandrende pilegrimer og langvandrere i fra inn- og utland.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS (2019), Trøndersk Matfestival, hentet 2019-05-01 fra
http://oimat.no/tronderskmatfestival/
4

Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim (2019), Østerdalsleden, hentet 2019-05-02 fra
https://pilegrimsleden.no/no/map/osterdalsleden
5
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En oppdatert arealplanlegging og ny gjennomgang av næringslivspotensialet for østerdalsleden i
kommunal sammenheng kan bidra til en tilsvarende utvikling som Dovrefjelleden.
Dagens aktiviteter i tilknytning til Østerdalsleden kan også utvides tilsvarende «Pilegrimsdagene på
Dovrefjell». Sistnevnte har hatt en betydelig verdiskapning siden de ble etablert i 1994, og er et
samarbeid mellom kirken i Dovre og Pilegrimssenter Dovrefjell.

Hytteutbygging
I overordnede planer for Midtre Gauldal kommune er et av målene å stille tilstrekkelig med bolig- og
næringsarealer klart for utbygging. Det bør også settes mål om en minimum antall hyttetomter som
er tilgjengelig i kommunen til enhver tid. Det bør også legges til rette for vedlikehold og
modernisering av eksisterende bygninger. Målene kan videreføres via kommuneplanens arealdel.

Scooterløype
Forprosjektet er satt inn i tiltaksplanen for enhet Næring, plan og forvaltning, og nytteverdien ved
næringsutvikling vil bli gjennomgått som en del av dette arbeidet.

Grønn verdiskapning og konkurransekraft i Midtre Gauldal
Midtre Gauldal har et friluftsliv, landbruk og skogbruk som allerede bidrar sterkt i verdikjeden. Økt
grønn verdiskaping vil først og fremst være å utnytte de fordelene aktørene allerede har, og bygge
videre på primærnæringenes muligheter.
Det vises til mulighetsrommet ved grønn vekst som kan forlenge disse allerede etablerte
verdikjedene. Lokalt har kommunen muligheter i sine handlingsplaner hvor nyskaping, forskning og
utvikling kan påvirkes i enda større grad hos bedriftene.
Grønn verdiskaping krever andre mineraler og råstoffer enn det vi tidligere har benyttet. I Midtre
Gauldal finnes det forekomster som med fordel bør undersøkes nærmere med målsetting om
kommersiell drift. For å fastslå om det finnes større drivverdige forekomster er det nødvendig å
foreta utvidete undersøkelser. I Trøndelag fylkeskommune og NGU sitt treårige program «Geologiske
ressurser i Trøndelag»6 (2019-2021) er hensikten å forbedre kartleggingen og finne omfanget av
drivverdige forekomster som kan utvinnes.

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU, 2019), Geologiske ressurser i Trøndelag, hentet 2019-05-02 fra
https://www.ngu.no/nyheter/vil-kartlegge-bedre-i-trondelag
6

Næringsplan 2019 - 2020
8

228

Først til fremtiden
«Smarte Samfunn er å etablere effektive og funksjonelle samfunn med IKT som muliggjørende
teknologi. Det bærende element er å skape nye, bærekraftige produkter, tjenester og
forretningsmodeller og samfunnsfunksjoner innen og på tvers av tradisjonelle bransjer, teknologier og
disipliner»7
Gjennom satsningen på Støren Sør, Budal utvikling, Nasjonalparkkommune og andre aktiviteter har
næringslivet i Midtre Gauldal alle muligheter til å etablere moderne og bærekraftige bedrifter. Det er
allerede nedlagt betydelig arbeid og ressurser, og i denne planens periode vil utviklingen øke i
hastighet om kommunen går foran og viser vei. I mange år har entreprenørskap stått på dagsorden
blant ungdommen. Nå er det på tide å høste gevinstene av dette arbeidet og mobilisere til etablering
av nye bedrifter og legge til rette for næringsklynger som utnytter mulighetene smarte samfunn gir.
Ingen kjenner behovene bedre enn innbyggerne og de digitale generasjonene som fødes og vokser
opp i trygge omgivelser i kommunen vil enkelt og greit ikke forstå hvorfor vi opprettholder gamle
løsninger når verden går framover. Dette krever nytenkning og forskning på alle nivå – og samtidig
kan det skape nye inntektsmuligheter.

Intensiv matproduksjon
Fra før er laks synonymt med Gaula i Midtre Gauldal kommune. Og denne aktiviteten forsterkes
stadig gjennom det mangeårige arbeidet Gaula Fiskeforvaltning og Gaula Elveeierlag har utført for å
sikre fiskevann og bielvene til Gaula. Gjennom Gaula Natursenter AS selges reiselivsproduktene i
Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen, men viktigst er likevel lakseelva Gaula, både for kommunen og
regionen og Norge som en internasjonal destinasjon for sportsfiskere.
Midtre Gauldal kan med fordel studere etableringen av landbasert fiskeoppdrett av fjellørret i
Oppdal8. Dette er en aktivitet som krever betydelige areal og tilgang på gode grunnvannskilder.
Planområdet i Oppdal er på 400 daa og oppdrettsanlegget er lukket, noe som hindrer rømning av
smolt og fisk eller spredning av fiskesykdommer til laksevassdraget Driva. Anlegget i Oppdal har en
årsproduksjon på ca. 3250 tonn i en bygningsmasse på 18 daa og forventes å gi ca. 40 arbeidsplasser.
Vi trenger mer kortreist mat i Norge og produksjonen av ferske norske frukt og grønnsaker må opp.
Norske veksthusprodusenter oppnår høyeste avlinger i verden med produkter av god kvalitet, men til
dels utkonkurreres fordi frakt er fremdeles billig mens veksthusproduksjon er kostbar i form av
energiforbruk. Nye teknologiske utviklinger gjør det mulig å redusere bruk av energi med over 75%.
Et veksthus er en solfanger som mottar mer energi enn den brukes i løpet av et år. Norske
veksthusgrønnsaker i lukkede systemer er fremtiden.

Trondheimsregionen (2018), Handlingsprogram 2018-2019 for strategien «Et verdiskapende Trøndelag»,
hentet 2019-04-12 fra https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-ogstrategier/strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/
7

Ukeavisa Opp - nettutgave (2018), Her er oppdrettsduoens gigantplaner, hentet 2019-05-01 fra
https://opp.no/2018/10/naeringsliv/na-far-politikerne-se-gigantplanen/ (publisert 2018-10-12)
8
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Skal etablering av intensiv matproduksjon lykkes i kommunen fordrer det nært samarbeid med
eksisterende selskaper i Trøndelag. Kommunen kan tilrettelegging ved å sikre at det er nok areal til
formålet i arealplanen for Midtre Gauldal kommune og spesifikt i kommunedelplan Støren. Et annet
nødvendig tiltak er å foreta grunnboringer og vannprøver i aktuelle områder.

Fremtidens teknologi
Norge har et betydelig overskudd av bærekraftige og relativt miljøvennlig elektrisitet. Midtre Gauldal
kommune bør gjennomføre en planlegging for etablering av fremtidens teknologi bedrifter for å
utnytte dette overskuddet. Sammen med myndighetenes tilrettelegging for å tiltrekke seg «grønne
datasenter» nasjonalt (via samarbeid med Statkraft Data Center Sites) finnes mange aktuelle
områder i Midtre Gauldal som kan være egnet for en utbygging i alle størrelser.
Dagens Næringsliv skrev nylig om planer om en batterifabrikk i Rana som vil bli like stor som Teslas
fabrikk i California i USA, vil koste opp mot 33 milliarder kroner ferdig utbygd. Planen er å produsere
litiumbatterier i hovedsak til bilindustrien fra 2023. Utfordringen er at kommunene har sagt foreløpig
nei til planen om vindpark og dermed finnes det ikke energi-grunnlaget for industri. En slik etablering
kan skape mange tiltrengte arbeidsplasser.
Energibehovet i regionen og Norge vil ikke reduseres i nær fremtid, og etablering av vindkraftparker
har fått sin aktualitet via NVE sin nasjonale utredning. Kommunene Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus,
Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen er berørt av området på 3276 kvadratkilometer utpekt
av NVE.
NVE skriver: «Fra et nasjonalt perspektiv, framstår Indre Sør-Trøndelag derfor som et av de mest
egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt mye vekt på de gode
produksjonsforholdene i denne vurderingen».
Vindparker i kommunen gir også muligheter for flere arbeidsplasser tilknyttet vedlikehold, rydding av
veier og byggeaktivitet, og annen spesialisert service. I tillegg vil etableringen kunne bidra til økte
kommunale inntekter. Kommunen tar stilling til etablering gjennom blant annet høringsuttalelser.

Lavutslippssamfunn
«Kortreist kvalitet er en anbefalt strategi for å kunne bli et lavutslippssamfunn. Reduksjon av
råvarebruk og transport, økt gjenbruk/reparasjon og materialgjenvinning i et kretsløp der færrest
mulig ressurser går tapt. En bevisst satsning på kortreiste verdikjeder vil kunne bidra til det grønne
skiftet og samtidig styrke lokalt næringsliv.»
Planforslaget for den reviderte klima- og energiplanen for Midtre Gauldal kommune tar sterkt til
ordet for å etablere kortreiste verdikjeder. Ved å bygge opp verdikjedene omkring mulighetene som
skapes ved overgangen til lavutslippssamfunn kan også gi potensielle nye arbeidsplasser i nye eller
eksisterende bedrifter.
I kommunen finnes råvarer knyttet til gjødsel fra husdyrproduksjon og det er foretatt beregninger på
hvilke muligheter dette gir til etterbehandling og energiproduksjon som f.eks biogass. Dette arbeidet
kan med fordel videreføres og sammenfattes med klimaskiftet og de krav som kommer fra
overordnet myndighet for å få kortreiste råvarekjeder i en sirkulærøkonomi. Arbeidet vil også måtte
inneholde utredninger om vindkraft, biobrensel, solar, hydrogen og andre energikilder med mere og
potensialet til næringsutvikling for dette i kommunen (se også punktet foran under «Fremtidens
teknologi»).
Næringsplan 2019 - 2020
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Appendiks 1 – Forslag til tiltak i 2019 - 2020
Støren Sør
Støren Sør forvaltes av Midtre Gauldal næringsselskap KF og videreutvikles i planperioden etter
kommunestyrets vedtak for å kunne tilby attraktive næringsarealer.
Støren Boligområde Sør utvikles samtidig, med hovedfokus om å tilby eneboliger og som den nye
grønne bydelen for Trondheimsregion.

Først til fremtiden
Gjennomgå mulighetsrommet i Smarte samfunn og søke å styrke lokal næringsutvikling i tråd med
fylkeskommunens vedtatte satsningsområde og bidra til Trondheimsregionens målsetting om flere
kompetansearbeidsplasser lokalt.
Fortsette satsningen på Ungt Entreprenørskap i grunnskolen og ved Gauldal videregående skole.
Videreføre Ung Skaperlyst, næringslivskontakt i ungdomskolen og Yrkesmessa som regionale
drivere.

Grønn verdiskaping
Utnytt mulighetsrommet i det grønne skiftet ved å tilrettelegge for bærekraftige næringer og
innovative produkter som etterspørres nasjonalt og internasjonalt.
Tilrettelegg for intensiv matproduksjon (f.eks. landbasert fiskeoppdrett) på nærings- og landbruksarealer. Utrede grunnvannskilder og klimatiske forhold som vind og årlige temperaturvariasjoner
(med videre) for å finner egnet arealer.
Planlegge og gjennomføre tiltak for mottak av flere nye nullutslipp kjøretøy innen 2025.
Gjennomføre mulighetsstudie for kollektivløsninger og fremtidens ladestasjoner.
I samarbeid med NGU og Trøndelag fylkeskommune lokalisere og utrede drivverdige forekomster
for mineraler, pukk, grus og naturstein.

Opplevelsesnæringer
Utrede en søknad om Midtre Gauldal kommune sin status som Nasjonalparkkommune innen
utgangen av 2020 og avklare grunnlaget for og i mot å søke om fornyet status i 2021.
Bidra med tilrettelegging av «Mett i Gauldaln» for å styrke samarbeid og verdiskaping for
matprodusenter og serveringssteder i kommunen med årlig deltakelse i «Trøndersk matfestival» og
Næringsplan 2019 - 2020
11

231

«Bryggerifestivalen».
Arbeide med å bidra til etablering av det planlagte Pilegrimssenteret fra 2008 for å styrke
Østerdalsleden og kommunens folkehelse med nye lokasjoner for besøk.
Utrede og planlegge et større opplevelsessenter for jernbanehistorie i tilknytning til Støren stasjon
og i nært samarbeid med Bane Nor SF, Jernbanedirektoret og Norsk jernbanemuseum.

Landbruket
Forbedre kontakten med faglagene i kommunen og videreutvikle potensielle næringsaktiviteter og
muligheter for å styrke den lokale sirkulære økonomien.
Oppfølging av strategien i regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag.
Øke utmarksbeiting i prioriterte beitelandskap i Forollhogna.
Videre satsning for å øke lokal tilvirkning av landbruksprodukter av høy kvalitet til bruk i regionens
restauranter og serveringssteder. Vesentlig bidrag til etableringen av «Mett i Gauldaln» (eget punkt
under «Opplevelsesnæringer»).
Utvikle overnattingstilbudet i tilknytning til utmarksområder.

Skogbruket
Oppdater kommunens vegliste for å sikre en uttransport av tømmer som ikke medfører
ekstrakostnader for skogeier.
Gjennomfør tiltak opplistet i «Hovedplan for skogsbilveger» fra 2016.
Midtre Gauldal kommune skal arbeide for å bruke mer tre i nye kommunale bygg.
Legge til rette for etablering av flere fabrikker med utgangspunkt i tilgjengelig trevirke og økt
etterspørsel i Midt-Norge og Nord-Norge, f.eks produksjon av trefiberisolasjon, biobrensel mm.
Bedre tilretteleggelse for økt bruk av biobrensel til oppvarming av offentlig bygg.

Næringsplan 2019 - 2020
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Appendiks 2 – Retningsgivende instanser
Strategisk Næringsplan for Trondheimsregion
Midtre Gauldal kommunes næringsplan tar utgangspunkt i strategisk næringsplan for
Trondheimsregionen og de fire målområdene for strategisk næringsutvikling9:
1. Kobling FoU og næringsliv
2. Næringsfremmende kommuner
3. Kommersialisering av teknologi
4. Attraktiv region.

Trøndelag fylkeskommune
Trøndelags fortrinn og satsningsområder er beskrevet i fylkeskommunens strategi for innovasjon og
verdiskaping for Trøndelag vedtatt i fylkestinget 14. desember 201710. Strategien er retningsgivende
for alle offentlige aktører i Trøndelag. Fylkestinget vedtok at følgende satsningsområder skal gjelde:
1. Bioøkonomi - verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser
2. Sirkulærøkonomi – har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig gjennom
redusert råvarebruk, avfall, utslipp og energi
3. Smarte samfunn – begrepet brukes om samfunn som utnytter digitale teknologier som
sentrale verktøy for smarte løsninger for produkter, tjenester og prosesser
4. Opplevelsesnæringer – omfatter bedrifter innenfor det vi tradisjonelt oppfatter som
reiselivet, men også bedrifter og aktører relatert til mat, natur og kultur
5. Havrommet – omfatter biomarine ressurser, fiske, fangst, havenergi, marint miljø, olje og
gass, oppdrett, prosessering og foredling, skipsfart og marin og maritim teknologi
Fylkeskommunen peker på at «Næringsutvikling og verdiskaping er avhengig av god infrastruktur og
forutsigbar arealbruk.»

