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Møteprotokoll
for
Representantskap
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Møtetid:
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Til stede

Medlemmer:
Anders Torvik, Egil Strand, Frits Inge Godø, Helge Kjøll jr., Johnny
Varhol, Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Rolf Jonas Hurlen, Thorbjørn
Myhre, Tove Henøen
Varamedlemmer:
Anita Øyen Halås, Audhild Mork

Forfall

Bernard Riksfjord, Birgit Dyrhaug, Gerda Tolaas, Heidi Hogset, Odd
Helge Gangstad

Andre som
møtte

Anita Groven, ,Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Ketil Sorthe,
Ellinor Thorshaug Trønningsdal, Veslemøy Ellinggaard

Saksliste
Saksnr

Tittel

03/19

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

1

Valg av 2 personer til å signere protokoll

04/19

Årsmelding 2018 i representantskapet

05/19

Årsregnskap 2018 i representantskapet

06/19

Ny selskapsavtale og renovasjonsforskrift

Anders Torvik

Audhild Mork

03/19: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
Behandling:

Vedtak:
Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1: Valg av 2 personer til å signere protokoll
Behandling:
Thorbjørn Myhre foreslo Anders Thorvik og Audhild Mork til å undertegne dagens
møteprotokoll, de ble enstemmig valgt.

Vedtak:
Anders Thorvik og Audhild Mork velges til å skrive under møteprotokollen for 03052019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/19: Årsmelding 2018 i representantskapet
Behandling:

Vedtak:
Representantskapet tar styrets årsmelding til orientering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/19: Årsregnskap 2018 i representantskapet
Behandling:

Vedtak:
Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2018.

Representantskapet godkjenner at årets frie overskudd på kr 260 593,- blir tillagt annen
egenkapital.
Representantskapet tar revisors beretning til orientering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/19: Ny selskapsavtale og renovasjonsforskrift
Behandling:
Helge Kjøll fremmet følgende alternative forslag:
til §5 Representantskapet skal bestå av:
2 medlemmer fra hver kommune og 3 medlemmer fra Molde
og til §6 Styret:
1 medlem fra hver kommune og 2 medlemmer fra Molde.

Kjell Danielsen kom med nytt forslag:

§ 4 Lån og eiernes ansvar
«Grunnlaget for beregning av prosent med antall innbyggere i de ulike kommunene skal med i
selskapsavtalen.»

§ 5 Representantskapet
Basert på selskapsavtalen til ÅRIM
7.2 Representantskapet skal ha eit medlemstal som tilsvarar folketalet i
medlemskommunane i høve til det totale folketalet i selskapsregionen etter
følgjande delingshøve: Del av totalt folketal i %
Mindre enn 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 100

Representantar

1
2
3
4
5

Kommune

1.
Helge
Kjøll
sitt
forslag Prosent

2. Kjell H
Danielsen
sitt forslag
(basert på
tabell)

3.
Administrasjonen
Prosent
Prosent sitt forslag

Molde / Nesset Midsund

3 27,27 %

5 41,67 %

7

41,18 %

Fræna / Eide

2 18,18 %

3 25,00 %

4

23,53 %

Gjemnes

2 18,18 %

1

8,33 %

2

11,76 %

Rauma

2 18,18 %

2 16,67 %

2

11,76 %

Aukra

2 18,18 %

1

2

11,76 %

11

8,33 %

12

17

Votering til §4: enstemmig.
Votering til §5:
1. Helge Kjøll (Aukra) sitt forslag fikk 3 stemmer og falt.
2. Kjell H Danielsen (Molde) sitt forslag fikk 11 stemmer og ble vedtatt.
Votering til §6: Helge Kjøll sitt forslag fikk 4 stemmer og falt.

Vedtak:
Representantskapet godkjenner ny selskapsavtale og renovasjonsforskrift, med de endringer
som kom fram under møtet.
Dokumentene skal vedtas likelydende i alle kommunestyrene.

SELSKAPSAVTALE
FOR
ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE
RENOVASJONSSELSKAP IKS.
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om
Interkommunale Selskaper (IKS‐loven) 29.01. 1999 nr.6. Sist endret 21.06.2017.
Selskapet er en videreføring av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap stiftet
28.02.1983 i henhold til Kommuneloven § 27.

§ 1.

Firma og forretningsadresse.

Selskapets navn er Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, forkortet RIR IKS.
Selskapets forretningskontor er i Molde.
Selskapet eies av kommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde og Rauma.
§ 2.

Formål.

Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den
forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter Lov om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) – med mindre det er unntatt i kommunale vedtak,
innenfor områdene innsamling, transport og behandling av avfall / slam og alle oppgaver tilknyttet
dette.
Selskapet kan delta i og/eller etablere andre selskap til utøvelse av virksomhet innen denne
formålsparagrafen.
Selskapet er tildelt enerett til innsamling av kommunalt avfall og tømming av slamtanker og har ikke
erverv som formål.
Selskapet har kompetanse og mulighet til å utføre andre forvaltningsoppgaver som krever kjennskap
til forhold til abonnenter, forsøpling og kontroll også for andre kommuner enn medlemskommunene.
Selskapet skal arbeide for en miljøriktig håndtering av avfallet i egenregi eller i samarbeid med andre.
Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i forurensningsspørsmål og bidra til løsning av
slike.
§ 3.

Innskuddsplikt og eierandeler.

Eierkommunene har ikke betalt kapitalinnskudd i selskapet.
Unntak er Aukra, Molde (ved innbetaling fra daværende Nesset kommune) og Rauma hvor
kapitalinnskuddet fremgår av balansen.
§ 4.

Lån og eiernes ansvar.

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og gjeld i samme forhold som det
antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Pr 01.01.2019 hefter
eierkommunene som følger: (innbyggertall i parentes)

Aukra kommune
Hustadvika kommune
Gjemnes kommune
Molde kommune
Rauma kommune

6,0 %
22,5 %
4,5 %
54,3 %
12,7 %

(3539)
(13233)
(2641)
(31976)
(7487)

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i styret. Enkeltinvesteringer
over 5 millioner skal godkjennes i representantskapet. Øvre ramme for likviditetslån er kr 10 mill., og
øvre ramme for investeringslån er kr 225 mill.
Innen selskapets geografiske arbeidsområde skal det gjelde likelydende forskrifter for
renovasjonsordningen. Disse godkjennes av representantskapet og vedtas av eierkommunene.
§ 5.

Representantskapet.
1. Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet og
representantskapet er selskapets øverste myndighet.
2. Representantskapet skal ha medlemmer fra de ulike kommunene beregnet etter
innbyggertall:
Innbyggere i prosent av totalt i
Antall representanter
RIR‐området:
Mindre enn 10 %
10‐20 %
20‐30 %
30‐40 %
40‐100 %

