Innkalling
for
Representantskap
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

08.02.2019
Administrasjonsbygget i Årødalen
11.00 - 12.00

Forfall meldes administrasjonen på tlf 71213450 eller på epost
til anita.groven@rir.no
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Møtedatoer for 2019 er: 08.02., 03.05., 18.10. og 15.11.

Saksliste
Saksnr

Tittel

01/19

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
Valg av 2 personer til å signere protokoll

02/19

Lånefinansiering bygging av papirhall og infrastruktur 2019, fremlagt rep.skap

Sakspapir
Saksbehandler
Anita Groven

Saksnr
01/19

Arkiv
FE - 033

Utvalg
Representantskap

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
Vedlegg:

Protokoll - Representantskap - 12.10.2018

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

MOLDE, den 16.01.2019
Anita Groven
administrasjonssjef

ArkivsakID
19/2

Type
REP

Dato
08.02.2019

Sakspapir
Saksbehandler
Anita Groven

Saksnr
01/19

Arkiv
FE - 033

Utvalg
Representantskap

Valg av 2 personer til å signere protokoll
Saksopplysninger:

Det skal velges 2 personer til å signere protokollen fra møtet.

Forslag til vedtak:

Til å signere protokollen velges:

MOLDE, den 16.01.2019
Anita Groven
administrasjonssjef

ArkivsakID
19/2

Type
RS

Dato
08.02.2019

Sakspapir
Saksbehandler
Finn Håkon Stølen

Saksnr
02/19

Arkiv

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
19/1

Type
REP

Dato
08.02.2019

Lånefinansiering bygging av papirhall og infrastruktur 2019, fremlagt rep.skap
Saksopplysninger:
I styremøte 14.desember 2018 ble det i sak 42/18 presentert forslag til løsning for bygging
av 2 sorteringshaller og ny gjenvinningsstasjon i Molde, samt etablering av diverse
infrastruktur rundt disse.
Styret gjorde så vedtak om å starte utbygging av papirhall, etablering av ny trafo, samt
diverse infrastruktur innenfor en ramme på 30 millioner.
Dette er en anskaffelse som krever 100% lånefinansiering, og som er gjort innenfor
investeringsplanen for 2019 som ble fremlagt i sak 25/18 i styremøte 7.september 2018.
Vinteren 2017 gjorde RIR noen endringer i selskapsavtalen, og denne ble vedtatt i alle
kommunene. Under §4 - lån og eiernes ansvar, står det følgende:
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i styret.
Enkeltinvesteringer over 5 millioner skal godkjennes i representantskapet. Øvre ramme for
driftslån er kr 10 mill., og øvre ramme for investeringslån er kr 200 mill.
Vedtatte investeringsramme på 30 millioner må således godkjennes av
representantskapet.
Lånesaldo hos Kommunalbanken pr 31.12.2018 er kr 87.968.230,-.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner lånefinansiering av inntil 30 millioner for bygging av
papirhall, etablering av ny trafo, samt diverse infrastruktur. Nedbetaling inntil 30 år etter
vanlige avskrivningsregler.

MOLDE, den 15.01.2019
Finn Håkon Stølen
økonomisjef

Møteprotokoll
for
Representantskap
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

12.10.2018
RIR-anlegget i Årødalen
11:00 – 12:15

Til stede

Medlemmer:
Anders Torvik, Bernard Riksfjord, Egil Strand, Frits Inge Godø, Gerda
Tolaas, Johnny Varhol, Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Odd Helge
Gangstad, Thorbjørn Myhre, Tove Henøen
Varamedlemmer:

Forfall

Birgit Dyrhaug, Heidi Hogset, Helge Kjøll jr., Rolf Jonas Hurlen

Andre som
møtte

Anita Groven, Edmund Morewood, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil
Korseberg, Ketil Sorthe

Saksliste
Saksnr

Tittel

07/18

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

08/18

Budsjett 2019 i representantskapet

09/18

Orientering om deponiet i representantskapet

10/18

Orientering om benchmarking

Tove Henøen

Anders Torvik

07/18: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
Behandling:

Under sak 08/18 Budsjett 2019, ville Kjell H Danielsen ha med et punkt til vedtaket til sak
06/18 Rauma kommune inn i RIR. At RIR vil presisere overfor Rauma kommune at de vil
legge føringer ved nye anbudsforhandlinger om innhenting av avfall: «Det vil være mulig for
tilbydere å legge inn anbud på deler av innsamlingsområdet».

Vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes med følgende tilføyelse i sak 6: Rauma stiller
med observatør i styret/rep.skap med talerett i perioden fram til full deltakelse.
Det vil være mulig for tilbydere å legge inn anbud på deler av innsamlingsområdet.
Til å signere dagens protokoll ble valgt: Tove Henøen og Anders Torvik.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/18: Budsjett 2019 i representantskapet
Behandling:

Vedtak:

Budsjettet for husholdningsrenovasjon er gjort opp med et overskudd på kr 28.314,- som
foreslås tilført selvkostfondet.
Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 2.852,- eks mva.
Gebyret for hytterenovasjon blir endret til kr 861,- eks mva.
Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/18: Orientering om deponiet i representantskapet
Behandling:

Vedtak:
Saken tas til etterretning.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/18: Orientering om benchmarking
Behandling:

Vedtak:
Saken tas til orientering
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