Verdiskapingsstrategi Trøndelag Sør 2019 - 2022

Trondheimsregionen (2019), Utviklingsplan, hentet 2019-04-29 fra https://trondheimsregionen.no/omossmoter/utviklingsplan/
9

Trøndelag fylkeskommune (2017), Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag, vedtatt Trøndelag
fylkesting 2017-12-14, hentet 2019-04-12 fra https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-oginnovasjon/planer-og-strategier/strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/
10
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Midtre Gauldal kommunes næringsplan tar også utgangspunkt i verdiskapingsstrategi Trøndelag Sør
2019 - 2022 og de fire satsningsområdene for regionen11:


Bioøkonomi



Sirkulærøkonomi



Smarte samfunn



Opplevelsesnæring.

Region Trøndelag Sør
Regionens satsning er vurdert til målet:
Styrke innovasjon og verdiskaping i Trøndelag Sør
gjennom


Å forene krefter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, sirkulærøkonomi,
opplevelsesnæring og smarte samfunn



Å benytte etablerte utviklingsmiljø og satsinger som drivkraft for utvikling og økt aktivitet

Arbeidet er satt opp i «Verdiskapingsprogram næring» gjennom å
•

Forsterke etablerte prosjekter, ved å utvide med ﬂere bedrifter i større del av regionen,
utvikle og gjennomføre ekstra aktiviteter eller tilføre ny/mer kompetanse

•

Utvikle nye prosjekter, gjennom tilrettelegging av møteplasser og utvikling av
innovasjonsmetodikk og –prosesser

•

Styrke det regionale innovasjonssystemet, gjennom kompetanseutvikling og ressurser til
aktiv mobilisering og tidligfase prosjektutvikling

Regionråd Trøndelag Sør (2019), VERDISKAPINGSSTRATEGI TRØNDELAG SØR 2019 - 2022, mottatt 2019-0429 fra https://trondheimsregionen.no/om-ossmoter/utviklingsplan/
11
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Saksframlegg

Arkivnr. U01

Saksnr. 2019/2372-1

Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak
Møtedato
32/19
20.06.2019
Saksbehandler: Knut Magne Lundemo

Gaula Natursenter AS - markedsføring og turistinformasjon 2019 - 2021 næringsfondstøtte

Dokumenter i saken:
1 S Gaula Natursenter AS - markedsføring og turistinformasjon 2019 - 2021 næringsfondstøtte

Ingress
Gaula Natursenter AS er turistkontoret for Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen
kommuner. Foretaket er driftsselskapet og leier eiendommen GNR/BNR 45/275F9 (Gaula
natursenter messe- og kongressbygning) fra Midtre Gauldal kommune. Driftsselskapet har
ingen direkte inntekter av autorisasjonen som turistinformasjon. Eierkommunene støtter
markedsføringen av reiselivet i Gauldalen gjennom årlige tilskudd til driftsselskapet.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Midtre Gauldal kommune har en samarbeidsavtale med sine medeiere i Gaula Natursenter AS
som forplikter kommunen til å bidra med kr. 250.000,- per år i støtte til markedsføring og for å
opprettholde natursenterets offentlige autorisasjon som turistinformasjonskontor.
Faktiske opplysninger
Fra årsrapporten til Gaula Natursenter AS (2019) listes noen av kravene for å opprettholde
autorisasjonen som turistinformasjonskontor:


Turistinformasjonen skal være plassert i lokaler som er sentrale og lett tilgjengelig for den
kundegruppen som skal betjenes. Dersom turistinformasjonskontoret er plassert i lokaler som
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også anvendes til andre formål, skal turistinformasjonen være tydelig atskilt fra de øvrige
aktiviteter i lokalet.
Turistinformasjonen skal ha fast ansatt leder for kontorets drift.
Det skal sikres at turistinformasjonskontoret i åpningstiden er bemannet med minst en fast
ansatt medarbeider.
Medarbeiderne skal kunne gi faglig kvalifisert betjening på minimum to språk i tillegg til
nordiske språk.
Turistinformasjonen skal kunne gi korrekt og aktuelle detaljopplysninger samt foreta
reservasjoner vedrørende: transport, innkvartering, bespisning og aktiviteter. De skal også
kunne gi korrekte og aktuelle opplysninger vedrørende: severdigheter, begivenheter og
allmenn reiseinformasjon.
I tillegg til å dekke lokalt og regionalt nivå skal turistinformasjonskontoret gi informasjon om
og yte service for nasjonale reisemål som vil være aktuelle.
Kontoret skal være utstyrt med telefon, telefaks og internettilknytning.
Kontoret skal ha tilgjengelig informasjonsmateriell i samsvar med tidligere punkt.
Kontoret skal være åpent hele året.
I perioden 20. juni til 20. august skal ukentlig åpningstid være minst 60 timer. I perioden
21.august til 19.juni skal det være ukentlig åpningstid på minst 37,5 timer.

Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
I retningslinjene for bruken av kommunale næringsfond er det en hovedregel at støtte skal være
utløsende for gjennomføring av tiltaket, eller at tiltaket ikke blir gjennomført i samme omfang
uten støtte.
Det gis ikke anledning til å støtte ordinære driftsutgifter og sanering av gjeld i private bedrifter.
Det kan heller ikke gis støtte til ordinære kommunale oppgaver.
Rådmannen er av den oppfatning at turistinformasjonen og markedsføringen av Gauldalen ikke
ville funnet sted i tilsvarende omfang uten kommunenes økonomiske støtte. Tiltaket har stort
geografisk nedslagsfelt og bidrar til positiv omdømmebygging for regionen.
All den tid det er en ikke-kommersiell aktør som fremmer behov for næringsfondsmidler,
vurderes ikke en økonomisk støtte å komme inn under gjeldende regelverk for ESA og EU/EØS
rapporteringspliktige «de minimis aid».
Følgelig foreslår Rådmannen at den årlige markedsføringsstøtten for årene 2019, 2020 og 2021
belastes Midtre Gauldal kommunes næringsfond etter gjeldende vedtekter for bruk av
kommunens næringsfond med kr. 250.000,- per år og med en sluttrapportering innen 1. desember
2021 for hele perioden.
Økonomiske konsekvenser
1. Ingen økonomiske konsekvenser for ordinær drift, da støtten utbetales over
næringsfondet.
2. Til orientering har ikke næringsfondet hatt økonomiske tildelinger siden før 1. januar
2017, og bør vurderes tilført friske midler for å opprettholde sin vitalitet.
3. Støtte over kommunens næringsfond medfører rapportering av tildelingen til Kommunalog moderniseringsdepartementet via Regionalforvaltning.no.
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Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal kommune innvilger Gaula Natursenter AS kr. 250.000,- til årlig
markedsføringsstøtte og for opprettholdelse av autorisasjonen som offentlig
turistinformasjonskontor for Gauldalen i årene 2019, 2020 og 2021.
2. Støtten gis som bagatellmessig støtte «de minimis». Søkeren plikter å opplyse om dette
også ved søknad om annen støtte i løpet av de neste 3 år.
3. Søkeren plikter til enhver tid å opplyse kommunen om annen mottatt offentlig støtte i
prosjektet.
4. Beløpet bevilges over kommunens næringsfond.
5. Tilskuddet utbetales mot skriftlig anmodning via brev til postmottak@mgk.no (eventuelt
direkte via Regionforvaltning.no) eller per ordinær post til Midtre Gauldal kommune på
75 % av innvilget beløp.
6. Tilskuddets siste 25 % vurderes for utbetaling ved innsendelse av en sluttrapport for
prosjektperioden 2019 - 2021 med attestert regnskap eller annet godkjent bevis framlagt i
en anmodning til Midtre Gauldal kommune som foran.
7. Sluttrapportering utføres innen 1. desember 2021.
8. Tilskuddet tildeles etter de kommunale Retningslinjer for bruk av næringsfondene i
Midtre Gauldal kommune.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

Prosjekt

2019/147000

661031

325

2019/195040

661031

325

2020/147000

661031

325

2020/195040

661031

325

2021/147000

661031

325

2021/195000

661031

325

2021/147000
(Sluttrapport)
2021/195040
(Sluttrapport)

661031

325

661031

325

Turistkontor
Gauldalen
Turistkontor
Gauldalen
Turistkontor
Gauldalen
Turistkontor
Gauldalen
Turistkontor
Gauldalen
Turistkontor
Gauldalen
Turistkontor
Gauldalen
Turistkontor
Gauldalen
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Beløp (Kr)

250 000
-250 000
250 000
-250 000
100 000
-100 000
150 000
-150 000

Saksframlegg

Arkivnr. 242

Saksnr. 2019/1620-2

Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak
Møtedato
33/19
20.06.2019
Saksbehandler: Knut Magne Lundemo

Etablering av "Mett i Gauldaln" og deltakelse i "Trøndersk Matfestival
2019"

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om støtte fra Kommunale næringsfond Matfestivalen Oi! - Trondheim 1.3. august
2 S Etablering av "Mett i Gauldaln" og deltakelse i
"Trøndersk Matfestival 2019"

Midtre Gauldal næringsselskap KF

Ingress
Samarbeidsorganet «Mett i Gauldaln» har kommet i stand etter initiativ fra flere lokale
næringsmiddelbedrifter som holder til i Midtre Gauldal. Initiativtakerne har sammen med Midtre
Gauldal Næringsselskap KF arbeidet for å presentere hva kommunen har å by på av
matprodukter ved deltakelse i årets «Trøndersk Matfestival 2019» i Trondheim 1. – 3. august
under felles profil. Til denne deltakelsen søker aktørene støtte fra kommunale næringsfond.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Fra søknadens ordlyd (med noen tekniske rettelser):
Midtre Gauldal kommune har ønske om økt satsning på mat og matkultur i kommunen.
På Ville Veier, har bedt om bistand fra kontaktperson Aina Midthjell Reppe og næringsrådgiver
Knut Magne Lundemo for å sikre en fortsatt satsning på mat og opplevelser i Midtre Gauldal.
Et ledd i denne satsningen er å samle eksisterende og nye deltagere på Matfestivalen Oi! på en
felles stand for Midtre Gauldal kommune. For på den måten å markedsføre hva kommunen kan

238

tilby, og tiltrekke seg besøkende som ønsker å kjøpe produkter og opplevelser aktører i
kommunen tilbyr. Dette vil styrke Midtre Gauldal sitt omdømme og bidra til strategien «Først til
fremtiden», der økt sysselsetting er et av målene.
Midtre Gauldal Næringsselskap KF bidrar til dette målet ved å legge til rette for felles deltakelse
på Matfestivalen Oi. På sikt er det et mål at dette skal få flere til å satse på opplevelsesnæring og
matforedling i Midtre Gauldal.
Faktiske opplysninger
Utviklingsstrategi Midtre Gauldal kommune 2019-2022 vedtatt i kommunestyret 28. februar
2019 legger opp til 30 % økning i antall sysselsatte i næringslivet innen 2030 – 2035.
Midtre Gauldal Næringsselskap KF fikk under behandlingen av PS 73/18 Handlingsprogram
med økonomiplan 2019 – 2022 i kommunestyret, i oppdrag å legge til rette for næringsutvikling
i Midtre Gauldal kommune.
Soknedal Bakeri AS, Fumo AS, Trøndersnadder (elevbedrift), Storstuu Winsnes og
Gammeltunet Hanshus, er samarbeidspartnere i «Mett i Gauldaln» med målsetting om å samle
alle matprodusenter under felles profilering og delta i arrangementet «Trøndersk Matfestival
2019» for å fremme og videreutvikle næringsmiddelbransjen i Midtre Gauldal.
Med tildelingen av én Michelin-stjerne hver til restaurantene «Fagn» og «Credo» fra Trondheim
i mai 2019 har trønderske matprodusenter fått økt oppmerksomhet og større etterspørsel for
regionale matprodusenter. Dette har «Mett i Gauldaln» til hensikt å utnytte for å møte den
økende konkurransen fra tilsvarende organiseringer i Oppdal, Melhus og Røros med flere.
Midtre Gauldal Næringsselskap KF er prosjekteier, og styremedlem Kristian Digre har påtatt seg
oppgaven som prosjektleder for «Mett i Gauldaln» og koordineringen av det videre arbeidet
sammen med de fem utstillerne, Aina Reppe og Eli Haugum. Digre er også styremedlem i «Fagn
AS».
Kostnadsplan (fra søknad)
Tittel

2019

Diverse
Egeninnsats deltakere 750*465
Produksjon stand
Prosjektledelse
Reisekostnader
Reklamebyrå
Standleie
Sum kostnad

SUM

15 000
348 750
50 000
60 000
10 000
65 000
117 969
666 719

Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Søknaden er i tråd med de siste vedtatte styrende dokumenter (som anført i «faktiske
opplysninger») som «Utviklingsstrategi Midtre Gauldal kommune 2019-2022» og
«Handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022».
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15 000
348 750
50 000
60 000
10 000
65 000
117 969
666 719

Økonomiske konsekvenser
Søknaden finansieres gjennom næringsfondet (se tabell).
Finansieringsplan (fra søknad)
Tittel
Egeninnsats deltakere 750*465
Egenandel deltaker stand
Midtre Gauldal kommune
Sum kostnad

2019
348 750
117 969
200 000
666 719

SUM
348 750
117 969
200 000
666 719

Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal formannskap innvilger Midtre Gauldal Næringsselskap KF kr. 200 000,til «Mett i Gauldaln» for tilrettelegging og deltakelse i «Trøndersk Matfestival 2019».
2. Støtten gis som bagatellmessig støtte «de minimis». Søkeren plikter å opplyse om dette
også ved søknad om annen støtte i løpet av de neste 3 år.
3. Søkeren plikter til enhver tid å opplyse kommunen om annen mottatt offentlig støtte i
prosjektet.
4. Beløpet bevilges over kommunens næringsfond.
5. Tilskuddet utbetales mot skriftlig anmodning via Regionalforvaltning.no. med 75 % av
innvilget beløp.
6. Tilskuddets siste 25 % vurderes for utbetaling ved innsendelse av en sluttrapport for
prosjektet med attestert regnskap eller annet godkjent bevis framlagt i en anmodning i
Regionalforvaltning.no.
7. Sluttrapportering utføres i Regionalforvaltning.no innen 1. desember 2019
8. Tilskuddet tildeles etter de kommunale Retningslinjer for bruk av næringsfondene i
Midtre Gauldal kommune.
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.