1
2
3
4
5

Etter innbyggertall 1.1.2019 (ref. §4) får da:
Aukra kommune
1
Hustadvika kommune
3
Gjemnes kommune
1
Molde kommune
5
Rauma kommune
2
Totalt
12 representanter
Representantskapets medlemmer skal ha personlige varamedlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges av kommunestyrene i
eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden.
Medlemmer til representantskapet tiltrer når de er valgt av kommunestyret. Et
medlem av styret kan ikke være medlem av representantskapet.
3. Representantskapets vedtak må godkjennes i den utstrekning dette kreves etter
kommuneloven eller lovgivningen ellers. Det vises blant annet til §§18 og 22 i lov om
interkommunale selskaper.
4. Representantskapet trer sammen hvert år, så tidlig som mulig i kalenderåret og ellers
når representantskapets leder bestemmer det, eller når minst en av
deltakerkommunene eller når minst 1/3 av medlemmene av representantskapet, styret
eller revisor ber om det.
Hvis ordføreren i den enkelte kommune ikke er valgt medlem av representantskapet
kan denne møte med talerett, men uten stemmerett.
Styrets medlemmer og daglig leder kan delta i representantskapets møter med talerett,
men ikke stemmerett.
Representantskapet er beslutningsdyktig når så mange representanter er til stede at

disse representerer minst 2/3 av stemmene. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de
stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
5. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde
saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte deltakerkommuner ved rådmannen
skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av
lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse.
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvis dette
er påtrengende nødvendig.
6. Representantskapet skal behandle følgende saker:
Skriftlig årsmelding fra styret.
Revidert årsregnskap fra styret for forrige kalenderår.
Hvert 4. år velges:
‐ Leder og nestleder i representantskapet for 4 år.
‐ Styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra eierkommunene for 4 år.
Valgkomitéen innstiller etter vurdering av innkomne forslag i henhold til
gjeldende lover og ønske om aktuell kompetanse.
‐ Leder og nestleder i styret for 4 år.
‐ Valgkomité på 3 medlemmer og dets leder og nestleder for 4 år.
Hvert 2. år velges:
Klagenemnd, for 2 år, på 3 medlemmer som med bindende virkning avgjør
klager fra abonnenter og kunder over beslutninger og enkeltvedtak som er
truffet av RIR.
Revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
Fastsetting av godtgjørelse til styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder
og nestleder i representantskap og styre.
I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:
Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. lov om IKS § 18,
herunder forslag fra styret til gebyrregulativ.
Dessuten skal representantskapet behandle:
Fullmakter til styret.
Langtidsplaner, herunder økonomiplan iht. lov om IKS § 20, og vesentlige
endringer i metoder/systemer.
Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra
styret.
Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i
representantskapet.
Andre saker som styret vil ta opp.
Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter
lov om IKS eller lovgivning ellers.
§ 6.

STYRET
1. Styret består av 10 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav 4 fra Molde
kommune, 2 fra Hustadvika kommune, en fra hver av de øvrige kommunene og en som
velges av og blant de ansatte. Kommunene foreslår til valg det doble antall, like mange
av hvert kjønn.
2. Lederen innkaller til møte når han finner det nødvendig eller når minst tre av styrets
medlemmer eller når daglig leder ber om det. Innkalling til møte skal skje med minst
fem dagers varsel. Innkallingen skal inneholde oppgave over de saker som skal
behandles. Saksdokumentene medsendes eller legges ut til gjennomsyn for styrets
medlemmer samtidig med at innkallingen utsendes.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Vedtakene gjøres med vanlig flertall. For å være gyldig må flertallet utgjøre mer enn en
tredel av styrets medlemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Daglig
leder deltar i styrets møter med talerett, men uten stemmerett. Representantskapets
leder kan delta i styrets møter med talerett, men uten stemmerett. Selskapet forpliktes
ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
3. Forvaltningen av selskapet hører til under styret, som gjør de nødvendige vedtak for å
sikre at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen,
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
For selskapets daglige drift kan styret meddele prokura til daglig leder og/eller
styreleder.
Styret avgir innstilling i saker som forelegges representantskapet. Disse skal i god tid
tilsendes representantskapets leder. Styret utøver enhver myndighet som ikke er tillagt
representantskapet.
Styret utarbeider og forelegger representantskapet oversikt over driften i det forløpne
driftsår og legger fram regnskapet i revidert stand.
Styret legger fram for representantskapet innen medio oktober budsjett for kommende
år.
§ 7.

Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret. Styret fastsetter daglig leders stillingsinstruks og godtgjørelse. Daglig
leder har den myndighet som styret bestemmer, herunder foreta ansettelser, innen rammen av
styrets mandat.
§ 8.

Delegasjon av myndighet til selskapet.

I medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 83 har selskapet,
med mindre annet framgår av kommunalt vedtak, fått delegert myndighet til å ivareta følgende
forpliktelser og eventuelt fatte enkeltvedtak på vegne av eierkommunene:
§ 26, om tømming av slam fra slamavskillere
§ 29 3. ledd, om krav til anlegg for behandling av avfall
§ 30, om innsamling av husholdningsavfall
§ 31 , om spesialavfall
§ 35 2. ledd, om avfall fra utsalgssteder, turistanlegg og utfartssteder.
§ 35 siste ledd, om pålegg til utsalgssteder, turistanlegg og arrangør av stevne
§ 37 om pålegg om å rydde opp i avfall eller betale for opprydding.
§ 9.

Utvidelser og endringer i selskapsavtalen.

Nye kommuner kan tas opp som deltakere i selskapet, ved tilslutning av samtlige eierkommuner.
Forslag om endringer av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Endringer i
selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.
§ 10.

Uttreden og oppløsning.

1. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet
og kreve seg utløst av dette. Uttreden skjer likevel ikke før 31. desember året etter at skriftlig
varsel ble gitt. Varslet skal gis til representantskapet på årsmøtet.
Representantskapet kan likevel kreve at kommuner som ønsker å tre ut må stå som deltaker
så lenge det løper avtaler selskapet har inngått og som gjelder vedkommende kommune. Jfr
IKS lov § 30.1
2. Den utløsningssum en deltaker kan kreve ved uttreden fastsettes til andelens nettoverdi ved

oppsigelsesfristens utløp. Nettoverdien av andelen fastsettes etter en verdivurdering av
selskapet, der det også tas hensyn til framtidige forpliktelser, herunder etterdrift av deponi.
Utløsningssummen fastsettes uavhengig av verdien av deltakerens innskudd.
Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales.
Enten uttredende deltaker har krav på utløsningssum eller er forpliktet til å innbetale andel
av tap skal oppgjør skje straks.
Den uttredende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av
selskapsforpliktelsene på uttredelsestidspunktet inntil den uttredende deltaker må anses for
å være fritatt av kreditor.
Disse har gjort kontantinnskudd:
Aukra med kr. 379 129,‐
Molde (ved innbetaling fra daværende Nesset kommune) med kr. 396 000,‐
Rauma med kr. 1 192 015,‐
De andre eierkommuner har ikke gjort noe kontantinnskudd i selskapet.
For øvrig vises til lov om IKS, § 30.
3. Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om
dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr lov om IKS § 32. Hver av de
deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av
selskapet forpliktelser i forhold til folketallet pr 01.01. det året selskapet blir oppløst.
§ 11.

Lov om IKS.

Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 kommer til anvendelse i den utstrekning
selskapsavtalen ikke bestemmer annerledes.
§ 12.

Ikrafttreden.

Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent av kommunestyrene i eierkommunene.
Godkjent med likelydende vedtak i
Aukra kommune: x.x.x
Hustadvika kommune: x.x.x
Gjemnes kommune: x.x.x
Molde kommune: x.x.x
Rauma kommune: x.x.x

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakspapir
Saksbehandler
Arne Buseth

Saksnr
1

Arkiv
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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 20.09.2019

Arne Buseth
informasjonsrådgiver
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Sakspapir
Saksbehandler
Finn Håkon Stølen

Saksnr
08/19

Arkiv
FE - 200

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
19/71
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Dato
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Budsjett 2020 i representantskapet

Vedlegg:
Budsjett 2020
Investeringsplan 2019-2024
Økonomiplan 2019 - 2024
Abonnementspriser 2020

Saksopplysninger:

1. Husholdningsrenovasjon
Budsjettet for 2020 er satt opp med utgangspunkt i dagens drift, men hvor det er tatt hensyn
til kjente endringer som vil inntreffe i det kommende budsjettåret. Gebyrmodell videreføres
uendret fra 2019.
Punktene under oppsummerer de største endringene ved overgang til 2020:
1. Fortsatt vanskelig marked for avsetning av papir og plast etter importstopp til Asia.
Europa har startet å bygge mottaksanlegg men dette tar naturligvis noe tid. Også i
Norge bygges det mottaksanlegg for plast. Vi forventer at prisene, særlig for papiret
vil være lave også i 2020.
2. Rauma kommune blir fullverdig RIR-medlem fra 1. januar 2020. Vi overtar da alle
forpliktelser mot underleverandører og Rauma får faktura fra RIR på lik linje med de
øvrige RIR-kommunene.
3. Datterselskapet RIR Næring AS har mot slutten av 2019 totalt 10 personer ansatt
direkte i selskapet, med stadig mindre behov for kjøp av administrative tjenester fra
mor. Salg av konserntjenester vil derfor være lavere i 2020 enn tidligere år.
4. Budsjettert økning i bemanning med 0,5 årsverk i administrasjonen for å håndtere
økt oppdragsmengde, også i forbindelse med inntreden av Rauma kommune.
5. Byggetrinn 1 i investeringsplanen fra 2019, papir- og plasthall, blir ferdigstilt høsten
2019 og tatt i bruk ved årsskiftet.
Prosjektering av byggetrinn 2, Restavfallshall, med budsjettramme 50 mill, vil
starte opp høsten 2019 og byggeperioden blir fra våren2020 og utover.
6. Pr 30.juni 2019 er deponiet stengt for mottak av næringsavfall. Vi vil fortsatt benytte

resterende kapasitet på deponi til å legge vårt eget avfall som kommer inn fra
gjenvinningsstasjonene der. Dette betyr at alle løpende driftskostnader knytttet til
deponidrift fra 2020 vil måtte dekkes inn via renovasjonsgebyret siden næring ikke
lenger legger noe avfall der.
7. Endring i konsumprisindeksen fra august 18 til august 19 viser en økning på
1,92%.
Endring i indeksen for lastebiltransport «Renovasjon – husholdningavfall», som
ofte er brukt som referanseindeks i vår bransje, viser en økning på 2,3% fra Q22018 til Q2-2019, mens samme indeks har en endring på 4,34% fra Q4-2017 til
Q4-2018.
Pga pågående byggeprosjekter for å tilfredsstille blant annet krav fra
Fylkesmannen om at all avfallsbehandling skal skje innendørs budsjetterer vi med
en økning i renovasjonsgebyret på ca 4,8% for 2020. Dette er også i samsvar
med økonomiplanen som ble lagt frem sammen med budsjettbehandlingen i fjor.

RIR Transport AS
1.september 2019 har RIR Transport drevet med innsamling i egenregi i 2 år. Etter
noen oppstartskostnader høsten 2017 har vi nå oppnådd et kostnadsnivå som vi
mener er fornuftig og levedyktig, og som vi tror er konkurransedyktig sammenlignet
med de 2-3 laveste tilbudene fra anbudsprosessen på innsamling fra høsten 2015.
I budsjettsaken fra 2019 ble det lagt inn utskifting av de 3 eldste renovasjonsbilene
som vi overtok fra RenoNorden. Nye biler er nå bestilt med forventet levering i
februar 2020. En slik utskifting vil medføre noe høyere avskrivningskostnader i
selskapet og vi beregner derfor en justering av innsamlingsprisene fra RIR Transport
med ca 5% sett i forhold 2019 prisene.

Gebyr husholdningsrenovasjon
Fra 2017 ble det innført en gebyrmodell som var 2-delt, med et fastgebyr pr boenhet
uavhengig av hvilken boform man har, samt en variabel del basert på hvilke
avfallsdunker man har. Erfaringene sålangt er gode, og bruk av modellen vil fortsette
også for 2020. Noen av kommunene har ikke oppdatert sine hjemmesider med
denne endringen, men alle er gjort oppmerksom på at dette må gjøres.
I 2019 ble prisen for papir-dunken og plastsekken justert til kr 0,- , på lik linje med
dunken for glass- og metall som allerede var gratis for abonnenten. Dette ble gjort
fordi alle 3 fraksjonene er positive fraksjoner som RIR selger videre i markedet, og på
denne måten ønsket vi å stimulere til økt og bedre kildesortering ute hos
innbyggerne, samtidig som det også kunne bety merinntekter for RIR.
Når Rauma blir medlem i RIR fra 1.januar vil også de innføre denne gebyrmodellen.
Rauma har pr i dag renovasjon i sekk og med dunk for papir. Vi holder i disse dager
på å dele ut dunker for rest, mat og glass/metall til alle husstandene i Rauma, og

ettersom dette er et arbeid som fortsatt pågår, er det noe usikkerhet rundt hvor
mange dunker som faktisk skal settes ut, og hvor mange som ønsker en fellesløsning
for dunkene dersom bosituasjonen tillater det. Derfor er det også en viss usikkerhet
hva den endelige fakturaen for renovasjon til Rauma kommune blir for 2020, og vi tar
et lite forbehold rundt dette.
Prisen på levering på gjenvinningsstasjonene forblir uendret i 2020. Dette gjelder
også for gjenvinningsstasjonen som J.O. Moen driver på Åndalsnes i Rauma.
Prinsippene for drift av gjenvinningsstasjonen i Rauma er ganske lik som for de
andre stasjonene i RIR, hvor det er gratis å levere farlig avfall og matriale til
gjenvinning slik som plast, papir, papp, glass/metall, jern osv, men hvor man må
betale for restavfall og trevirke (rivningsavfall).
Samtidig jobbes det med å finne en felles løsning for betaling og adgangskontroll på
gjenvinningsstasjonene på tvers av selskapene i Midt-Norge gjennom
samarbeidsforumet Sesammen. Dette arbeidet er i startfasen og vil fortsette i 2020.

«Standardgebyret» for 2020 er beregnet til kr 2.990,-, noe som er en økning på
4,8%.
Fullstendig prisliste følger som vedlegg.

Hyttegebyret økes til kr 902,- , en økning tilsvarende økningen i det ordinære gebyret.

Dette forslaget medfører at selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon for 2020 vil gå
med kr 625.514,- i pluss.

Selvkostfondet for husholdningsrenovasjon var pr 01.01.2019 på kr -766.278. Budsjett for
2019 ble gjort opp med et overskudd på kr 28.314,-. Ved utgangen av 2019 vil derfor
selvkostfondet etter planen fortsatt være negativt, men med et positivt resultat for 2020 vil vi
nærme oss balanse ved utgang av 2020.

2. Slam
Slamtømming i 2020 fortsetter med Norva24 (tidligere Miljøservice AS) som leverandør.
Innsamlingen hittil i anbudsperioden har fungert godt og vil fortsette uforandret i 2020.
Tidligere i år ble det sendt ut en henvendelse til RIR kommunene med forespørsel om de
ønsket at RIR skulle etablere et apparat som kunne ivareta en tilsynsmyndighet for slam på
vegne av kommunene. Dette er en oppgave som er lovpålagt og som kommunene er
ansvarlige for. P.t er det kommet tilbakemelding fra Molde kommune om at de ønsker å
ivareta denne oppgaven selv og at de også håndterer den i nye Molde kommune fra 2020.
Det samme har Hustadvika gjort.
Etablering av et slikt apparat krever nødvendigvis kompetente ressurser og slik situasjonen
da er, ser ikke RIR at det er grunnlag for å etablere et slikt apparat på nåværende tidspunkt.
Det er derfor ikke lagt inn noen midler til dette i budsjettet for 2020. De øvrige kommunene vil
få melding om vedtaket.
I 2019 ble prisene fra RIR fastsatt med et likt påslag på tømmeprisene fra Norva. Faktisk
indeksjustering av Norva24 sine priser i 2019 ble 4,73%, og derav ble det endelige interne
påslaget på 10,1%.
For slamprisene i 2020 legger vi til grunn en indeksjustering av Norva24-prisene på 3,5%,
pluss internt påslag på 8%. Dersom indeksjusteringen skulle bli mindre/større enn 3,5% så
vil dette gi tilsvarende endring på det interne påslaget.

Med foreslåtte priser for slaminnsamling i 2020 vil selvkostområdet for slam gå med kr
48.969,- i minus. Selvkostfondet pr 01.01.2019 er på kr 890.449,-. Budsjett for 2019 er også
gjort opp med et underskudd på kr 182.469,- , som betyr at vi forventer et positivt
selvkostfond på kr 659.011,- ved utgangen av 2020.