Prosjekt

2019/148000

661031

325

2019/195040

661031

325

Mett i
Gauldaln
Mett i
Gauldaln
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Beløp (Kr)

200 000
-200 000

Saksframlegg

Arkivnr. Q15

Saksnr. 2018/3900-4

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak
Møtedato
34/19
20.06.2019
23/19
20.06.2019
Saksbehandler: Kari Nybjerkan Refseth

Nytt reglement "Tilskudd til vedlikehold av private veger" - gjeldende fra
010719.

Dokumenter i saken:
1 S Forslag til endring av reglement "Tilskudd til vedlikehold av private veger".
2 X Særutskrift Forslag til endring av reglement "Tilskudd til vedlikehold av private
veger".
3 U Forslag til endring av reglement "Tilskudd til vedlikehold av private veger".
4 S Nytt reglement "Tilskudd til vedlikehold av private veger" - gjeldende fra 010719.
Vedlegg:
1.
Innstilling om kommunal overtakelse, vegstandard, tilskott til bygging og vedlikehold av
private veger i Midtre Gauldal. Vedtatt i Kommunestyret 17/6 2013.
2.
Regler og retningslinjer – private veier – overtakelse, krav og tilskudd. Fra 1/7 2019.
Ingress
Forslag til endring av retningslinjer for kommunalt tilskudd til private veier fra 1. juli 2019.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe på 3 personer som fikk i oppdrag å gå gjennom dagens
retningslinjer for kommunalt tilskudd til private veier og fremme eventuelle forslag til endringer
innen den 1. juni 2019.
Følgende medlemmer ble valgt: Leder Bjørn Enge, Kåre Merket og Ane Aunøien Moen.
Sekretær: Kari Nybjerkan Refseth.
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Faktiske opplysninger
Gruppen ser at det ble gjort en solid jobb i 2013, som i det store og hele står seg godt videre.
Det har dukket opp noen utfordringer i forbindelse med praktiseringen av regelverket. Da sikter
gruppen til punkt 4 d) i reglementet fra 2013 som lyder slik:
«Ingen vei under 1000 meter får tilskudd. For veilengden over 1000 meter gis tilskudd inntil kr.
10,- pr. meter fram til siste fastboende, eller veilagets beskrivelse av felles vei. Ingen reduksjon
ved flere oppsittere.»
Vurdering
Gruppen mener at det trengs en presisering av tilskuddsordningen for vedlikehold av private
veier. Den bør presiseres at ordningen gjelder kun fram til siste fastboende.
Det vil si at tilskudd til private veier som fører fram til større utfartsområder eventuelt må søkes
kommunen som egen sak, utenfor denne ordningen.
For å få en forutsigbarhet i forbindelse med tilskuddets størrelse og fordelingen på søkerne bør
kr. 10,-/km falle bort. Saksbehandler vil da fordele tilskuddsrammen på antall kilometer omsøkt.
Gruppen har revidert retningslinjene fra 17/6 2013 inn i «Regler og retningslinjer – private veier
– overtakelse, krav og tilskudd – fra 1/7 2019.»
Dette for å unngå jobben med å gå tilbake på dokumentet fra 17/6 2013 for å finne tråden i
reglene. Se vedlegg 1 og 2.
Gruppens innstilling
Gruppen ble enig om fortsatt å forholde seg til siste fastboende og 1000-metersgrense.
Teksten «eller veilagets beskrivelse av felles vei» tas bort.
Ordningen med å utbetale kr. 10,-/meter foreslås å tas bort. I stedet fordeler saksbehandler potten
kommunestyret har avsatt.
Ny tekst i punkt 4 d) foreslås slik:
«Det gis tilskudd til private veier over 1000 meter. Tilskuddsberettiget veilen
gde er fra 1000
meter fram til siste fastboende. Kommunestyret fastsetter årlig en budsjettramme for tilskudd til
private veier. Denne fordeles på totalt antall meter privat vei som kommunen har innvilget
utbetaling av tilskudd for. Søknadsfrist er 1. juli.»
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MidtreGauldalkommune
v/ ordfører
7290 STØREN

Innstilling om kommunal overtakelse,
vegstandard, tilskott til bygging og
vedlikehold av private veger i
Midtre Gauldal kommune.
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Utvalget oppnevnt av Formannskapet 6. februar 2012,
og har bestått av Harald Buseth (KrF), Hanne Husvik Lein (AP) og
Odd Vårvik (SP), leder.

Det er avholdt 6 møter og foretatt 2 befaringer på de lengste
private vegene i kommunen. Utvalget har fått den dokumentasjon og
hjelp som er forespurt fra EKT.

Bakgrunnsdokumenter:

Retningslinjer for saken, K-sak 55/89
Vegliste Midtre Gauldal kommune (kommunale veger)
Oversiktskart offentlige og private veger i Midtre Gauldal
Liste, Vedlikeholdstilskott private veger med vedtak 1987
Søknadsskjema, eksempel

Mandat

Utvalget skal foreta en gjennomgang av gjeldende retningslinjer for
• Kommunal overtakelse av private veger
• Krav til vegstandarden for kommunal overtakelse av
privat veg
• Kommunalt tilskott til bygging av privat veg
• Kommunalt tilskott til vedlikehold av private veger
• Status for dagens private veier kartlegges
• Foreslå regler for eventuell gjeninnføring av kommunale
tilskudd
• Arbeidet legges fram for Formannskapet innen 1. okt.-12.
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Innledning

Utvalget har brukt mye tid på å sette seg inn i gjeldende
regelverk, og de utfordringer som veieiere og den kommunale
forvaltning står overfor, når det gjelder vedlikehold og ressurser.
Sammen med kjentmann ble det, med unntak av noen få, foretatt
befaring på alle private veier over 1000 m.
Ved sammenligning av kommunale og private veier, holder
de private stort sett samme eller høyere standard. Den største
forskjellen ligger i veibredde, stigningsforhold og kurvatur. Det
ligger også i sakens natur at kommunale veier har større trafikk
og slitasje. Når det gjelder vektklasser, må de private veiene der
det er husdyrhold og tømmerleveranser, vedlikeholdes for
samme akseltrykk som øvrig veinett. Likedan må snø ryddes slik
at mjølkebil og driftsmidler kommer fram. Det betyr at den
økonomiske belastningen for vedlikehold er stor, også for
gårdsveier under 1000 meter.
Det har også kommet fram at kommunal tjenesteyting i
vesentlig grad benytter private veier som naturlig er. Dette stiller
krav til veieier om framkommelighet vinterstid.
Etter befaringer og diskusjoner er utvalget kommet fram til
at regelverket må forenkles kraftig, og at den kommunale
ressursbruk i forbindelse med tilskuddsordning, reduseres til et
minimum. Det er også enighet om at de veistrekningene som er
lengst, denne gang skal prioriteres.
For rasjonell behandling bes administrasjonen vurdere om
det er hensiktsmessig at det søkes for flere år ad gangen.

STATUS FOR DAGENS PRIVATE VEIER I MIDTRE
GAULDAL

Private veier i Midtre Gauldal kommune er i overtall og
varierer fra 0 —3750m. Utvalget har ikke sett det hensiktsmessig
å registrere alle private veier ut over det som tidligere er kjent.
Med bakgrunn i dokumentasjon fra 1987, korrigert for veier som
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er tatt over av kommunen, har vi 91 gårdsveier over 300 meter
med samlet lengde på 110 km. Til sammenligning er kommunal
veilengde totalt 98.5 km.

KOSTNADER VED GJENINNFØRING AV TILSKUDD
TIL PRIVATE VEIER I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

Utvalget foreslår tilskudd til private veier over 1000 m slik
at eksempelvis 12oo m gårdsvei kan få støtte til 200 meter.

Støtte til 45 veier over 1000m totalt (79719 m - 45000 rn) x 10,- = kr. 347.190,-

Ved alternative «bunnfradrag» ser regnestykket slik ut:
Støtte til 50 veier over 800m totalt ( 84119m - 40000m) x 10,- = kr. 441.190,Støtte til 60 veier over 600m totalt ( 91223m - 36000m) x 10,- =kr. 552.230,-

GJENNOMGANG AV GJELDENDE RETNINGSLINJER
Forslag til regler for gjeninnføring av kommunalt tilskott

1. Kommunal overtakelse av private veger
Gjeldende tekst strykes i sin helhet, utvalget Ibreslar:
• Kommunen skal i utgangspunktet ikke ta over privat veg
• Kommunestyret kan i helt spesielle tilfeller, gjøre vedtak om helt
eller delvis overtakelse av privat vei når
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a) Vegen i stor grad brukes av det offentlige
b) Trafikksikkerhetsmessige forhold, spesielt skoleelever og
barnehagebarn, som tilsier kommunal eid vegadkomst.
c) Det planlegges offentlige tilbud som vil endre dagens
trafikkmønster vesentlig
d) Det oppfattes klart urimelig at vegen skal være privat, grunnet stor
allmen interesse og ferdsel, kommunale anlegg mv.

2.

Krav til vegstandarden

ved overtakelse av privat veg

Gjeldende tekst strykes i sin helhet, utvalget Ibreskir:

• Kommunen må selv sørge for vegstandard i henhold til norm for
kommunale veger ved overtakelse etter pkt. 1
• Kommunen må selv sørge for retter og plikter uten kostnad for den
som avstår.

3.
Kommunalt tilskott til bygging av private veger
Gjeldende tekst strykes i sin helhet, utvalget fireslar:

• Kommunen gir ikke økonomisk tilskott til privat vegbygging
• Kommunen skal være behjelpelig med veiledning og planlegging
innenfor rimelige rammer og kapasitet.

4.

Kommunalt tilskott til vedlikehold av private veger
Gjeldende tekst strykes i sin helhet, utvalget foreslar:
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a) Disse bestemmelser kommer til anvendelse ved eventuelle årlige
bevilgninger til vedlikeholdstilskudd til private veger.
b) Tilskuddet gis til delvis dekning av drifts- og vedlikeholdutgifter for
privat veg, sommer- og vintervedlikehold.
c) Søknad om tilskudd fremmes skriftlig for kommunen innen fastsatt frist.
Dersom det er flere eiere / oppsittere, skal det være en kontaktperson /
styre for vegen (kfr vegloven §§ 54 og 55).
d) Ingen veg under 1000 m får tilskudd. For veglengden over 1000 ni gis
tilskudd inntil kr.10,- pr. meter fram til siste fastboende, eller veilagets
beskrivelse av felles veg. Ingen reduksjon ved flere oppsittere.
e) Offentlige tjenestemenn i oppdrag har rett til avgiftsfri bruk av veger som
får vedlikeholdstilskudd. Annen transport mot vanlig avgift for vegen.

5

Revisjon

Regelverket legges fram for Kommunestyret 1 gang i valgperioden.

Budal / Singsås 3. juni 2013

.-f(

°(A-(19-e 1-X2S,61
Harald Buseth Hanne

C‹,Åk
usvik Lein Odd Vårvik, leder
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REGLER OG RETNINGSLINJER FOR
PRIVATE VEIER
OVERTAKELSE, KRAV OG TILSKUDD
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Innhold:

1

Regler for kommunal overtakelse av private veier

3

2

Regler om krav til veistandard ved kommunal overtakelse av privat vei

3

3

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til bygging av private veier

3

4

Regler for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veier

4

5

Revisjon

4

Regler og retningslinjer – private veier – overtakelse, krav og tilskudd
2
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1 Regler for kommunal overtakelse av private veier
Kommunen skal i utgangspunktet ikke ta over privat vei.
Kommunestyret kan i helt spesielle tilfeller, gjøre vedtak om helt eller delvis overtakelse av
privat vei når:
a) Veien i stor grad brukes av det offentlige.
b) Trafikksikkerhetsmessige forhold, spesielt skoleelever og barnehagebarn, som tilsier
kommunal eid veiadkomst.
c) Det planlegges offentlige tilbud som vil endre dagens trafikkmønster vesentlig.
d) Det oppfattes klart urimelig at veien skal være privat, grunnet stor allmenn interesse
og ferdsel, kommunale anlegg mv.

2 Regler om krav til veistandard ved kommunal overtakelse av
privat vei
Kommunen må selv sørge for veistandard i henhold til norm for kommunale veier ved
overtakelse etter pkt. 1.
Kommunen må selv sørge for retter og plikter uten kostnad for den som avstår.

3 Retningslinjer for kommunalt tilskudd til bygging av private
veier
Kommunen gir ikke økonomisk tilskott til privat veibygging
Kommunen skal være behjelpelig med veiledning og planlegging innenfor rimelige rammer
og kapasitet.

Regler og retningslinjer – private veier – overtakelse, krav og tilskudd
3
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4 Regler for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veier
a) Disse bestemmelser kommer til anvendelse ved eventuelle årlige bevilgninger til
vedlikeholdstilskudd til private veier.
b) Tilskuddet gis til delvis dekning av drifts- og vedlikeholdsutgifter for privat vei,
sommer- og vintervedlikehold.
c) Søknad om tilskudd fremmes skriftlig for kommunen innen fastsatt frist. Dersom det
er flere eiere / oppsittere, skal det være en kontaktperson /styre for veien (jfr
veglova §§ 54 og 55).
d) Det gis tilskudd til private veier over 1000 meter. Tilskuddsberettiget veilengde er fra
1000 meter fram til siste fastboende. Kommunestyret fastsetter årlig en
budsjettramme for tilskudd til private veier. Denne fordeles på totalt antall meter
privat vei som kommunen har innvilget utbetaling av tilskudd for. Søknadsfrist er 1.
juli.
e) Offentlige tjenestemenn i oppdrag har rett til avgiftsfri bruk av veier som får
vedlikeholdstilskudd. Annen transport mot vanlig avgift for veien.

5 Revisjon
Regelverket legges fram for Kommunestyret 1 gang i valgperioden.

Regler og retningslinjer – private veier – overtakelse, krav og tilskudd
4
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Saksframlegg

Arkivnr. K01

Saksnr. 2017/1624-4

Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak
Møtedato
35/19
20.06.2019
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om snøscootertrasé for rekreasjons- og isfiskekjøring - Almås –
Hultsjøen – m.fl.
Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om snøscootertrasé for rekreasjons- og isfiskekjøring - Granbygda utmarkslag
Almås - Hultsjøen
2 U Søknad om snøscootertrasé for rekreasjons- og isfiskekjøring - Sverre Almås
Almås - Hultsjøen
3 I
Etterlysning av søknad om snøscootertrase for rekreasjon Sverre Almås
15.05.2017
4 S Søknad om snøscootertrasé for rekreasjons- og isfiskekjøring Almås - Hultsjøen
Ingress
Opprettelse av rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring.
Saksopplysninger
Almås utmarkslag har søkt om å få anlagt snøscootertrase for isfiske- og rekreasjonskjøring fra
Almås til utmarkslagets sin hytte ved Hultsjøen. Det opplyses at dette vil bedre mulighetene for
isfiske i Hultsjøen, samt øke utnyttelsen av utleiehytta til utmarkslaget.
Valgt trase følger i hovedsak eksisterende godkjente trase nr. 7, jf. kommunestyrevedtak 35/94
som vist på kart. Alternativt kan traseen legges etter bomveien fra Almås til Hultsjøen. Det
eksisterer vinterbrøytet parkering for 30 – 40 biler ved Almås bomveier. Utmarkslaget ønsker å
komme tilbake til ordninger omkring antall snøscootere pr. dag, pris og tidspunkt når traseen
skal holdes åpen mm.
Kommunen har svart på denne henvendelsen og uttrykt at dette er en omfattende sak som vil ta
noe tid, og at det må settes i gang en prosess i samsvar med forskrift for bruk av motorkjøretøyer
i utmark og på islagte vassdrag § 4a. (rekreasjonsløyper).