3. Næring i RIR IKS
RIR IKS har en betydelig andel næringsaktivitet. I denne delen inngår renovasjon av
kommunale næringskunder, salg av konserntjenester til RIR Næring og RIR Transport, samt
mottak(salg) av næringsavfall fra ulike næringsaktører i RIR-området. Nytt fra juli 2019 er at
det er slutt på mottak av næringsavfall på deponiet. I perioden frem til deponiet er fullt vil det
bare bli lagt deponi avfall fra gjenvinningsstasjonene her. Det betyr også at vi mister
omsetning knyttet til denne posten i 2020 budsjettet.
Bruk av fellestjenester blir fordelt mellom disse tre hovedområdene, husholdning, slam og
næring etter fornuftige fordelingsnøkler. Den pågående byggingen av sorteringshaller
medfører også at næringsaktiviteten må ta sin andel av kostnadene knyttet til disse. Selv om
vi over tid forventer en effektivisering av driften som følge av bedre produksjonsfasiliteter, vil
vi på kort sikt ha et lavere overskudd på næringsdelen.
Budsjettet for næringsaktiviteten er gjort opp med et overskudd på kr 392.441,- som også vil
være skattepliktig.

4. Bemanning
Innledning
Selskapet har de siste årene vært gjennom en sterk vekst, og pr september 2019 teller vi
totalt 54 ansatte i konsernet. Dette som følge av større krav til bransjen generelt, men også i
form av mottak av stadig økende mengder avfall på anlegget. I 2017 ble det gjennomført to
virksomhetsoverdragelser (etablering av RIR Transport og Bilvrakmottak i Årøsetervegen 2B)
og 2018 og 2019 har således vært brukt til å gjøre egne erfaringer på disse områdene.
Tabellen under viser utvikling i antall årsverk de siste årene:

I budsjettsaken for 2019 ble det lagt frem forslag til økning i bemanning med 1,5 årsverk som
følge av innføring av lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner. I praksis ble dette løst ved å
ansette ett årsverk i fast stilling og suplere med vikarer/studenter der hvor det var behov.

Bemanningsbehov i 2020
Administrasjonen i RIR opplever at bemanningskabalen i selskapet begynner å falle på plass
og at vi er godt rustet for å håndtere de fleste arbeidsoppgavene som vi er satt til å gjøre pr i
dag. Imidlertid opplever vi økende arbeidsmengde for administrasjonen/kontorarbeiderne, og
inntreden av Rauma gir også noe merarbeid her.
Det er derfor ønskelig å legge inn en økning i bemanning med 0,5 årsverk for å avlaste med
administrative oppgaver, men det er ikke endelig avgjort hvilket hovedfokus dette halve
årsverket skal ha.
Utover dette er det ikke behov for ytterligere stillings-hjemler i 2020.

5. Investeringer
Det vises til eget ark med oversikt over forslag til investeringer. Selskapet har pr 31.07.2019
ca 102,9 mill i lån, og forventer ytterligere lånefinansiering på 15mill (av totalt 30 mill) knyttet
til bygging av papir- og plasthall, samt ca 8,5 mill for å dekke driftsmidler og mindre utstyr
innkjøpt i løpet av 2019.
Etter at ny selskapsavtale ble vedtatt i alle eierkommunene vinteren 2017, er øvre
lånegrense økt til 200 mill, og som i forslag til ny avtale, som er til vedtak hos kommunene,
heves til 225 mill.

6. Økonomiplan
Det vises til eget ark over økonomiplan for de neste 5 år. Økonomiplanen tar høyde for
planlagt utbygging de neste årene og forutsetter også at innsamling fra
husholdningsabonnentene fortsetter i egenregi gjennom RIR Transport.

Forslag til vedtak:
Budsjettet for husholdningsrenovasjon godkjennes med et overskudd på kr 625.514,- som
foreslås tilført selvkostfondet.
Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 2.990,- eks mva.
Gebyret for hytterenovasjon blir endret til kr 902,- eks mva.
Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget.
Økonomiplanen godkjennes.
Investeringsplanen for økonomiplanperioden godkjennes.

MOLDE, den 19.09.2019

Finn Håkon Stølen
økonomisjef

RIR IKS

Selvkost 2020

Budsjett 2020
Kontonr Tekst

Regnskap

Budsjett

Budsjett

2018

2019

2020

Inntekter
Husleieinntekter, utleie
Avgiftspl salg vaskehall
Utleie maskiner/utstyr/timer
Salg konserntjenester
Salg kommunaleabon.(næring)
Salg næringsavfall

38 240
118 864
6 288
6 675 682
5 249 237
12 504 539

100 000
10 000
5 800 000
5 500 000
10 509 000

100 000
10 000
5 550 000
5 800 000
8 880 000

36551 Inntekter ordinære tanker slam
36552 Inntekter ekstra tanker slam

5 058 383
446 390

4 750 000
300 000

5 665 350
270 000

36553
36555
36556
36557
36558
36559
36560
36561
36562
36563
36564

1 907 654
3 796
1 225 026
810 636
671 894
813 983
689 364

2 620 000
1 375 000
770 000
600 000
600 000
870 000
333 000

2 367 306

500 000

382 000

2 600 000

2 600 000

4 500

4 000

-

-

63 000 000

77 200 000

36301
36500
36501
36548
36549
36550

36570
36571
36574
36597
36598
36601
37750
37751
37752
37753
37754
37755
37756
37757

30111
30391
30401
30500
30501
30811
30911
30912
30920
30921
30922
30991
30992
31220
31605
31650
31651
31652
31955
31855
31856
37100
37101
37105
37702

Husholdningsrenovasjon

Inntekter kommunale slam
Salg sekker, stativ og containere
Salg papir
Salg glass/metall
Salg plast
Salg jern
Salg papp/kartong
Salg treverk
Salg EE-avfall
Leieinntekter utstyr
Salg kompost
Salg fraksjoner
Inntekter Miljøstasjoner
Inntekter mottaksan deponi
Inntekter mottaksan energi
Fakturagebyr
Andre avgiftspl.inntekter
Salg av driftsmidler
Totalt driftstilskudd
Driftstilskudd (periodisert)
Driftstilskudd Eide
Driftstilskudd Fræna
Driftstilskudd Gjemnes
Driftstilskudd Midsund
Driftstilskudd Molde
Driftstilskudd Nesset
Driftstilskudd Aukra

3 734 032
10 770 455
3 264 558
2 245 277
28 782 142
3 755 812
3 741 684

Sum driftsinntekter

96 265 173

100 241 500

113 107 256

14 323 985
100 810
355 202
1 812 016
395 631
2 687 974
(573 330)
31 684

14 750 000
200 000
150 000
1 960 000

15 635 000
70 000
250 000
2 080 000

450 000
2 750 000

420 000
2 890 000

35 000

35 000

Kostnader
Fast lønn
Lønn til ekstrahjelp
Overtidslønn
Feriepenger
Periodisering feriepenger
Godtgjørelse folkevalgte
Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr.
Endring årets pensjonsforpliktelser inkl aga
Annen trekkpl./arb.avg.pl.lønn
Trekkpl. Bilgodtgjørelse
Trekkpl. Kostgodtgjørelse/Diett
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av feriepenger
Velferdstiltak
Bilgodtgjørelse oppg.pliktig
Andre oppgavepliktige godtgjørelser
Skattepl fordel elektr.komm.
Fast telefongodtgjørelse, trekkpliktig
OU-midler arb.g.andel
Forsikringer, innberetn.pliktig
Motkonto oppg.pl.godtgj
Refusjon trygdeetaten
Motkonto Sykelønnsrefusjon
Tilskudd NAV
Overføringer forsikringsskader
Lønn og sosiale kostnader

31001 Kontormateriell
31002 Faglitteratur/Kontingenter
31003 Øreavrunding

384 472
2 851 307

4 080
(48)
511 428

2 484 303
255 494
428 031
54 210
32 048
47 867
19 977
16 731
31 074
(110 986)
2 317
(407 671)

1 000 000
829 500
579 600
650 000
882 000
337 500

2 510 000
280 000
250 000
50 000
100 000
50 000
30 000
30 000
45 000
(150 000)

2 660 000
295 000
300 000
50 000
50 000
50 000
30 000
25 000
40 000
(130 000)

(400 000)

(350 000)

Slam

Annet
Næring

Annet

-

5 665 350
270 000

100 000
10 000
5 550 000
5 800 000
8 880 000
-

780 000
616 200
560 000
635 000
126 000
318 750
294 500
2 600 000
77 200 000
-

2 367 306
250
-

220 000
213 300
19 600
15 000
756 000
18 750
87 500
3 750
-

83 130 450

8 302 906

21 673 900

18 549 896
-

442 047
-

5 408 056
-

21 987 366

23 090 000

24 400 000

18 549 896

442 047

5 408 056

120 840

80 000

85 000

49 993

986

34 021

59 391

60 000

65 000

38 230

754

26 016

-

-

-

(3)

31151 Møteutgifter

181 919

160 000

160 000

124 957

2 466

32 577

31201 Arbeidsklær

187 080

130 000

150 000

117 148

2 311

30 541

1 302

10 000

10 000

5 881

116

4 002

-

-

-

78 098

1 541

20 361

31202 Hansker
31301 Telefon
31302 Mobiltelefon

111 793

80 000

100 000

-

-

Kontonr Tekst

31305 Nettside
31306 Porto
31309 Bankomkostninger

Regnskap

Budsjett

Budsjett

2018

2019

2020

Husholdningsrenovasjon

Slam

Næring

Annet

6 825

20 000

20 000

15 620

308

4 072

336 060

250 000

250 000

225 000

2 500

22 500

70 114

60 000

70 000

65 100

1 400

3 500

31402 Annonser/informasjon

526 689

800 000

800 000

800 000

-

-

31413 NaturligAvis

291 193

300 000

350 000

350 000

-

-

31414 Kalender

78 080

100 000

50 000

50 000

-

-

31422 Gaver andre

11 643

10 000

10 000

5 881

116

4 002

735 012

500 000

500 000

390 492

7 705

101 803

4 018

10 000

10 000

5 881

116

4 002

10 000

10 000

7 809

154

2 036

-

-

-

-

-

-

31501 Kurs/konferanser, ikke oppg.pl.
31513 Opplæring stipende
31550 Reiseutgifter - opplæring (ikke oppg.pl.)
31600 Reiseutgifter - oppg.pliktig
31601 Reise-kostgodtg ikke oppg.pl
31602 Reise-kostgodtg - oppg.pliktig

900
48 122

50 000

50 000

39 049

770

10 180

31731 Reiseutgifter uten mva

283 505

250 000

250 000

195 246

3 852

50 902

31732 Reiseutgifter , lav sats mva

206 471

150 000

150 000

117 148

2 311

30 541

7 049

10 000

10 000

7 809

154

2 036

1 707 634

1 700 000

1 750 000

1 203 737

84 732

461 531

32701 Konsulenttjenester / MKS

655 979

700 000

750 000

562 406

8 805

178 790

33740 Kjøp av tjenester (innleie)

1 720 354

600 000

1 100 000

990 861

-

109 139

132 000

120 000

100 000

73 497

7 341

19 162

Administrasjon og info

7 483 969

6 160 000

6 800 000

5 519 843

128 440

1 151 716

31223
31254
31255
31701
31714
31801
31851
31861
31951

Analyseutgifter
Dekkmasse
Pukk
Drivstoff og olje
Leie/leasing pakkemaskin
Elektrisk strøm
Forsikringer
Alarmtjenester og vakthold
Kommunale avgifter

315 758
1 249 584
1 729 929
1 284 034
428 745
49 666
1 048 553

450 000
10 000
10 000
1 200 000
1 500 000
1 150 000
450 000
70 000
1 200 000

300 000
10 000
10 000
1 200 000
900 000
1 300 000
480 000
60 000
1 200 000

280 000
6 362
6 362
884 244
256 661
931 202
336 689
35 289
1 172 796

4 456
2 481
2 134
696
1 075

20 000
3 638
3 638
315 756
638 884
366 316
141 177
24 015
26 128

31953
32001
32021
32302
32303
32411
32413
32450
32601

Medlemskontingent
Inventar og utstyr
Teknisk maskinutstyr/gassmotor
Forebyggende vedlikehold
Reparasjoner
Serviceavtaler
Forbruksmatr. til drift
Annen Driftskostnad
Kjøpte rengjøringstjenester

275 326
656 606
22 254
975 532
1 978 380
570 739
864 347
78 358
177 990

350 000
300 000
100 000
1 000 000
2 000 000
400 000
1 700 000
170 000

340 000
450 000
100 000
900 000
1 550 000
600 000
1 100 000
140 000

249 890
351 443
63 620
748 980
1 189 765
380 040
901 850
82 341

24 959
6 934
1 625

65 152
91 623
36 380
151 020
360 235
219 960
198 150
56 035

31733 Reiseutgifter , høg sats mva
31967 IT-kostnader

33741 Forretningsførsel/Revisjon

Kostnadsreduserende tiltak

-

-

(250 000)

Drift og vedlikehold

11 705 799

11 810 000

10 640 000

7 877 533

44 361

2 718 107

Sekker og poser
Stativ/containere
Driftsavtale Miljøstasjoner
Innsamling avfall / Transport inn
Behandling avfall / Gate Fee
Innsamling ekstra tanker
Innsamling kommunale tanker

135 694
429 922
1 036 920
19 436 037
19 313 160
224 665
1 919 274

400 000
400 000
1 250 000
19 600 000
17 630 750
260 000
2 340 000

400 000
200 000
3 150 000
24 150 000
20 520 000
250 000
2 194 026

391 792
190 000
3 150 000
22 930 000
13 303 200
-

250 000
2 194 026

8 208
10 000
1 220 000
7 216 800
-

33756 Innsamling ordinære tanker
33757 Behandling slam Aukra/kompost
33758 Behandling silgods

4 606 907

4 240 000

5 247 416

-

5 247 416

-

-

-

47 098 144

46 120 750

56 111 442

39 964 992

7 691 442

8 455 008

1 606

10 000

5 000

5 000

1 606

10 000

5 000

5 000

7 182 775
1 164 232
162 672

6 720 000
2 050 000
150 000

7 368 062
2 855 345
163 422

5 850 905
1 986 637
111 483

37 054
6 949
10 577

1 480 103
861 759
41 362

8 509 679

8 920 000

10 386 829

7 949 025

54 580

2 383 224

-

96 786 563

96 110 750

108 343 271

79 866 289

8 360 870

20 116 111

-

31250
31251
33730
33731
33751
33752
33753

Innsamling og behandling
31960 Sluttbehandlingsavgift
Sluttbehandlingsavgift
35901 Avskrivninger Maskiner og anlegg
35902 Avskr. Bygninger
35903 Avskr. Inventar og utstyr
Avskr strømforsyner
Div. nytt utstyr ??
Avskrivninger

(4 434)

-

-

-

-

-

34701 Tap på fordring
Tap på fordring
Sum driftsutgifter
Sum driftsresultat

(521 390)

4 130 750

4 763 985

3 264 161

(57 964)

1 557 789

-

Resultat før finans innt/kostn

(521 390)

4 130 750

4 763 985

3 264 161

(57 964)

1 557 789

-

Finansinntekter

Kontonr Tekst

39001
39002
39009
39051

Regnskap

Budsjett

Budsjett

2018

2019

2020

Renteinntekter
Renteinntekter fond
Andre renteinntekter
Aksjeutbytte

212 899

Sum finansinntekter

Husholdningsrenovasjon

Slam

Næring

Annet

300 000

270 000

90 000

15 000

-

165 000

217 748

300 000

270 000

90 000

15 000

-

165 000

1 447 506
25 451

2 550 000

3 700 000

2 728 647

6 005

1 165 348

(200 000)

1 472 957

2 550 000

3 700 000

2 728 647

6 005

1 165 348

(200 000)

Sum finansinnt/utg

(1 255 209)

(2 250 000)

(3 430 000)

(2 638 647)

8 995

(1 165 348)

365 000

Resultat før skatt
Etterdriftsfond
Resultat etter finans og avsetn.