253

Utmarkslaget har purret på kommunens behandling, og vist til at det er opprettet lignende
rekreasjonsløyper i Selbu og Holtålen.
Kommunen har vært klar på at prosjektet må tas inn i kommunens planstrategi og at det må
settes av midler til gjennomføring av tiltaket. I dette tilfellet er det snakk om 1 løype i et
begrenset område av kommunen, hvor grunneierne er enig om igangsetting.
Vil tro at det er aktuelt å kunne se på muligheten for rekreasjonsløyper i hele kommunen hvis
prosjektet skal startes.
Det er informert om de mulighetene som foreligger for etablering av rekreasjonsløyper i
kommunen både i NPM – utvalget og formannskapet. Kommunestyret er også informert
gjennom svar på interpellasjon, og prosjektleder for Gauldalsløypa i Holtålen har informert
kommunestyret om opplegget i Holtålen.
Det eksisterer initiativ for å få til et samarbeid med nabokommunene om driftsselskap og
betalingssystem.
Ordfører har nå bedt om at det blir framlagt en sak for formannskapet vedrørende igangsetting av
snøscooterprosjekt for etablering av rekreasjonsløyper i kommunen.
Til orientering (historikk)
Kommunen forsøkte omkring 1995 gjennom en henvendelse til miljøverndep. å endre § 2 i
motorferdselloven, slik at veger som er åpen for alminnelig ferdsel med bil om sommeren, kan
trafikkeres med snøscooter mot avgift om vinteren. Kommunen har 38 bomveier som da kunne
bli åpnet for dette formålet. Saken ble avvist. En slik endring ville medført vesentlig mindre
dispensasjonsbehandling av snøscooterløyver i kommunen.
Kommunen har også signalisert ønske om å delta i forsøksprosjekt for åpne traseer. Dette
prosjektet ble etter hvert trukket fra sentralt hold, og avsluttet i 2014.
Kommunens løyvepraksis
Det er omlag 2500 fritidseiendommer i kommunen, og de fleste ligger ikke ved vinteråpen veg.
Kommunen er en stor og vidstrakt landkommune med mange sidedaler, seterdaler, gamle
setergrender og bomveier. Dette har gjort at behovet for transport om vinteren er omfattende, og
etter hvert ikke blitt mulig å inndekke med kun leiekjøring. Kommunen har derfor en kombinert
løsning med leiekjøring og egne løyver til private hytter.
Kommunestyresak 35/94 behandlet snøscooter traseer som sak etter plan- og bygningsloven.
Traseene ble utarbeidet sammen med snøscooterklubbene i kommunen i regi av kommunens eget
motorferdselsutvalg. Så vidt vi vet, er ikke klubbene aktive i dag. Traseene er digitaliserte og
innlagt i kommunens kartverk og fungerer som et hjelpemiddel i saksbehandling for
løyvegodkjenningen. Traseene føres opp som vilkår i løyvene, og det oppfordres til at de som
kjører med hjemmel i lov og forskrift også bruker dem. Dette er for så vidt helt naturlig, når de
fleste er lagt på sommeråpne veier.
Kommunens praksis ble gjennomgått i 2017 med omfattende orientering til fylkesmannen. Ny
runde med behandling av saker startet i 2016 slik at løyvene har gyldighet til 31.12.2019. Dette
betyr at ingen har løyve fra kommunen fra og med neste år. I årene fra 2016 er det behandlet
tillatelser til ca. 35 % av hyttene i kommunen, og sakene fra disse årene utgjør 1700 dokumenter,
inkl. søknader, kart og løyver mm. Det blir en omfattende jobb å saksbehandle nye tillatelser fra
1.1.2020.
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Kommunen har tidligere behandlet kommunale retningslinjer for behandling av
motorferdselssaker.
Kommunen har jf. lov og forskrift ikke anledning til å ta gebyr for saksbehandlingen av disse
sakene.
De fleste av tillatelsene gjelder for transport av bagasje, proviant og utstyr til hytter jf.
forskriftens § 5 c, og mange har i tillegg løyve til vedkjøring.
Rekreasjons- og fornøyelsesløyper for snøscooter i hele kommunen
Endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark åpner for at kommunen kan opprette
løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter. § 4a i forskriften beskriver hvordan dette skal
gjennomføres.
Løypene skal vises i kommuneplanens arealdel. I og med at kommuneplanen nå skal rulleres, er
det kanskje mulig å få med løypene i denne endringen som nå skal gjøres. Kommunestyret skal
vedta egen forskrift med bestemmelser for bruken av løypene, sørge for merking og informasjon.
Løypene skal ikke legges i verneområder eller nasjonale villreinområder.
Kommunen kan ikke treffe vedtak om løyper over en eiendom før grunneieren har samtykket.
Planarbeidet må legges inn i kommunal planstrategi, og prosjektet må inn i økonomisk
handlingsplan, slik at det kan avsettes midler til gjennomføring av tiltaket. Slike prosesser
medfører ressursbruk, spesielt med tanke på høringsfrister og at saken behandles flere ganger.
Rekreasjonsløypene er egne merkede løyper som er åpne for alle i hele landet. Noen av dem kan
kanskje rent tilfeldig sammenfalle med trasene i kommunestyrevedtak 35/96 som gjelder på
veier fram til de mest brukte hytteområdene våre, hvor det i dag gis tillatelse til å kjøre. I de
tilfeller en rekreasjonsløype vil erstatte en dispensasjonstrase, vil det ikke bli nødvendig å søke
kommunen om tillatelse, men det kan bli gebyr. Mange grunneierlag/utmarkslag tar gebyr for
grunneiertillatelsene i dag.
Det er innlagt et forprosjekt om rekreasjonsløper i tiltaksplanen for NPF i 2019.
Vurdering
Det er stor interesse hos politikere og befolkning generelt til komme i gang med dette prosjektet
nå. I og med at det ligger et vedtak om forprosjekt, er tiden derfor inne for å starte prosjektet
rekreasjonsløyper for snøscooter i Midtre Gauldal. Det er hjemmel i gjeldende regelverk til å
etablere rekreasjonsløyper.
Økonomiske konsekvenser
Det er vanlig å ta gebyr for kjøring i etablerte rekreasjonsløyper. Dette kan dekke kommunens
kostnader med opprettelsen av løypenettet mm over tid.
Prosjektleder for Gauldalsløypa i Holtålen jobbet i en 20 prosent prosjektstilling over 2 år og
rapportert direkte til rådmannen. En lignende stilling bør vurderes opprettet i Midtre Gauldal
kommune.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune starter et prosjekt for etablering av rekreasjonsløyper i samsvar med
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag § 4a.
Budsjettmidler til prosjektstilling forsøkes innarbeidet i kommende handlingsprogram med
økonomiplan for gjennomføring av motorferdselsarbeidet i kommunens administrasjon.
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Dagens løyvepraksis videreføres i ny periode på 5 år fra 1.1.2020 slik den ble utviklet med
delegerte vedtak i 2016 og gjeldende retningslinjer.
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Saksframlegg

Arkivnr. 153

Saksnr. 2019/2245-1

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak
Møtedato
36/19
20.06.2019
30/19
20.06.2019
Saksbehandler: Brit Dragåshaug

Budsjettregulering investeringsprosjekter fra 2018 til 2019

Dokumenter i saken:
1 S Budsjettregulering investeringsprosjekter fra 2018 til 2019
Vedlegg
1 Tabell - Budsjettregulering investeringsprosjekter fra 2018 til 2019

Saksopplysninger
Kommuneloven og forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner, legger føringer for
reglene om budsjettering og regnskapsføringer av investeringer.
KRD har 30.09.2011 gitt ut en veileder som skal benyttes til budsjettering og avslutning av
investeringsregnskapet.
Vurdering
Veilederen legger noen rammer for avslutningen av investeringsregnskapet:
- Investeringsbudsjettet er ettårig, altså års-avhengig.
- Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og
realisme.
På bakgrunn av dette ble det i K-sak 2018/4294 lagt fram budsjettregulering av
investeringsbudsjettet for 2018. Det vises i denne saken til at noen prosjekter er forsinket, og
disse må derfor flyttes over til neste år.
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Vedlagte tabell viser alle prosjekter med ubrukte bevilgninger. Grunnene til at bevilgede midler
ikke er brukt, kan være flere. Framdriftsplanen av prosjektene kan være endret av ulike grunner.
Prosjektene kan også være tenkt til å gå over flere år. Ubrukte bevilgninger foreslås overført til
2019.

Rådmannens innstilling
Vedtatt ubrukte bevilgninger overført fra 2018 tas inn i 2019 budsjettet ihht. vedlagte tabell.
Investeringer som overføres fra 2018 til 2019, videreføring av sak 4294/2018 av 13.12.2018

Konto

Tekst

1101702 IKT Infrastruktur
1101801 IKT - Felles 2018
6101701 Støren næringsområde - Støren Sør
7101210 Tilbygg Moøya. Renseanlegg
7101411 Ny barnehage Støren
7101417 Rassikringstiltak Spjelddalen
7101418 Boliger funksjonshemmede
7101421 Idrettsanlegg/svømmehall - ventilasjonsanlegg 2014
7101510 Flyktningeboliger
7101512 Støren Vannverk drikkevannsledninger
7101606 Adkomst og kryss Frøsetvegen
7101612 Støren barneskole - utvidelse
7101703 Avlastningsveg Rognes skole
7101707 Budal skole - parkeringsplass
7101801 Støren barnehage - skifte av kjøkken og belegg
7101802 Rådhuset - utvidelse av el-anlegget
7101803 Lydisolering kontor/ombygging av Rådhuset
7101806 Kjøretøyer - 2018
7101807 Midtre Gauldal helsesenter - ombygging underetasje
7101808 Singsås bo- og dagsenter, ny heis
7101809 Singsås bo- og dagsenter, sykevarslingsanlegg
7101810 Soknedal oppvekstsenter - erverv bolig
7101812 Fredheim park
7101819 MG sykehjem - 3 postkjøkken
7101821 Soknedal skole - ventilasjon og varmepumpe
SUM
9101750 Startlån - utlån 2017
9101850 Startlån - utlån 2018
9900119 Kompensasjon av merverdiavgift investeringer
9900119 Nye lån

Ubrukte
midler 2018 Overføres
(til gode)
til 2019

Regnskap
pr. 31.12.18

Budsjett
2018

200 000
2 319 892
2 430 655
6 057 769
103 403
823 978
456 644
2 284 288
4 313 883
269 197
456 964
273 471
1 406 645
152 909
245 242
65 963
472 754
345 549
209 159
22 888 364

650 000
2 500 000
4 000 000
3 445 000
17 053 000
500 000
14 453 000
650 000
24 885 500
1 325 000
12 810 000
1 950 000
1 490 000
680 000
300 000
640 000
2 200 000
1 500 000
250 000
400 000
500 000
2 000 000
1 000 000
500 000
300 000
95 981 500

450 000
180 000
1 569 000
3 445 000
10 995 000
397 000
13 629 000
193 000
22 601 212
1 325 000
8 496 000
1 950 000
1 490 000
680 000
30 804
183 000
1 926 000
93 000
97 000
400 000
255 000
1 934 000
527 000
154 000
90 000
73 090 016

450 000
180 000
1 569 000
3 445 000
10 995 000
397 000
7 629 000
193 000
4 000 000
1 325 000
8 496 000
1 950 000
1 490 000
680 000
30 804
183 000
1 926 000
97 000
400 000
255 000
1 934 000
527 000
154 000
90 000
48 395 804

3 340 988

7 215 000
7 000 000

7 215 000
3 659 000

7 215 000
3 659 000

9 679 161
38 716 643
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Kommentar

Utbygging av mobilbase/dekning Høgkjetillen
Løpende prosjekt
Forsinket prosjekt
Forsinket prosjekt
Total kostnadsramme 33,1 mill.
Forsinket prosjekt
Forsinket prosjekt, rest kr. 6 mill til 2020, tot. 13.6 mill.
Gjenstår ferdigstillelse
Behov redusert. Ny sak fremmes ved behov
Forsinket prosjekt
Påbegynt prosjekt
Avventer behov
Forsinket prosjekt
Forsinket prosjekt
Forsinket prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Avventer behov
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt

Investeringer som overføres fra 2018 til 2019, videreføring av sak 4294/2018 av 13.12.2018

Konto

Tekst

1101702
1101801
6101701
7101210
7101411
7101417
7101418
7101421
7101510
7101512
7101606
7101612
7101703
7101707
7101801
7101802
7101803
7101806
7101807
7101808
7101809
7101810
7101812
7101819
7101821
SUM

IKT Infrastruktur
IKT - Felles 2018
Støren næringsområde - Støren Sør
Tilbygg Moøya. Renseanlegg
Ny barnehage Støren
Rassikringstiltak Spjelddalen
Boliger funksjonshemmede
Idrettsanlegg/svømmehall - ventilasjonsanlegg 2014
Flyktningeboliger
Støren Vannverk drikkevannsledninger
Adkomst og kryss Frøsetvegen
Støren barneskole - utvidelse
Avlastningsveg Rognes skole
Budal skole - parkeringsplass
Støren barnehage - skifte av kjøkken og belegg
Rådhuset - utvidelse av el-anlegget
Lydisolering kontor/ombygging av Rådhuset
Kjøretøyer - 2018
Midtre Gauldal helsesenter - ombygging underetasje
Singsås bo- og dagsenter, ny heis
Singsås bo- og dagsenter, sykevarslingsanlegg
Soknedal oppvekstsenter - erverv bolig
Fredheim park
MG sykehjem - 3 postkjøkken
Soknedal skole - ventilasjon og varmepumpe

9101750 Startlån - utlån 2017
9101850 Startlån - utlån 2018
9900119 Kompensasjon av merverdiavgift investeringer
9900119 Nye lån

Ubrukte
midler 2018 Overføres til
(til gode)
2019

Regnskap
pr. 31.12.18

Budsjett
2018

200 000
2 319 892
2 430 655
6 057 769
103 403
823 978
456 644
2 284 288
4 313 883
269 197
456 964
273 471
1 406 645
152 909
245 242
65 963
472 754
345 549
209 159
22 888 364

650 000
2 500 000
4 000 000
3 445 000
17 053 000
500 000
14 453 000
650 000
24 885 500
1 325 000
12 810 000
1 950 000
1 490 000
680 000
300 000
640 000
2 200 000
1 500 000
250 000
400 000
500 000
2 000 000
1 000 000
500 000
300 000
95 981 500

450 000
180 000
1 569 000
3 445 000
10 995 000
397 000
13 629 000
193 000
22 601 212
1 325 000
8 496 000
1 950 000
1 490 000
680 000
30 804
183 000
1 926 000
93 000
97 000
400 000
255 000
1 934 000
527 000
154 000
90 000
73 090 016