(1 776 599)

1 880 750

1 333 985

Finanskostnader
35001 Renteutgifter
35002 Andre renteutg. Leverandør
Sum finanskostnader

4 849

625 514

(48 969)

392 441

365 000

Investeringer 2019 - 2023
Tall i tusen 2019-kroner
Beskrivelse
Hjullaster 1. ca 21 tonn, L120F
Hjullaster 2. ca 21 tonn, L110G
Hjullaster 3. Ca 14 tonn, L70G
Hjullaster 4. Ca 27 tonn, L180
Hjullaster 5. Ca 21 tonn, L120C
Hjullaster 6. Ca 16 tonn, L90C
Grave--/sorteringsmaskin
Medium sorteringsmaskin
Medium truck
Hjullaster Aukra og Nesset
Elektrisk sorteringsmaskin
Pakkemaskin
Papp/plast/papir presse
Glass og metall dunker
Sollemaskin kompost
Kvern 1 eksist.
Div utstyr i restavfallshall;
transportbånd, overbåndsmagnet,
m.m.
Papir/plasthall, 1800m3, inkl
infrastruktur

Mod.
2008
2013
2013
1992
1999
1993
2013

Bruk

Sted

2019

Omlasting
Omlasting
Omlasting
Deponi
Omlasting
Miljøstasjon
Grovavfall

Årødalen
Årødalen
Årødalen
Årødalen
Årødalen
Fræna
Årødalen
Årødalen
Årødalen

1 700 000

2014 Restavfall

Containere - nedgravde
Containere - frittstående
Containere - hytterenovasjon
Diverse utstyr anlegg/maskiner
Ny betalingsløsning gj.stasjonene
Ny varebil
Ny kassebil
Sum

2021

800 000
2 500 000

2 500 000

2022

2023

2024

Årødalen
3 100 000

Kompost
Årødalen
2009 Rest treverk hageavfall Årødalen

6 000 000

Årødalen

7 000 000

Papir,papp, plast

Årrødalen
Årødalen

30 000 000

Restavfallshall, 3600m3
Deponigassanlegg
Kontorbygg
Arealutvidelse-planering+asfalt
Verksted stormaskiner
Farlig avfallsmottak
Kompostlager (takoverbygg)
Avslutning deponi
Nye dunker i Rauma
Miljøstasjon 1
Miljøstasjon 2
Miljøstasjon 3
Miljøstasjon 4
Miljøstasjon 5
Miljøstasjon 6
Miljøstasjon 7
Tomtekjøp / arealutvidelse

2020

50 000 000
Deponi

Årødalen
Årødalen

1 000 000

3 000 000
7 000 000
5 000 000
12 500 000
2 000 000
25 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000

2 000 000
2 000 000

1 000 000
1 000 000
500 000
500 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000
500 000
500 000

1 000 000
1 000 000
500 000
500 000

1 000 000
1 000 000
500 000
500 000

1 000 000
1 000 000
500 000
500 000

73 300 000

47 000 000

10 000 000

15 000 000

3 000 000

3 000 000
1 000 000
1 000 000
500 000

40 300 000

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
ØKONOMIPLAN 2019 -2024
Tall i tusen kroner

Budsjett
2019

Budsjett
2020

2021

2022

2023

2024

Lønn og sosiale kostnader
Administrasjon og informasjon
Drift og vedlikehold
Innsamling og behandling
Sluttbehandlingsavgift
Avskrivninger
Finanskostnader

23 090
6 160
11 810
46 121
10
8 920
2 550

24 400
6 800
10 640
56 111
5
10 387
3 700

25 132
7 004
10 459
57 294
5
13 518
4 900

25 886
7 214
10 773
59 013
5
15 241
5 000

26 663
7 431
11 096
60 784
5
15 198
5 000

27 462
7 653
11 429
62 607
5
15 587
4 800

SUM KOSTNADER

98 661

112 043

118 313

123 132

126 176

129 544

37 242
63 000
300
100 542

35 907
77 200
270
113 377

36 984

38 094

39 237

40 414

82 200
300
119 484

85 500
300
123 894

88 000
300
127 537

90 700
300
131 414

1 172

762

1 361

1 870

Driftsinntekter
Driftstilskudd
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
DRIFTSRESULTAT før skatt

1 881

Skattekostnad
DRIFTSRESULTAT etter skatt
Avsetning selvkostfond renovasjon
Avsetning selvkostfond slam
Avsetning annen EK
Avsetning etterdriftsfond
Akkumulert selvkostfond renovasjon
Akkumulert selvkostfond slam
Akkumulert annen opptjent EK
Akkumulert etterdriftsfond

500
1 381
28
(182)
1 535

400
934
626
(49)
357

(738)
708
14 030
9 341

(112)
659
14 387
9 341

Investeringer
Avdrag lån
Samla lån

STANDARDGEBYR

40 300
7 163
123 705

2852
11,8 %

1 334

73 300
9 948
187 057

2990
4,8 %

400
772
350
(100)
522

300
462
200
(100)
362

400
961
100
(100)
961

500
1 370
100
(100)
1 370

238
559
14 909
9 341

438
459
15 270
9 341

538
359
16 231
9 341

638
259
17 601
9 341

47 000
13 508
220 549

10 000
15 091
215 457

15 000
15 666
214 791

3 000
16 266
201 524

3180
6,4 %

3310
4,1 %

3410
3,0 %

Med budsjett 2020 som utgangspunkt er det for 2021-2024 lagt inn en økning på 3 % for løpende kostnader.
Pga økende investeringsbehov er avskrivningene justert etter dette.
Investeringene vil bidra til effektivisering av drift, behandlings- og driftskostnadene er justert ned i 2020-21.
Økning i driftsinntektene er lagt inn med 3 %.
Pr 01.01.2019 har vi et selvkostfond for husholdningsrenovasjon og slam på hhv kr -766.278,- og kr 890.449,-.
Fond for husholdning er brukt opp i 2019, mens fond for slam vil aktivt brukes i de kommende årene.
Som grunnlag for finanskostnadene er brukt en lånetid på 10, 20 og 30 år.

3515
3,1 %

Standardabonnement
År
2001
1584
2002
1590
2003
1507
2004
1545
2005
1629
2006
1697
2007
1768
2008
1872
2009
2340
2010
2753
2011
2837
2012
2922
2013
3010
2014
3070
2015
3070
2016
2930
2017
2200
2018
2550
2019
2852
2020
2990
2021

Endring

6
-83
38
84
68
71
104
468
413
84
85
88
60
0
-140
-730
350
302
138

Prisliste Husholdningsrenovasjon 2020
Produkt

Pris eks mva 2020

Fastgebyr renovasjon, pr boenhet
Fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet)
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr boenhet
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr hybel
Fastgebyr Hytter

1 605
762
2 579
1 465
902

Restavfall

140l, hver 14.dag
240l, hver 14.dag
360l, hver 14.dag
360l, hver uke
660l, hver 14.dag
660l, hver uke
1000l, hver 14.dag

693
1 108
1 538
3 284
2 283
4 670
3 440

Bioavfall

80l, hver 14.dag
80l, hver uke
140l, hver 14.dag
140l, hver uke
240l, hver 14.dag
240l, hver uke

692
1 487
1 199
2 554
2 010
4 125

Papir

140l, hver 4.uke
240l, hver 4.uke
360l, hver 4.uke
660l, hver 4.uke
660l, hver 14.dag
1000l, hver 4.uke
6m3, hver 4.uke
8m3, hver 4.uke
8m3, hver 14.dag
10m3, hver 4.uke
10m3, hver 14.dag

-

Plast

140sekk, hver 4.uke
240sekk, hver 4.uke

-

Glass/metall

140l, hver 8.uke
240l, hver 8.uke
360l, hver 8.uke
660l, hver 8.uke
1000l, hver 8.uke
2,5m3, hver 8.uke
3m3, hver 8.uke

-

Sakspapir
Saksbehandler
Finn Håkon Stølen

Saksnr
09/19

Arkiv
FE - 202, TI - &01

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
19/1

Type
REP

Dato
18.10.2019

Lånefinansiering av sorteringshall med infrastruktur 2019/2020, fremlagt
rep.skap

Vedlegg:
Sak 33-19, Hallprosjekt-byggetrinn2-sorteringshall

Saksopplysninger:
I styremøte 13.september 2019 ble det i sak 33/19 presentert forslag til løsning for bygging
av sorteringshall, med budsjettramme på kr 50 millioner.
Styret gjorde i samme møte vedtak om å starte prosjektering med påfølgende bygging, samt
at kontrakter med utførende entreprenører skulle godkjennes før kontraktsinngåelse.
Dette er en anskaffelse som krever 100% lånefinansiering, og som er gjort innenfor
investeringsplanen for 2019/2020 som ble fremlagt i sak 32/19 i styremøte 13.september
2019.

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 50 millioner må således godkjennes av representantskapet.

Lånesaldo hos Kommunalbanken pr 31.08.2019 er kr 112.609.580,-. I tillegg er det godkjent
ytterligere låneopptak iløpet av høsten 2019 på kr 13.500.000,-.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner lånefinansiering av inntil 50 millioner for bygging av
sorteringshall samt nødvendig infrastruktur. Nedbetaling inntil 30år etter vanlige
avskrivningsregler.

MOLDE, den 19.09.2019

Finn Håkon Stølen
økonomisjef

Sakspapir
Saksbehandler

Saksnr
33/19

Arkiv
FA - M60

Utvalg

ArkivsakID
18/106

Type
ST

Dato
13.09.2019

Renovasjonsselskap IKS

Hallprosjekt - Byggetrinn 2 - Sorteringshall

Vedlegg:
Budsjett og tegninger til styret 13.09.2019

Saksopplysninger:

Viser til sak 42/18, fremlagt i styret 14.12.2018

er vi innenfor rammen. Vi har forpliktet oss til kr 28,5 mill pr 26.08.2019, men vi regner med

er ferdig til 15. november 2020.

Forslag til vedtak:
Styret gir klarsignal til prosjektering

MOLDE, den 04.09.2019

Sakspapir
Saksbehandler
Jan-Egil Korseberg

Saksnr
10/19

Arkiv
FA - M50

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
19/72

Type
REP

Dato
18.10.2019

Evaluering av egenregidrift for innsamling

Vedlegg:
Evaluering av innsamling i egenregi

Saksopplysninger:
Hele saksfremlegget ligger i vedlagte notat

Forslag til vedtak:
1. Dagens drift av innsamling i egenregi videreføres for de 4 RIR-kommunene Molde,
Aukra, Hustadvika, Gjemnes mens innsamling i Rauma settes ut på anbud så raskt
som mulig. RIR Transport AS kan gi tilbud i Rauma om selskapet ønsker det.
2. Det gjennomføres sonderinger med ÅRIM om samling av transportvirksomhetene
for de to selskapene.

MOLDE, den 20.09.2019

Jan-Egil Korseberg
daglig leder

Evaluering
av egenregi
i RIR.

Molde, 2.9.2019
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Sammendrag
Etter vedtak i representantskapet i august 2017 legges det med dette fram en evaluering av
egenregidriften av innsamlingstjenestene i selskapet. Rapporten beskriver dagens driftssituasjon som
positiv med et tilfredsstillende økonomisk resultat, dvs at RIR Transport AS har i den tiden det har
eksistert, gjennomført innsamling etter de samme krav som gjaldt for Reno Norden og til en kostnad
som budsjettert. Kostnaden er på nivå med nr 2 i konkurransen, NordRen, som den gangen hevdet at
de hadde gitt en pris uten fortjenestemargin.
Det har vært en endring i bransjen i løpet av de siste 2 årene etter 3 store konkurser blant
landsdekkende innsamlingsselskaper. Mer av den kommunale innsamlingen gjøres i egenregi enn det
som var vanlig tidligere. Nå er bare ca 50 % av husholdningene i Norge renovert av private selskaper
etter konkurranseutsetting. Avfall Norge har gjort en sammenligning av de 30 selskapene som har
vært med i deres benchmarking de senere årene, og det er ikke mulig å påvise noen systematisk
forskjell i kundetilfredshet, driftseffektivitet eller gebyrnivå i forhold til utsettingsgrad.
Alternativene for RIR videre er flere. Den løsningen som administrasjonen anbefaler er fortsatt
egenregidrift av innsamling i det opprinnelige RIR‐området, mens Rauma settes ut på anbud så snart
som mulig. Egenregidriften kan enten drives videre som i dag i RIR Transport, men det er også en
mulighet å slå sammen RIR Transport med innsamlingsvirksomheten i ÅRIM, slik at vi får et mer
robust selskap. Et annet alternativ er selvsagt å sette driften ut på anbud igjen. Når administrasjonen
ikke anbefaler å gjøre dette, er det fordi erfaringene med RIR Transport er positive og at det neppe er
en økonomisk gevinst i å overlate oppgaven til et privat selskap. I tillegg kommer kostnader ved skifte
og oppfølging av leverandøren, transaksjonskostnader.
Det anbefales derfor at representantskapet gjør slikt vedtak:
1. Dagens drift av innsamling i egenregi videreføres for de 4 RIR‐kommunene Molde, Aukra,
Hustadvika, Gjemnes mens innsamling i Rauma settes ut på anbud så raskt som mulig. RIR
Transport AS kan gi tilbud i Rauma om selskapet ønsker det.
2. Det gjennomføres forhandlinger med ÅRIM om samling av transportvirksomhetene for de to
selskapene.

Jan‐Egil Korseberg
Molde, 2.9.2019
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Bakgrunn
Fra 1. oktober 2016 tok RenoNorden Norge AS (RN) over etter Bjarne Øverland AS som ansvarlig for
innsamling i alle våre kommuner. Prisen de fikk oppdraget for lå ca 10 mill. pr år lavere enn
Øverlands tilbud i samme konkurranse. Mellom der lå 3 andre selskaper. Oppstarten, som var godt
forberedt, både fra RNs og vår side, gikk veldig bra.
Sommeren 2017 fikk vi informasjon fra ledelsen i RN om at vår kontrakt var en av flere som de tapte
penger på (senere opplyst til 3,5 mill pr år) og at risikoen for konkurs var til stede. De tilbød oss å
avslutte kontrakten. Det samme tilbudet ble gitt til de andre selskapene med tapskontrakter.
Administrasjonen i RIR hadde god kontakt med disse. Vi ble enige med RN om å avslutte kontrakten
mot en godtgjøring, og ta over driften pr. 1. september 2017 som en virksomhetsoverdragelse, hvor
alle biler og ansatte ble overført til RIR Transport AS (RT), et selskap vi etablerte for denne
situasjonen. De fleste av de andre renovasjonsselskapene i samme situasjon valgt å sitte på gjerdet.
Mandag 18. september 2017 ble konkursen registrert, og kreditorene sikret drift av bilene i 140
kommuner ut den uken.