450 000
180 000
1 569 000
3 445 000
10 995 000
397 000
7 629 000
193 000
4 000 000
1 325 000
8 496 000
1 950 000
1 490 000
680 000
30 804
183 000
1 926 000
97 000
400 000
255 000
1 934 000
527 000
154 000
90 000
48 395 804

3 340 988

7 215 000
7 000 000

7 215 000
3 659 000

7 215 000
3 659 000

9 679 161
38 716 643
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Kommentar

Utbygging av mobilbase/dekning Høgkjetillen
Løpende prosjekt
Forsinket prosjekt
Forsinket prosjekt
Total kostnadsramme 33,1 mill.
Forsinket prosjekt
Forsinket prosjekt, rest kr. 6 mill til 2020, tot. 13.6 mill.
Gjenstår ferdigstillelse
Behov redusert. Ny sak fremmes ved behov
Forsinket prosjekt
Påbegynt prosjekt
Avventer behov
Forsinket prosjekt
Forsinket prosjekt
Forsinket prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Avventer behov
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
Påbegynt prosjekt
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Saksopplysninger
Iflg. § 10 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning skal «Årsregnskapet og årsberetningen
vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.» Videre sier forskriften
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at «Årsberetningen skal behandles i kommunestyre samtidig med at årsregnskapet skal
behandles.»
Driftsregnskapet for 2018 er avlagt med et mindreforbruk på kr. 9.429.931,17.
Investeringsregnskapet er års-avhengig og avlagt med et udisponert beløp på kr. 451.586,17.
Vurdering
Årets driftsregnskap fremlegges med et mindreforbruk på 9,4 millioner kroner. Dette er bedre
enn forventet i siste månedsrapport, der det ble antatt et mindreforbruk på ca. 5,5 millioner
kroner. Mindreforbruket skyldes i korte trekk økte inntekter på skatt og rammetilskudd med 1,2
millioner kroner, utbetaling på utbytte 2,9 millioner mer enn budsjettert og mindreforbruk på
tjenesteområdene med 6,8 millioner kroner. Kommunen hadde negativ utvikling på avkastning
på finansporteføljen med 2 millioner kroner, mens renteutgiftene ble 1,2 millioner lavere enn
budsjettert. Vi betalte ca. 600 tusen kroner mer i avdrag enn budsjettert.
Kommunenes likvide situasjon betraktes som sunn. Likviditetslånet som ble tatt opp i 2014 på
kr. 65 mill., ble også videreført i 2018. Det kreves at det fortsatt er fokus på likviditet framover
også. Vi må ta spesielt hensyn til dette i budsjettprosessen vedr. budsjettering av salg av
eiendommer, slik at vi ikke finansierer investeringer med salg som ikke blir gjennomført. Dette
vil medføre at vi må finansiere mer via kommunekassa enn forutsatt.
Handlingsregler
1. Netto driftsresultat utgjør 10,3 millioner kroner i overskudd, dette er en positiv utvikling i
forhold til budsjett med 11,9 millioner kroner, da det var budsjettert med et underskudd
på 1,6 millioner kroner. Dette utgjør 1,8 % av brutto driftsinntekter, noe som er innenfor
krav til handlingsregel om minimum 1,4 %. Netto driftsresultat sier noe om hvor solid
kommunen er i forhold til at driftsresultatet minst skal dekke renter, avdrag og
nødvendige avsetninger.
2. Disposisjonsfond utgjør nå 4,71 %. Disposisjonsfond/brutto driftsinntekter større enn 5 %
innen 2022.
3. Netto finansutgifter/brutto driftsinntekter, ikke utgjøre mer enn 4 % innen 2022. Ved
utgangen av 2018 utgjør den 4,44 %.
2015
1 Netto driftsresultat (mill.)

2016

2017

2018

9,5

-11

25,4

10,2

1,86 %

-2,15 %

4,51 %

1,82 %

3 Likviditetsgrad

2,0

1,8

1,7

2,7

4 Gjeldsgrad

3,2

3,8

3,5

2,9

3,0

3,5

3,2

2,7

70,8

73,3

76,0

81,6

2 Netto driftsresultat/driftsinntekter, handlingsregel 1

Gjeldsgrad eks. selvkost
5 Gjeld pr. innbygger (kr. 1000)

57,7

60,6

63,5

70,2

6 Egenkapitalprosent

Gjeld pr. innbygger (kr. 1000) eks. selvkost

24 %

21 %

22,4 %

25,9 %

7 Egenfinansiering av investeringene

27 %

22 %

21,6 %

23,0 %

1,72 %

0,21 %

1,70 %

4,71 %

4,1 %

4,7 %

3,39 %

4,44 %

8 Disposisjonsfond/brutto driftsinntekter, handlingsregel 2
9 Netto finansutgifter/brutto driftsinntekter, handlingsregel 3
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Sykefravær
Sykefraværet for kommunal sektor er 9,8 % på landsbasis. For Midtre Gauldal kommune er
sykefraværet redusert fra 8,65 % i 2017 til 6,48 % i 2018. Målet er at vi skal ned på 5 %.
Fraværet varierte gjennom året, som tidligere år. Fortsatt er det behov for å ha fokus på
sykefraværet. Et høyt sykefravær påvirker økonomien og kan også påvirke tjenesteytingen og
arbeidsmiljøet.
Investeringer
På investeringssiden har de største prosjektene vært:
Investeringer i nybygg og nyanlegg
Større prosjekter
Prosjekt
Støren næringsområde
Ny barnehage Støren
Boliger funksjonshemmede
Flyktningeboliger
Helsesenteret - nytt storkjøkken
Støren bo- og dagsenter
Frøsetvegen
Gjenoppbygging boliger Fredheim

Vedtatt
Utgifts-ramme
10 500
33 100
15 950
27 418
25 900
28 846
13 000
-

Regnskapsført
tidligere år
4 806
1 663
1 546
5 597
15 223
16 012
189
66

Regnskapsført
2018
2 431
7 629
886
2 237
12 543
15 497
4 314
3 423

Årets
budsjett
2 500
7 400
2 377
2 900
13 241
4 694
4 300
-

Sum
regnskapsført
7 237
9 292
2 432
7 834
27 766
31 509
4 503
3 489

Gjenstår av
Utgifts-ramme
3 263
23 808
13 518
19 584
-1 866
-2 663
8 497
-3 489

For mer inngående detaljer vises det til Årsberetning 2018.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes.
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i
driftsregnskapet for 2018 på kr 9.429.961,17:
Avsetning til disposisjonsfond- 25699100 – kr. 9.029.961,17
Avsetning til disposisjonsfond – 25699501 – kr. 400.000,- merkes Fond enslige mindreårige
flyktninger, jf. K-sak 71/18, saksnr. 2018/4404.
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar at investeringsregnskapets udisponerte beløp for 2018 kr.
451.586,17 føres til avsetning til investeringsfond konto 25399000.
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Fra: Gerd Flåteplass[gerd.flaateplass@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 09.04.2019 13:15:08
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Revisors beretning Midtre Gauldal Næringsselskap KF

----- Videresendt melding ----Fra: "Wenche Holt" <wenche.holt@revisjonmidtnorge.no>
Til: "aina" <aina@nitr.no>
Kopi: "postmottak@midtre-gauldal.kommune.no" <postmottak@midtregauldal.kommune.no>, "Eva Bekkavik" <eva.bekkavik@konsek.no>, "Brit
Dragåshaug" <brdrag@midtre-gauldal.kommune.no>
Sendt: 9. april 2019 12:09:18
Emne: Revisors beretning Midtre Gauldal Næringsselskap KF
Vedlagt følger revisors beretning for Midtre Gauldal Næringsselskap KF for
2018.
Wenche Holt
Fagleder regnskapsrevisjon
M +47 950 22 935 | Skype for
business<sip:wenche.holt@revisjonmidtnorge.no>
[Hovedlogo_bla?è_liggende]
Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no<http://www.revisjonmidtnorge.no/>
30 300
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|

M +47 907

Fra: Lillian Digre[lildig@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 11.04.2019 13:15:16
Til: arkivet[arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Plankontoret, årsmelding og revisjonsberetning

Fra: "Norunn Elise Fossum" <norunn@plankontoret.net>
Til: post@oppdal.kommune.no, postmottak@mgk.no, post@rindal.kommune.no, "Rennebu kommune
- postmottak" <postmottak@rennebu.kommune.no>, epost@holtalen.kommune.no
Sendt: 11. april 2019 11:03:09
Emne: Plankontoret, årsmelding og revisjonsberetning
I henhold til Plankontoret vedtekter sendes årsmelding og revisjonsberetning til alle deltakerkommunene.
Vennlig hilsen
Norunn Elise Fossum
Daglig leder

www.plankontoret.net
tlf: 72 42 81 62/958 52 920
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Fra: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no[postmottak@midtre-gauldal.kommune.no]
Sendt: 30.01.2019 15:35:06
Til: Dukane Knut; Sivert Moen; Brit Dragåshaug; arkivet[knd@midtre-gauldal.kommune.no; sivert.moen@mgk.no;
brdrag@midtre-gauldal.kommune.no; arkiv@midtre-gauldal.kommune.no]
Tittel: Fwd: Årsrapport skatteregnskapet for Midtre Gauldal kommune

Fra: "Sigrun Schei" <Sigrun.Schei@melhus.kommune.no>
Til: postmottak@mgk.no
Sendt: 30. januar 2019 15:21:04
Emne: Årsrapport skatteregnskapet for Midtre Gauldal kommune
Hei!
Vedlagt følger signert årsrapport for 2018, og sammendrag årsregnskapet med vedlegg.
Jeg ber om at den videresendes til rådmann, ordfører og økonomisjef, og at den journalføres i kommunens
journalsystem.

Med vennlig hilsen

Kemnerkontoret for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal
Sigrun Schei
kemner
Telefon 72858091
Mobil 98409127
www.melhus.kommune.no
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Vedlegg til årsregnskapet for 2018
Årsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er
innbetalt i løpet av regnskapsåret.
Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten
(skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene i årsregnskapet:
 Likvider
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.
 Skyldig skattekreditorene
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr. 31.12.
Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar.
Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene.
Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.
 Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene pga mangelfull informasjon fra den som innbetaler.
 Innestående margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin.
Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
 Udisponert resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
 Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning,
forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, eventuell naturressursskatt for de kommuner
det gjelder, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt,
tvangsmulkt samt renter og gebyrer.
 Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i henhold til
gjeldende fordelingstall.
 Krav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
 Videresending plassering mellom kommuner
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap. Eksempler er
naturressursskatt (innbetalt til kontorkommunen fra 2018, og omfordelt til de skatteregnskaper som har
rett på beløpet) og oppgjør av summarisk fellesoppgjør.

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

ÅRSREGNSKAP 2018

315

Innholdsfortegnelse
Regnskapsskjema ......................................................................................................................... 3
1A Drift .................................................................................................................................................3
1B Fordeling på rammeområdene .......................................................................................................4
2A Investering.......................................................................................................................................5
2B Fordeling investeringsregnskapet ...................................................................................................6
Balanseregnskap...................................................................................................................................7
Økonomisk oversikt - drift ....................................................................................................................8
Økonomisk oversikt - investering .........................................................................................................9

Noter ..........................................................................................................................................10
0a Anvendelse av regnskapsprinsipp ................................................................................................ 10
0b Organisering ................................................................................................................................. 10
1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital........................................................................................ 13
2 Pensjon ........................................................................................................................................... 14
3 Garantiansvar ................................................................................................................................. 16
4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale selskap ....................................... 16
5 Spesifikasjon av aksjer og andeler .................................................................................................. 17
6 Avsetning og bruk av fond .............................................................................................................. 18
7 Kapitalkonto ................................................................................................................................... 19
8 Anleggsmidler ................................................................................................................................. 20
9 Investering i nybygg og nyanlegg ................................................................................................... 21
10 Finansielle omløpsmidler.............................................................................................................. 21
11 Gjeldsforpliktelser langsiktig gjeld................................................................................................ 22
12 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig .............................................................. 23
13 Avdrag på gjeld ............................................................................................................................. 23
14 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk – udekket/udisponert i investering ............................... 24
15 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk – udekket/udisponert i driftsregnskapet ...................... 25
16 Gebyrfinansiert selvkosttjenester ................................................................................................ 26
17 Årsverk .......................................................................................................................................... 27
18 Godtgjørelser/Revisjonshonorar .................................................................................................. 27
19 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner .................................................................... 28

2

316

Regnskapsskjema 1 A - Drift
1000 k r

Note REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
10 Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
10 Tap finansielle instrumenter
13 Avdrag lån
Netto finansinntekter/-utgifter
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger
6 Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
15 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Regnskap
2018

Regulert
budsjett
2018

Opprinnelig
budsjett
2018

Regnskap
2017

-138 350
-222 722
-18 036
-1 156
-1 451
-381 715

-141 264
-218 640
-18 421
-1 130
-1 570
-381 025

-141 264
-218 640
-18 421
-1 130
-1 570
-381 025

-136 088
-220 407
-18 425
-1 129
-1 615
-377 663

-8 826
-1 445
14 425
1 809
19 049
25 012

-5 401
-1 610
15 684
0
18 416
27 089

-5 401
-1 610
15 684
0
18 416
27 089

-9 649
-2 474
13 286
95
17 865
19 124

0
17 035
1 285
-15 562
0
0
2 758

0
17 035
1 130
-15 562
0
0
2 603

0
1 473
1 130
0
0
0
2 603

0
5 975
1 223
0
0
0
7 198

16
-353 929

0
-351 333

0
-351 333

23
-351 318

344 499
9 430

351 333
0

351 333
0

335 757
15 562

3
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Regnskapsskjema 1 B - Fordeling rammeområdene.
1000 k r

Enhet
110
1
200
210
220
230
240
250
260
2
310
3
400
410
420
4
510
520
5
610
6
710
7
810
8

910
910
910
910
910
910

Ansvar

Regnskap
2018

Regulert
Budsjett
2018

Oppr. budsj Regnskap
2018
2017

Fordeles på rammeområdene
Stab
Folkevalgte /stab
Oppvekstområdene felles
Støren barneskole
Støren barnehage
Soknedal/Hauka oppvekst
Singsås oppvekst
Budal oppvekst
Støren ungdomsskole
Oppvekst
Kultur/fritid/voksenopplæring
Kultur, fritid og voksenopplæring
Pleie og omsorg Felles
Midtre Gauldal sykehjem
Hjemmetjenesten
Pleie og omsorg
NAV
Helse og familie
NAV / Helse og Familie
Plan, næring og forvaltning
Næring, plan og forvaltning
Eiendom og kommunale bygg
Eiendom og kommunalteknikk
Rammeområde 8
Spesielle tilitak og tjenester

32 626
32 626
16 143
20 792
15 111
22 429
13 784
8 575
21 023
117 857
12 246
12 246
1 943
44 489
65 921
112 354
6 966
34 415
41 382
8 646
8 646
24 653
24 653
-829
-829

32 288
32 288
19 067
21 662
15 059
22 707
12 823
8 839
18 914
119 071
12 344
12 344
5 115
44 457
64 215
113 787
7 254
34 863
42 117
8 947
8 947
25 282
25 282
7 442
7 442

31 024
31 024
20 500
21 662
14 112
22 493
12 715
8 123
18 914
118 519
12 334
12 334
5 469
44 911
63 377
113 757
7 172
34 833
42 005
8 917
8 917
34 100
34 100
8 970
8 970

30 554
30 554
17 432
18 140
15 360
20 527
11 977
8 153
21 015
112 603
11 923
11 923
3 153
46 292
59 849
109 294
6 376
33 903
40 279
8 257
8 257
34 665
34 665
-4 398
-4 398

Sum

348 934

361 278

369 626

343 176

Frie inntekter ført R9:
Eiendomsskatt
Renter
Kalk renter og avdrag
Konsesjonskraft
Rentekomp - overført
Pensjoner
Sum
Sum

25
0
0
-2 391
255
-2 324
-4 435
344 499

0
0
0
-1 120
0
-8 825
-9 945
351 333

0
-8 348
-1 120
0
-8 825
-18 293
351 333

4
-7 748
-1 094
190
1 230
-7 419
335 757

4
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Regnskapsskjema 2 A - Investering
1000 k r

Regnskap
2018

Note Investeringsregnskapet
1 Investeringer i anleggsmidler

Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
14 Dekning av tidligere års udekket
6,19 Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
14 Udekket/udisponert

Regulert Opprinnelig
budsjett
budsjett
Regnskap
2018
2018
2017

75 883
3 341
1 609
1 353
19 400
23 519
125 105

80 212
14 215
1 600
0
19 400
45 699
161 126

61 671
0
1 600
0
0
22 180
85 451

74 479
3 540
1 483
2 621
18 128
18
100 269

-46 461
-14 306
-19 685
-9 798
-15 171
-18 519
-123 941
-16
0
-1 600
-125 557
-452

-57 351
-14 000
-33 163
-17 093
0
-18 519
-140 126
0
0
-21 000
-161 126
0

-14 417
-44 800
-12 900
-11 734
0
0
-83 851
0
0
-1 600
-85 451
0

-64 204
-951
-1 384
-11 068
-3 239
0
-80 846
-23
0
0
-80 869
19 400

5
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Regnskapsskjema 2 B - Fordeling investeringsregnskapet
Prosjekt
Note
nr.

Regulert
Regnskap budsjett
Oppr.
Regnskap
2018
2018
budsj 2018
2017

Prosjekt

9

1101602
1101701
1101702
1101801
6101701
7101210
7101305
7101411
7101412
7101417
7101418
7101419
7101421
7101503
7101508
7101510
7101512
7101516
7101605
7101606
7101607
7101615
7101621
7101624
7101625
7101701
7101702
7101703
7101704
7101705
7101708
7101709
7101710
7101801
7101802
7101803
7101804
7101805
7101806
7101807
7101808
7101809
7101810
7101811
7101812
7101813
7101814
7101815
7101816
7101818
7101819
7101820
7101821
8101701
8101702
8101801

IKT-Felles 2016
IKT-Felles 2017
IKT Infrastruktur
IKT - Felles 2018
Støren næringsområde
Tilbygg Moøya.Renseanlegg
Soknedal vannverk - ny vannkilde
Ny barnehage Støren
Ny brannstasjon Støren
Rassikringstiltak Spjelddalen
Boliger funksjonshemmede
Boligtomter Nyhus, Soknedal
Idrettsanlegg/svømmehall - ventilasjonsanlegg 2014
Kjøp og salg av kommunal eiendom/grunn
Kommunale veier og sikkerhet - 2015
Flyktningeboliger
Støren Vannverk drikkeledninger
Helsesenteret - nytt storkjøkken
Støren bo-og dagsenter - Oppgradering
Adkomst og kryss Frøsetvegen
Lysgården - nybygg
Budal skole - inngjerding
Omsorgb.Psykiatri 6 stk Spjeldet
Ny ventilasjon 3.etg Rådhuset
Ny heis Soknedal bo-og dagsenter
Singsås skole - Ballbinge
Moøya kjøp/salg grunn
Avlastningsveg Rognes skole
Lager idrettsparken
Singsås skole - takoverbygg
Frøset - kjøp/salg kommunal grunn
Industriområde Liøya
Gjennoppbygging boliger Fredheim
Støren barnehage - skifte av kjøkken og belegg
Rådhuset - utvidelse av el-anlegget
Lydisolering kontor/ombygging av Rådhuset
Opprustning av alder-og omsorgsboliger i Soknedal
Utbedring kommunale bygg
Kjøretøyer - 2018
Midtre Gauldal helsesenter - ombygging underetasje
Singsås bo- og dagsenter, ny heis
Singsås bo- og dagsenter, sykevarslingsanlegg
Soknedal oppvekstsenter - erverv bolig
Parkmaskiner
Fredheim park
Garasje kommunale biler
Snurruhagen servicesenter - ny ventilasjon
Salg grunn Singsås
Salg festetomter Støren
Kjøp/salg kommunal grunn Soknedal
Midtre Gauldal sykehjem - 3 postkjøkken
Soknedal trygdeboliger - opprusting
Soknedal skole - ventilasjon og varmepumpe
Støren kirkelig fellesr. Tilskudd
Støren kirkelig fellesr. - orgel
Støren kirkelige fellesr. tilskudd

0
71
0
2 407
2 431
0
0
7 629
39
103
886
120
457
0
2 441
2 237
0
12 543
15 497
4 314
80
0
477
0
0
0
31
0
10
0
25
395
16 690
269
457
273
286
597
1 487
18
0
245
66
694
473
0
264
16
18
21
346
261
209
0
0
1 000
75 883

0
100
650
2 500
2 500
0
0
7 400
0
90
830
0
450
0
2 100
2 900
0
29 862
17 594
4 300
80
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
300
640
300
0
200
1 410
250
0
250
2 000
750
420
0
100
0
0
0
500
400
300
0
0
1 000
80 212

0
0
400
2 500
4 000
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
1 500
0
0
15 100
13 431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
640
2 200
0
1 500
1 500
250
400
500
2 000
750
1 000
2 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
61 671

2 588
1 919
0
0
4 806
13
1 664
1 165
8 986
0
1 496
263
1 189
14
788
2 594
10
12 743
15 554
52
1 185
17
13 446
201
389
498
8
9
198
150
16
105
513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
900
0
74 479

6
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Økonomisk oversikt - drift
1000 kr

Regnskap
2018

Note Økonomisk oversikt - Drift
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

Regulert
budsjett
2018

Oppr.
Budsjett
2018

Regnskap
2017

-22 061
-60 720
-74 975
-222 722
-23 157
-2 648
-138 350
-18 036
-1 156
-563 824

-22 159
-57 958
-78 717
-218 640
-18 174
-12
-141 264
-18 421
-1 130
-556 475

-22 499
-57 958
-79 304
-218 640
-17 874
-12
-141 264
-18 421
-1 130
-557 102

-22 094
-55 081
-91 745
-220 407
-16 391
-1 991
-136 088
-18 425
-1 129
-563 350

295 910
78 737
81 383
47 967
33 674
29 920
-8 915
558 676
-5 148

287 715
83 336
80 599
46 527
46 373
0
-13 456
531 094
-25 381

288 577
83 539
79 634
46 888
45 771
8 348
-12 569
540 188
-16 914

289 016
77 818
87 266
50 188
30 265
28 902
-15 554
547 902
-15 449

-9 055
-1 445
-21
-10 521

-5 526
-1 610
-10
-7 146

-5 526
-1 610
-10
-7 146

-9 862
-2 474
-22
-12 357

14 432
1 809
19 049
27
35 317
24 797

15 684
0
18 416
50
34 150
27 004

15 684
0
18 416
50
34 150
27 004

13 291
95
17 865
56
31 307
18 949

8 Motpost avskrivninger
Nettodriftsresultat

-29 920
-10 272

0
1 623

-8 348
1 742

-28 902
-25 401

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk
6 Bruk av disposisjonsfond
6 Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger

-15 562
-45
-5 652
0
-21 258

-15 562
0
-5 311
0
-20 873

0
0
-5 430
0
-5 430

0
0
-4 306
0
-4 306

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
6 Avsetninger disposisjonsfond
6 Avsetninger til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsm essig m erforbruk/m indreforbruk

16
0
17 035
5 049
22 100
-9 430

0
0
17 035
2 215
19 250
0

0
0
1 473
2 215
3 688
0

23
0
8 475
5 648
14 146
-15 562

17,2 Lønnsutgifter
2 Sosiale utgifter
Kjøp som inngår i kommunal prod.
Kjøp som erstatter egen prod.
Overføringer
8 Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
10 Gevinst på finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter
10 Tap på finansielle instrumenter
13 Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

8
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Økonomisk oversikt - Investering
1000 k r.

Reg.
budsjett
2018

Oppr.
budsjett
2018

Note Økonomisk oversikt - Investering

Regnskap
2018

Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
19 Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Sum inntekter

-9 227
0
-13 269
-9 798
-19 685
0
-18 519
-70 499

-9 000
0
0
-17 093
-33 163
0
-18 519
-77 775

-44 800
0
0
-11 734
-12 900
0
0
-69 434

-951
0
-573
-11 068
-313
-498
0
-13 404

Lønnsutgifter
0
Sosiale utgifter
0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tj. prod65 085
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egen.prod.
0
Overføringer
10 798
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.
0
Fordelte utgifter
0
Sum utgifter
75 883

0
0
64 350
0
15 862
0
0
80 212

0
0
48 937
0
12 734
0
0
61 671

9
0
61 502
0
12 968
0
0
74 479

1 353
3 341
1 609
19 400
23 519
0
49 222

0
14 215
1 600
19 400
45 699
0
80 914

0
0
1 600
0
22 180
0
23 780

2 621
3 540
1 484
18 128
0
18
25 790

54 606

83 351

16 017

86 866

-46 461
-5 079
-1 902
-16
0
0
-51
-1 549
0
-55 058

-57 351
-5 000
0
0
0
0
0
-21 000
0
-83 351

-14 417
0
0
0
0
0
0
-1 600
0
-16 017

-64 204
0
-3 239
-23
0
0
0
0
0
-67 466

-452

0

0

19 400

Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
14 Dekning av tidligere års udekket
6 Avsatt til ubundne investeringsfond
6 Avsetninger til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Bruk av lån
19 Salg av aksjer og andeler

Mottatte avdrag på utlån
Overføringer fra driftsbudsjettet
14 Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
6 Bruk av ubundne investeringsfond
6 Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
14 Udekket/udisponert

Regnskap
2017

9
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Noter
Note 0 Anvendelse av regnskapsprinsipp
Kommunen er finansielt orientert og regnskapet viser alle økonomiske midler som er tilgjengelig gjennom
året samt anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter er tidsmessig plassert i det året som følger av
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- og
investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ei.
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale
regnskapsstandarder ( KRS ) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk ( GKRS ).
Som følge av endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal virkningen av endring i
regnskapsprinsipp føres mot egne kapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Note 0b – Organisering
1. Kommunens organisering

Kommunen er organisert etter prinsippene knyttet til ’to-nivå’ – modellen. Overordnet ledelse ivaretas av
rådmannen sammen med kommunalsjefene. Kommunalsjefene deltar i rådmannens strategiske
ledergruppe. Rådmannen er kommunalsjefens nærmeste overordnede. Kommunalsjefene har hvert sitt
tjenesteområde de har det overordnede ansvaret for. De opptrer alltid på rådmannens vegne og har alle
10
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rådmannens fullmakter på sitt tjenesteområde. Resultatenhetene er samlet i rammeområder, disse er
fordelt mellom formannskap og utvalgene slik:

Formannskapet:
o

R1 Folkevalgte / Stab

o

R7 Eiendom og kommunalteknikk

Kultur- og opplæringsutvalget
o

R2 Oppvekstområdene

o

R3 Kultur fritid og voksenopplæring

Helse- og omsorgsutvalget
o

R4 Pleie og omsorg

o

R5 NAV / Helse og familie

Utvalg for landbruk, næring og teknikk
o

R6 Næring, plan og forvaltning

2. Styringsprinsipper
Kommunen bruker rammestyring.
Kommunestyret tildeler netto driftsrammer til rammeområdene. Formannskap og utvalgene har fullmakt
til videre tildeling av netto driftsrammer til resultatenhetene. De samme fullmakter gjelder
budsjettreguleringer i budsjettåret. Enhetslederne har ansvar for å legge opp driften etter tildelt ramme,
dette i henhold til vedtatte delegasjonsreglement.

Investeringsprosjekter
Formannskapet har det overordnede ansvar og vedtar oppstart for større investeringsprosjekt.
Formannskapet har fullmakt til å omdisponere midler mellom prosjektene.
Rådmannen utpeker prosjektleder for hvert prosjekt. Prosjektleder har det løpende økonomiske ansvar for
prosjektet.
Driftsendringer og nye investeringer som krever økte ressurser eller større omdisponeringer kan ikke
vedtas i løpet av året før de samlede konsekvenser er vurdert i kommende økonomiplan. Det kan likevel
gjøres hvis det kan dokumenteres at tiltaket er selvfinansierende, kan defineres som prioritert må-tiltak
som følge av ansvar for liv og helse eller er av vital betydning for kommunens innbyggere. Nye tiltak som
tas opp må begrunnes i vedtaket ut fra dette.

3. Tjenester som løses i egne selskaper/foretak
11
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Oppgaver lagt til interkommunale selskaper, disse avlegger særregnskap:
o

Renovasjon:

Envina IKS 28 %

o

Brann:

Gauldal Brann og Redning IKS 30 %
Midt-Norge 110 sentral 2,01 %

o

Kontrollutvalgssekretariat:

Konsek Trøndelag 2 %

o

Arkiv:

Interkommunalt Arkiv Trøndelag Iks 2,3 %

o

Kommunalt Foretak:

Midtre Gauldal Næringsselskap Kf 100 %

o

Arbeidsgiverkontrollen:

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, vertskommune Malvik

Private barnehager:
o

Liøya barnehage

o

Hauka villmarksbarnehage

12
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Note 1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet

31.12.2018

31.12.2017

2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

196 220 672,35
72 563 845,79
123 656 826,56

147 494 213,15
86 402 789,92
61 091 423,23

48 726 459,20
-13 838 944,13
62 565 403,33

Ubrukte lånemidler

27 696 509,07

17 157 509,07

10 539 000,00

Anskaffelse og anvendelse av midlene
Tekst

Regnskap 2018

Endring 2018

Regnskap 2017

Anskaffelse av midler
Driftsregnskapet
Investeringsregnskapet
Innbetalt ved eks finanstransaksj. drift
Innbetalt ved eks finanstransaksj. Inv
Sum anskaffelse av midler

563 824 115,38
51 979 552,54
10 520 806,21
71 961 331,04
698 285 805,17

563 350 176,33
13 403 614,81
12 357 426,80
67 442 977,20
656 554 195,14

Anvendelse av midler
Driftsregnskapet
Investeringsregnskapet
Utbetalt ved eks finanstransaksj drift
Utbetalt ved eks finanstransaksj inv
Sum anvendelse av midler

528 755 976,04
75 882 899,15
35 317 352,69
6 303 073,96
646 259 301,84

518 999 272,49
74 479 197,71
31 306 841,92
7 644 545,39
632 429 857,51

Anskaffelse - anvendelse av midler

52 026 503,33

24 124 337,63

Endringer i ubrukte lånemidler

10 539 000,00

-33 610 300,00

Endring i arbeidskapitalen

62 565 503,33

-9 485 962,37

13
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Note 2 Pensjonsforpliktelser
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse
(SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og
uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling
fra NAV.
Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til
fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk
betalte pensjonspremier.
2018
Innestående på premiefond 01.01.
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året

2017

102 886

115 352

7 573 920

4 641 104

-7 586 064

-4 653 570

90 742

102 886

Innestående på premiefond 31.12.
Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra
langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen
måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse
to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og
skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for
premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per
år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.
Dersom k ommunen har endret amortiseringsperiode i regnsk apsåret, sk al virk ningen av denne endringen opplyses
om.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om
at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2).
Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2018
ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 7 250 168 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
KLP

SPK

Forventet avkastning pensjonsmidler

4,50 %

4,20 %

Diskonteringsrente

4,00 %

4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst

2,97 %

2,97 %

Forventet årlig G- og pensjonsregulering

2,97 %

2,97 %

Andre

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Pensjonskostnad og premieavvik

2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene

2017

32 271 539

31 467 103

26 796 000

26 024 947

-25 767 639 -23 754 348
2 180 111

2 103 557

A

Adminstrasjonskostnad
Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)

35 480 010

35 841 259

B

Forfalt pensjonspremie (eks. adm.kostnader)

42 326 157

39 382 542

C

Årets premieavvik (A-B)

6 846 147

3 541 283

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet

2018

2017

B

Forfalt pensjonspremie inkl. adm.kostnader)

42 326 158

39 382 542

C

Årets premieavvik

-6 846 147

-3 541 283

D

Amortisering av tidligere års premieavvik
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)

4 809 286

4 618 982

40 289 297

40 460 241

Pensjonstrekk ansatte
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)

5 213 307

5 094 102

35 075 990

35 366 139

E
G
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Akkumulert premieavvik

2018

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)
Årets premieavvik

2017

25 070 952

26 148 651

6 846 147

3 541 283

Sum amortisert premieavvik dette året

-4 809 282

-4 618 982

Akkumulert premieavvik pr. 31.12

27 107 817

25 070 952

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

3 822 199

3 534 705

30 930 016

28 605 657

2018

Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01.

2017

107 753 460 119 703 717

Årets premieavvik
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Netto pensjonsforpliktelser eks. arbeidsgiveravgift pr. 31.12.

-6 846 147

-3 541 283

-21 234 329

-8 408 974

0

0

79 672 984 107 753 460

Herav:
Brutto pensjonsforpliktelse

692 917 778 673 386 690

Pensjonsmidler

-613 244 794 -565 633 230

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

11 233 890

15 193 237

15

329

Note 3 Garantiansvar
Garanti gitt til

Garantibeløp pr
31.12.18

Garantien utløper

80 177

2 020

Budal Flerbrukshus AS
Budal Flerbrukshus AS

94 819

2 021

237 406

2 025

Midtre Gauldal Næringsselskap KF

1 500 000

2 030

Midtre Gauldal Næringsselskap KF

2 337 500

2 027

Midtre Gauldal Næringsselskap KF

2 227 500

2 032

Midtre Gauldal Næringsselskap KF

4 675 000

2 024

Midtre Gauldal Næringsselskap KF

1 200 000

2 026

Midtre Gauldal Næringsselskap KF

2 142 856

2 024

Midtre Gauldal Næringsselskap KF

1 657 222

2 024

Forsethmo Vassverk

183 146

2 023

Gauldal Brann og redning IKS

121 500

2 023

1 149 000

2 048

Singsås Motorklubb

Gauldal Brann og redning IKS
Sum garantier

17 606 126

Det har ikke oppstått tap på garantier i 2018.

Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale
selskap.
Ingen fordringer pr 31.12.2018
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Note 5 Spesifikasjon av aksjer og andeler
Konto

Tekst

22141003
22168001
22168002
22168003
22168004
22168005
22168006
22168007
22168008
22170002
22170004
22170005
22170008
22170010
22170011
22170014
22170015
22170017
22170018
22170019
22170024
22170027
22170028

Egenkapitalinnskudd KLP
Revisjon Midt-Norge IKS
Kontrollutvalgsekr. Midt-Norge IKS
Envina IKS
Gauldal Brann og redning IKS
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
Konsek Trøndelag IKS
Midt-Norge 110-sentral IKS
Revisjon Midt-Norge SA
Enodd Vassverk
Forsethmo Vassverk
Biblioteksentralen A/L
Støren Borettslag
Singsås Vassverk
Norservice Holding AS
Midtre Gauldal Asvo AS
Kommunekraft AS
Budal Flerbrukshus AS
Midt Energi AS
Trønderenergi
Gaula Senter AS
Gauldal Eiendom AS
Studiesenteret

Henvisning
Bokført verdi
kommentar Eierandel
2018

1)

2)

28,00 %
30,00 %
2,30 %
2,00 %
2,01 %

10,00 %
100,00 %

3)

4)

Sum aksjer og andeler

65,87 %
100,00 %
3,51 %
14,28 %

Bokført verdi
2017

16 379 924
0
0
1
1
1
50 000
1
60 000
15 000
30 000
900
100
3 000
12 500
350 000
1 000
6 001 000
31 288 000
3 585 300
1 000 000
0
31 000
58 807 728

14 830 753
79 000
27 000
1
1
1
23 000
0
0
15 000
30 000
900
100
3 000
12 500
350 000
1 000
6 001 000
31 288 000
3 585 300
1 000 000
4 000 000
31 000
61 277 556

Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende
kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3.
Kommentar til spesifikasjon:
1)
2)

3)
4)

Andel aksjer endret fra 33,33% pga Klæbu kommune ut av IKS
Sammenslåing av Komsek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS
i forbindelse med at fylkeskommunene Nord-og Sør-Trøndelag ble til Trøndelag fylkeskommune
fra og med 01.01.2018.
Navneendring fra Gauldal Energi AS
Aksjene solgt til Midt Energi AS
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Note 6 - Avsetning og bruk av fond
Beholdning
01.01.2018

Fond samlet
Disposisjonsfond

kr

Bundne driftsfond

kr

Ubundne investeringsfond

kr

Bundne investeringsfond

kr

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger

kr

Bruk av fond
Bruk av fond i
i
driftsregnskapet inv.regnskap

Avsetninger

9 567 137 kr 17 034 510 kr
36 055 438 kr

5 049 468 kr

45 000 kr

- kr 26 556 647

5 651 824 kr

- kr 35 453 082

- kr 23 519 000
891 647 kr

kr 1 549 171 kr 21 969 829

-

kr

46 514 222 kr 45 602 978 kr
Beholdning
01.01.2018

Bundne fond

Beholdning
31.12.2018

50 584 kr

841 063

5 696 824 kr 1 599 755 kr 84 820 621

Avsetninger

Bruk av fond

Beholdning
31.12.2018

Bundne driftsfond
Selvkostfond

kr 10 006 838 kr

1 960 466 kr 1 696 830 kr 10 270 474

Øremerka statstilskudd

kr 10 925 262 kr

1 037 523 kr 1 473 846 kr 10 488 939

Næringsfond/Kraftfond

kr

7 718 238 kr

1 282 758 kr 1 298 812 kr

Gavefond

kr

1 745 956 kr

250 811 kr

211 357 kr

1 785 410

Øvrige bundne driftsfond

kr

5 659 145 kr

517 910 kr

970 980 kr

5 206 075

Sum

kr 36 055 438 kr

7 702 184

5 049 468 kr 5 651 824 kr 35 453 082

Bundne investeringsfond
Øremerka statstilskudd

kr

- kr

- kr

- kr

Gavefond

kr

- kr

- kr

- kr

-

Øvrige bundne investeringsfond

kr

891 647 kr

- kr

50 584 kr

841 063

Sum

kr

891 647 kr

- kr

50 584 kr

841 063

Beholdning
01.01.2018

Disposisjonsfond

Avsetninger

Bruk av fond

Bruk og avsetning vedtatt av kommunestyret

kr

9 567 137 kr

17 034 510 kr

Bruk og avsetning foretatt av underordnet organ, herav:

kr

- kr

- kr

Sum disposisjonsfond

kr 9 567 137 kr

17 034 510 kr

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Regnskap
2018

-

Beholdning
31.12.2018

45 000 kr 26 556 647
- kr

-

45 000 kr 26 556 647

Justert budsjett Opprinnelig
2018
budsjett 2018

Regnskap
2017

Overføring vedtatt av kommunestyret

kr

- kr

- kr

- kr

-

Overføring foretatt av underordnet organ, herav:

kr

- kr

- kr

- kr

-

Sum overført til investeringsregnskapet

kr

- kr

- kr

- kr

-
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Note 7 Kapitalkonto
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Note 8 Anleggsmidler 2018
Tekst

Gruppe 1a

Anskaffelseskost
Akkumulerte
avskrivninger
Tilgang i
regnskapsåret
Avgang i
regnskapsåret*
Avskrivninger i
regnskapsåret
Nedskrivninger
Reverserte
nedskrivninger

3 298 881,00 35 538 497,50 24 901 426,00 60 180 144,00 672 910 043,00 260 873 139,00

Gruppe 1b

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Bokført verdi

4 038 221,50

Gr.1
Gr.2
Gr. 3
Gr.4
Gr. 5

IT-utstyr, kontormaskiner
Maskiner, transportmidler, inventar, utstyr
Tekniske anlegg VAR og parkeringsplasser
Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett VAR
Admin. Bygg, sykehjem og forretningsbygg.

Avskrivningstid:
Gruppe 1a
Gruppe 1b
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5

3 år
5 år
10 år
20 år
40 år
50 år

29 052 593,60 12 111 624,40 35 324 861,30 153 774 361,41
1 838 967,50

531 422,65

4 945 069,09

1 054 628,50

156 636,00
1 099 627,00

3 324 603,00

1 998 463,10

2 233 380,70

Gruppe 5

75 032 864,74

61 420 790,56

2 056 053,83

2 667 818,94

322 396,68

16 071 666,04

5 191 977,94

6 997 234,42

3 692 723,55 15 579 771,59 23 676 530,50 554 819 752,75 182 381 953,47

Linære avskrivninger
Tomteverdier pr. 31.12.18 er kr. 34 104 452. Disse er ikke avskrivbare.
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Note 9 Investeringer i nybygg og nyanlegg
Større prosjekter
Prosjekt

Vedtatt
Regnskapsf. Regnskapsf.
utgiftsramme tidligere år
2018
10 500
4 806
2 431
33 100
1 663
7 629
15 950
1 546
886
27 418
5 597
2 237
25 900
15 223
12 543
28 846
16 012
15 497
13 000
189
4 314
66
3 423

6101701 Støren næringsområde
7101411 Ny barnehage Støren
7101418 Boliger funksjonshemmede
7101510 Flyktningeboliger
7101516 Helsesenteret - nytt storkjøkken
7101605 Støren bo- og dagsenter
7101606 Adkomst og kryss Frøsetvegen
7101710 Gjenopbygging boliger Fredheim

Årets
Sum
Gjenstår av
budsjett regnskapsf. utgiftsramme
2 500
7 237
3 263
7 400
9 292
23 808
830
2 432
13 518
2 900
7 834
19 584
13 241
27 766
-1 866 *
4 694
31 509
-2 663 *
4 300
4 503
8 497
3 489
-3 489 **

* Ikke fremmet egen sak om opplån, disse prosjektene er dermed finansiert av egenkapital.
* *Mottatt forsikringsoppgjør som dekker differansen
Når det gjelder oversikt over investeringsprosjekter, henvises for øvrig til regnskapsskjema 2 B
Flg. større overføringer har kommunen mottatt til finansiering av investeringer i 2018:
7101510 Statstilskudd - Husbanken
7101710 Gjennoppbygging boliger Fredheim - forsikring

Note 10 Finansielle omløpsmidler
Aktiva klasse

Bankinnskudd
Renteb.papir
Aksjefond

Markedsverdi

Bokført verdi pr. Netto tilførte
31.12.2018
midler

Årets resultatførte Bokført verdi pr.
verdiendring
31.12.2017

67 449

67 449

277

5 693

30 287 179

30 287 179

69 883

30 217 296

9 835 421

9 835 421

-495 697

10 331 118

Hedgefond
kortsiktige midler

0
0

0
0

0

0
0

Langsiktige midler

0

0

40 190 049

40 190 049

Sum

0
0

-425 537

40 554 107

Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi fordi regelverket krever at
finansielle omløpsmidler skal bokføres til markedsverdi. Dersom markedsverdien har endret seg i perioden
31.12 til 15.02 vises endringen som forskjell mellom markedsverdi og bokført verdi. Dette forholdet blir
eventuelt bokført i neste års regnskap hvis endringen blir stående.
Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.
Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi
per 01.01 i regnskapsåret, netto tilførte midler og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i
driftsregnskapet med resultatvirkning.
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Note 11 Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld:

31.12.2018

Gjeldsbrevslån/banklån

Gj.snittlig
Neste års gjenstående
avdrag
løpetid (år)

31.12.2017

179 452 720

142 651 650

10 730 700

0

0

0

Obligasjonslån
Sertifikatlån

306 633 478

Husbanklån

23 897 496

18 250 411

955 188

0

0

0

Finansielle leieavtaler
Sum bokført langsiktig gjeld

312 483 478 306 633 478

509 983 694

Herav selvfinansierende gjeld

23
0
1
21
0

473 385 539 318 319 366

71 509 850

78 093 946

NN KF

0

0

NN interkommunalt samarbeid

0

0

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap

0

0

509 983 694

473 385 539

Langsiktig gjeld i særregnskap

Kommunens samlede eksterne lånegjeld

Ekstraordinære avdrag 2018 pålydende kr 526 787 vil bli innbetalt i 2019 i tillegg til neste års
avdrag, jfr. Kommunelovens §50 nr 7 b.
Langs.gjeld

Gj.sn.
rente

Langsiktig gjeld med fast rente :

31.12.2018
kr
5 251 066

Langsiktig gjeld med flytende rente :

kr 504 732 628

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

2,045 %
1,560 %

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.
24519015
24519016

Volum
(mill.)
1,3
3,9

RenteSiste forfall binding til
2036
2036
2037
2037

Betaler
2,099
2,099

Finansreglementet
pkt.3
pkt.3

Rentebytteavtaler

Swap nr
1
2
3
4
5

Volum
(mill.)
50
50
50
50
50

Løper fra
dato
des. 12
des. 12
des. 14
des. 14
des. 14

Løper til
dato
des. 22
des.21
des.21
des.20
des.19

Betaler
3,990
3,940
3,840
3,770
3,690

Mottar
3M nibor
3M nibor
3M nibor
3M nibor
3M nibor

6
7
8
9
10

50
50
50
50
50

des. 19
des. 20
des. 21
des. 21
des. 22

des.25
des.26
des.27
des.28
des.29

2,440
2,550
2,640
2,630
2,690

3M nibor
3M nibor
3M nibor
3M nibor
3M nibor

Formål med
sikringen
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring

Finansreglemente
t
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3
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Note 12 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig
Tekst

Regnskap 2018

Kommunens samlede lånegjeld
Andel knyttet til selvkostområde:
Vann, avløp og renovasjon andel i kr.
Vann, avløp og renovasjon andel i %

Regnskap 2017

509 983 694,00

473 385 539,00

71 509 850,00
14,00

78 093 946,00
18,00

438 473 844,00
86,00

395 291 593,00
83,00

Andel knyttet til øvrig kommunal
virksomhet
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr.
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i %

Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de
brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld
knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter.
(frie inntekter.)

Note 13 Avdrag på gjeld
Avdrag
Betalt avdrag
Beregnet minste lovlige avdrag

Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017
18 416 000
19 048 930
17 865 180
18 134 820
17 860 324

Differanse

914 110

4 856

Midtre Gauldal kommune betaler mer enn lovens krav.
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Note 14 Regnskapsmessig mer-/mindreforbrukudekket/udisponert i investering
Regnskapsmessig mindreforbruk
Tidligere opparbeidet mindreforbruk
Årets disponering
Nytt mindreforbruk i regnskapet

Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017
0
0
0
0
451 586
0
0
451 586
0

Totalt udisponert
Regnskapsmessig merforbruk
Tidligere opparbeidet merforbruk
Årets avsetning til inndekning
Nytt merforbruk i regnskapsåret

0

451 586

0

Budsjett 2018 Regnskap 2018 Regnskap 2017
0
19 400 067
18 128 237
19 400 100
19 400 067
18 128 237
0
0
19 400 067

Totalt til inndekning

0

0

18 128 237

Korrigeringer i investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp etter korrigeringer
ihht. Regnskapsforskriften §9
Udekket beløp før korrigeringer
Redusert avsetninger
Ingen korrigeringer foretatt
Udekket beløp etter korrigeringer

0
0
0
0

I 2015 ble det foretatt aksjekjøp i Gauldal Energi AS på kr 29 000 000.
Beløpet var ikke finansiert. Vil bli finansiert ved salg av eiendommer.
Kjøpesum i 2015
Salg av eiendom 2015
Salg av eiendom 2016
Salg av eiendom 2017
Salg av eiendom 2018
Rest ikke finansiert 31.12.2018

29 000 000
3 933 691
2 885 963
951 294
9 227 481
12 001 571

Restbeløpet er finansiert med inntekter fra utbytte og eieruttak fra Gauldal Energi AS.
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Note 15 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i driftsregnskapet

Regnskapsmessig mindreforbruk
Tidligere opparbeidet mindreforbruk
Årets disponering
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret

Budsjett 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2017
0
0
15 561 510
0
0
15 561 510
0
9 429 961
0

Totalt til inndekning

0

9 429 961

0

Strykning:
Driftsregnskapet er avsluttet i balanse. For å komme fram til resultatet er flg.
disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften §9
Regnskapsmessig merforbruk før strykning
Redusert overføring til investeringsregnslapet
Redusert avsetning til disposisjonsfond
Redusert dekning av tidligere års merforbruk
Regnskapsmessig merforbruk etter strykning

0
0
0
0
0
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Note 16 Gebyrbelagte selvkosttjenester
Etterkalkylene for 2018 er basert på regnskap datert 8. februar 2019.

Etterkalkyle selvkost 2018

Vann

7 615 992
Øvrige driftsinnteker
Driftsinntekter
7 615 992
Direkte driftsutgifter
4 196 058
Avskrivningskostnad
2 311 440
Kalkulatorisk rente (2,37 %)
1 156 736
Indirekte netto driftsutgifter
230 050
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %)
298
Driftskostnader
7 894 580
+ Tilskudd/subsidiering
Resultat
-278 588
Kostnadsdekning i %
96,5 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01
2 917 847
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
-278 588
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %) 65 852
Selvkostfond 31.12
2 705 111
Gebyrinntekter

Etterkalkyle selvkost 2018

Byggesak

2 068 136
Øvrige driftsinnteker
-214 376
Driftsinntekter
1 853 760
Direkte driftsutgifter
1 236 451
Kalkulatorisk rente (2,37 %)
21
Indirekte netto driftsutgifter
45 737
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %)
59
Driftskostnader
1 282 269
+ Tilskudd/subsidiering
Resultat
571 491
Kostnadsdekning i %
144,6 %
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
571 491
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %) 6 772
Selvkostfond 31.12
578 263
Gebyrinntekter

Avløp

7 373 450
3 978 194
11 351 644
10 387 999
1 484 603
536 564
360 254
466
12 769 886
-1 418 242
88,9 %
7 088 991
-1 418 242
151 203
5 821 952

Slamtømming

5 988 240
5 988 240
4 377 899
260 542
16 414
112 953
248
4 768 056
1 220 184
125,6 %
-55 036
1 220 184
1 165 148

Oppmåling Tilsyn etter
forurensnin
gsloven

785 420
6 922
792 342
1 136 420
-15
71 498
92
1 207 996
415 654
65,6 %
-

2 068 136
-1 780 483
287 653
282 617
-1
14 636
19
297 272
-9 619
96,8 %
-

Regulering
splaner

792 500
31 958
824 458
1 752 456
-3
94 175
122
1 846 750
1 022 292
44,6 %
-

Totalt

21 770 182
4 010 152
25 780 334
20 714 412
4 056 585
1 709 711
797 432
1 134
27 279 273
1 022 292
-476 646
94,5 %
9 951 802
-476 646
217 055
9 692 211

Totalt

4 921 692
-1 987 937
2 933 755
2 655 488
5
131 871
170
2 787 537
415 654
561 872
105,2 %
571 491
6 772
578 263

På området plan er vedtatt dekningsgrad 60 %. Underskudd beregnet med utgangspunkt i dette, kr. 283 592, er ført
på en memoriakonto (huskekonto) da vi ikke kan ha negative selvkostfond.
På området tilsyn er ikke dekningsgrad vedtatt og underskudd må derfor dekkes av kommunekassen.
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Note 17 – Årsverk
Tekst

2018

2017

2016

Antall årsverk

473

472

473

Antall ansatte

580

569

578

Antall kvinner

489

487

496

84 %

86 %

86 %

91

82

82

16 %

14 %

14 %

8

10

13

50 %

59 %

65 %

8

7

7

50 %

41 %

35 %

2017

2016

% andel kvinner
Antall menn
% andel menn
Antall kvinner ledende stillinger
% andel kvinner i ledende stillinger
Antall menn i ledende stillinger
% andel menn i ledende stillinger
Fordeling heltid/deltid
Antall deltidsstillinger årsverk

217

204

215

Antall ansatte i deltidsstillinger

326

304

319

Antall kvinner i deltidsstillinger

299

290

304

92 %

95 %

95 %
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14

15

8%

5%

5%

% andel kvinner i deltidsstillinger
Antall menn i deltidsstillinger
% andel menn i deltidsstillinger

Note 18 Ytelser til ledende personer og revisor
Ytelser til ledende personer

2018

2017

Administrasjonssjef, Lønn

936 555

906 598

Ordfører, Lønn

862 434

846 542

I tillegg har ordfører utbetalt kr. 7.600,- i godtgjørelse fra Envina IKS for sitt verv i representantskapet.

Godtgjørelse til revisor

2018

Regnskapsrevisjon

2017

780 000

749 700

Rådgivning

0

0

Konsulentbistand

0

0

215 270

209 000

Sekretariat kontrollutvalg
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Note 19 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner
Midt Energi AS - ekstraordinært utbytte 2018
Kommunen mottok ekstraordinært utbytte, jfr KS 2017/2922

kr 18 519 000

Gauldal Eiendom AS - salg av aksjer 2018
Kommunen solgte aksjene til Midt Energi AS, jfr KS 2017/2922

kr 5 000 000

28

342
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Saksbehandler: Knut Dukane

Godkjennelse av låneopptak - Midtre Gauldal Næringsselskap KF

Dokumenter i saken:
1 S Godkjennelse av låneopptak - Midtre Gauldal Næringsselskap KF

Saksopplysninger
I k- sak 33/18 vedtok kommunestyret å gi Midtre Gauldal Næringsselskap KF mandat til å
utvikle Støren Sør. Kommunestyret garanterte og for et låneopptak på inntil 200,- mill kr.
Selskapet har lagt ut bygging av vei frem til næringsområdet på anbud, og hvor mye selskapet
må ta opp i lån avhenger av anbudstilbudene.
Styret har i perioden også arbeidet med å informere aktuelle aktører om næringsområdet, men så
langt ikke inngått noen avtale.
Styret har nå fattet vedtak om opptak av lån.
Daglig leder kommer og kan gi utfyllende informasjon/besvare spørsmål i møtet.
Vurdering
Etter rådmannens oppfatning er det viktig å få anlagt vei både for å øke interessen for
næringsområdet, kunne utvikle næringsområdet, men også å åpne opp for fremtidige mulige
boligområder.
Areal til boligområder arbeides det med ift revidering av kommunedelplan Støren.
Bygging av vei og annen infrastruktur må finansieres ved refusjoner ved salg av fremtidig areal.
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Inntil veien er bygd, og salg av areal kan iverksettes, må kommunen være forberedt på å støtte
næringsselskapet med kapital for å betjene lån. Det kan vanskelig sies noe sikkert årstall om når
salg av areal tar til.
Næringsselskapet vil ta opp lån i KLP banken. Nedbetalingstid er inntil 50 år, og rentenivået er
avhengig av om en velger flytende eller fastrente. Lånebetingelsene er gode.
I snitt vil kostnadene ved å betjene låneopptaket beløpe seg til omtrent 4.5 mill kr pr år, og
kommunen kan over noen år finansiere/ støtte næringsselskapet ved avsatte midler på ubundet
investeringsfond.
Ubundet investeringsfond er ved utløpet av 2018 på kr 21,9 mill kr, men kapital i størrelsesorden
20 mill kr vil tilflyte fondet kommende år.
Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner styret i Midtre Gauldal Næringsselskap KF
sitt vedtak om å ta opp lån i KLP banken for inntil kr 200 mill kr.
2. Kommunestyret vedtar at ubundet investeringsfond belastes ved eventuell tilføring av
kapital til selskapet inntil selskapet selv finansierer låneporteføljen.
3. Midtre Gauldal Næringsselskap må fatte vedtak, fremme eventuelle saker til
kommunestyret, eller inngå avtaler som sikrer fremtidig refusjon.
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Midtre Gauldal kommune bruk av næringsfond 2018 (inkl. 2015 - 2017)

Dokumenter i saken:
1 S Midtre Gauldal kommune bruk av næringsfond 2018 (inkl. 2015 - 2017)

Ingress
Årsrapportering for bruk av næringsfondene i Midtre Gauldal kommune (MGK) omfatter
regnskapsåret 2018, i tillegg til en oversikt for årene 2015 – 2017.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Årlig rapportering i henhold til gjeldende regelverk for bruk av kommunale næringsfond.
Rapporteringen skjer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) via
internettportalen «Regionalforvaltning.no» som administreres av Trøndelag Fylkeskommune
(TRFK) for Midtre Gauldal kommunes aktivitet.
Årets rapportering bekrefter også bruken for 2017 som ved en inkurie ikke er behandlet i
kommunestyret tidligere. Årsrapporten fremsendes fylkeskommunen etter behandling.
(Rådmannens merknad: 2017-rapporteringen til KMD er foretatt i regionforvaltning.no, men
bekreftelsen i kommunestyret er ikke behandlet spesifikt selv om kommunens årsregnskap og
årsmelding for 2017 er godkjent.)
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Faktiske opplysninger
Næringsfondet rapporteres som årlig aktivitet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
via regionalforvaltning.no, og denne saken bekrefter utført aktivitet i 2018.
Søknader til konsesjonsavgiftsfondet behandles under samme regelverket i
regionalforvaltning.no som kommunens næringsfond, men er ikke rapporteringspliktig til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Årsaken er at konsesjonsavgiftsfondet i Midtre
Gauldal kommune ikke er opprettet som et fond med bundet kapital.
Dette betyr at konsesjonsavgiftsfondet i Midtre Gauldal kommune utelukkende består av de
tilførte konsesjonsavgifter hvert år.
Gjeldende vedtekter er «Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond) gitt i
vannkraftsaker» regulert i Rundskriv H – 1/11, saksnr. 11/538 av november 2011 «Rundskriv om
standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og
hjemfallsfond)» fra Kommunal- og Regionaldepartementet med virkning fra 1. januar 2012.
Avstemming av regnskapene viser:
25199102 - Kommunalt næringsfond og tilhørende bankkonto pr 31.12.2018 kr 2.400.307,80
25199101 - Konsesjonsavgiftsfond pr 31.12.2018 har saldo på fond kr 5.301.876,49
Saldo bank er kr 4.532.172,05 på grunn av overføringer som er ført i bank 2019.
Det er også verdt å merke seg at disponible beløp i fondene er mindre da tildeling av tilsagn om
støtte over næringsfondene binder opp utbetalinger som først gjennomføres om 2 til 3 år. I tillegg
kan tilbakeføringer skje på bakgrunn av mindreforbruk, mangelfull rapportering med videre.
Tildeling og bruk av begge fondene for 2018 og perioden 2015-2017, sees i de etterfølgende
tabellene:
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Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
De tildelte midlene følger gjeldende ESA-regelverk for offentlig støtte (vurderes spesifikt for
hver søknad i eget rapporteringspunkt i regionalforvaltning.no) og gjelder næringsutvikling og
næringsaktiviteter i alle kategorier til utvikling av Midtre Gauldal kommune og regionene
kommunen tilhører. Alle søknader er vurdert tildelt støtte etter overordnede styringsdokumenter,
politiske vedtak og planer for periodene.
Økonomiske konsekvenser
Fra og med 1. januar 2017 opphørte overføring av tilskudd av regionale utviklingsmidler til
kommunale næringsfond i Sør-Trøndelag (FU-sak 324/16), og næringsfondet i Midtre Gauldal
kommune har således ikke blitt tilført «friske» midler siden 2016.
Trøndelag fylkeskommunes Hovedutvalg for næring vedtok 7.2.2019 i sak 12/17 «Budsjett for
regionale utviklingsmidler 2019», hvor det (i pkt. 11 i retningslinjene) anføres at både KMD sin
tildeling og Trøndelag fylkeskommunes egne regionale utviklingsmidler skal brukes til regional
utvikling, det vil si ved tildeling til flere kommuner enn én, og først etter søknad til
regionsamarbeidet/regionrådet.
Midtre Gauldal kommunes andel for 2018 (saksnr. 2018/675 (MGK) av saksnr. 201801786
TRFK (Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune vedtak av 13.02.2018 (sak 8/18)), kr.
200.000,- ble etter avklaring tilført Trondheimsregionen til forvaltning.
Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal kommunestyre tar rapportering på bruk av næringsfondene for 2015-2017
og 2018 til orientering.
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