Situasjonen som oppsto i juni ble hele tiden drøftet med styret. Styreleder Ketil Sorthe og advokat
Sverre Larhammer var med i forhandlingene vi førte med konsernledelsen i RN. Forhandlingene
inneholdt børs‐sensitivt materiale og vi var pålagt taushetsplikt av Oslo Børs. Media hadde fokus på
RN etter kritiske børsmeldinger, og da vi signerte avtalen den 6. juli, gikk RN ut med børsmelding
umiddelbart. Etter offentliggjøring av saken var det mulig for administrasjonen i RIR å legge fram
avtalen for representantskapet i et ekstraordinært møte den 18. august. For at alle interesserte fra
eierkommunene skulle få samme informasjon, ble det i forkant arrangert et eiermøte. Her møtte de
fleste rådmennene også.
Representantskapet fattet i dette møtet følgende vedtak:
Representantskapet i RIR IKS støtter styrets vedtak om å overta driften i egenregi fra 1. september
2017. Representantskapet ber styret foreta en evaluering innen 2020, slik at ny anbudsutsetting blir
et reellt alternativ når den tid kommer.

Styret har oppfattet dette vedtaket slik at en evalueringsrapport skal legges fram høsten 2019. Dette
gjøres herved.

Nåsituasjonen, drift i egenregi
Forutsetningene
Det må sies at det var flere elementer av flaks i overtakelsen fra RN. Vi hadde nemlig ingen (svært
liten) kompetanse på drifting av en bilpark med komprimatorbiler. Vi hadde ikke arbeidsledererfaring
for renovatører, og her var i tillegg flere fra utlandet uten særlig godt norsk språk. Men vi hadde
kjennskap til at avdelingsleder i mange år hos Bjarne Øverland, Geir Simonsen, gikk arbeidsledig. Vi
visste også at den formannen RN hadde satset på, Arunas Saunorius, som hadde sluttet i RN på grunn
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av manglende ressurser, gjerne ville jobbe for RIR med denne oppgaven. I tillegg hadde vi akkurat
forhandlet fram avtale med Norsk Gjenvinning om overtakelse av Årøsetervegen 2B, med muligheter
for parkering under tak for alle renovasjonsbilene. RN hadde leid et utendørs areal av Mesta i
Gammelseterlia, som vi da også slapp å betale leie for.

Når RT tok over, ble kravene som anbudet bygget på lagt til grunn. RT skulle ha de samme kravene
som RN hadde greid å innfri de første 11 månedene av sin kontrakt. Det eneste som ble gjort om fra
starten var at de taktiske elementene i prismodellen fra RN ble fjernet. Det vil si at RT fikk betalt det
samme for å tømme en 140‐liters dunk uavhengig av hva som var i den eller hvem som eide den. RN
hadde gitt taktiske priser f.eks. på tømming av næringskunder. (Det er noe forskjell i prisene mellom
husholdning og næring fremdeles, f.eks pga lengre henteavstand for næringsdunkene.)
Ett av kravene vi hadde i anbudet var at minst en person på hver bil skulle kunne snakke norsk. RN
overså dette og trenerte vårt krav om å sende sjåførene på norsk‐kurs. Vi etablerte kontakt med
Voksenopplæringssenteret i Molde kommune og de arrangerte kurs våren 2018. Vi erfarte litt ulik
interesse fra sjåførene fra Bulgaria på dette tilbudet. Det ble kjørt nytt kurs våren 2019.Tariffavtalen
renovatørene hadde ble brukt videre så lenge den gjaldt, dvs. til 30.4.2018. Ingen av de ansatte var
organisert, og RT ble heller ikke meldt inn i noen arbeidsgiverorganisasjon ved oppstarten.

Kommunikasjon
Men vi opplevde ganske raskt at det var en enklere kommunikasjon og «kortere vei» mellom vårt
kundesenter og bilene. Vi oppgraderte alle bilene med bedre telefoner. Kundesenteret eller Arunas
kunne få tak i sjåførene som var ute på rute og omdirigere eller sende tilbake for å rette feil, mye
raskere enn tidligere. Vi hadde selvsagt ønsket at kundesenteret i RIR kunne ringt alle sjåførene, men
pga. språkproblemene til noen av de må Arunas ta denne jobben.

Endring av «kontrakten»
Vi har med en egenregimodell muligheten til å gjøre endringer som var umulig under en kontrakt
som var spesifisert i 2015. Eksempel på dette kan være å tilby henting av beholder ved husveggen,
splitte hytterenovasjonen opp i kildesorterte fraksjoner. Begge disse endringene vil bli gjennomført i
løpet av 2019. Det som er gjennomført er endring av ruter for å tilpasse lengden av arbeidsdagen så
den blir best mulig utnyttet.

Tariffavtale
Allerede i eiermøte i august 2017 ble det sett på som et problem at noen i RIR skulle ha en annen
tariff, dvs. andre arbeidsvilkår enn resten, selv om dette paradoksalt nok var godtatt så lenge
sjåførene jobbet hos en underleverandør. Dette løste seg egentlig av seg selv, da verken arbeidsgiver
eller ansatte hadde forhandlingsrett i denne tariffen. Når den gikk ut pr 1. mai 2018, måtte den
derfor erstattes av en annen, og det var naturlig at det for arbeidsgivers del var i KS Bedrift. Utover
høsten 2018 valgte derfor flere av de ansatte å organisere seg i Fagforbundet. Denne tariffen angir
en minstelønn på ulike ansiennitetsnivåer. De ansatte i RIR IKS og Næring AS ligger en del over
minstelønn fordi det i mange år ikke var brukt noen ansiennitetstabell, de ansatte hadde lik lønn for
likt arbeid. Det har da ført til at spesielt de yngste nå ligger for høyt. Nå har vi i noen år prøvd å rette
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ut disse skjevhetene, men det vil fortsatt ta noen år før alle er på rett plass, inklusive de ansatte i RT.
Pensjon er for Næring og Transport gjort innskuddsbasert hos Storebrand i henhold til dette
alternativet i tariffavtalen. Det innebærer en hybridordning med 7 % innskudd og 2 % egenandel, noe
som gjør den sammenlignbar med den ytelsesbaserte som KLP har for de ansatte i RIR IKS.
Den ekstrakostnaden dette har påført selskapet går fram av den økonomiske oversikten nedenfor.

Bilparken
Ved oppstarten mente RN at de kunne greie seg med 7 biler, men de innså i løpet av de første
månedene at det ikke gikk. Det ble derfor satt inn 2 biler til, men de var av eldre modell. Fra 1.
oktober 2017 skulle de etter kontrakten sette inn en ny bil for å hente glass‐ og metallemballasje,
men de fikk ikke finansiert ny bil og leverte derfor ved virksomhetsoverdragelsen med en eldre bil til
for denne oppgaven. Disse 3 bilene burde derfor erstattes av RT for å tilfredsstille det opprinnelige
kravet om motorer som tilfredstiller utslippskravene i Euro 6 som vi hadde satt i anbudet. Vi var jo
egentlig ikke forpliktet til dette, men etter en vurdering av hvilke biler vi da hadde mest behov for,
ble anskaffelsen av 3 nye biler startet opp på nyåret 2019.
Av de 10 bilene er 1 med kran, slik at bunntømte containere, f.eks. de nedgravde, kan tømmes med
denne. Vi har for få oppdrag på denne bilen, slik at den har ledig kapasitet. Etter hvert som flere
punkter med nedgravde containere blir etablert, vil dette bedre seg. Bilen som kjører fast med
tømming av glass/metall‐emballasje er en 1‐kammerbil, slik at den kan ikke brukes på annen
rutegående tømming hvor vi bruker 2‐kammerbil. Den har også noe ledig kapasitet. Begge disse
bilene kan benyttes utenfor RIR‐området ved behov.

Økonisk analyse av dagens drift
Driftsregnskap 2018
Inntekter:
Omsetningen pr 31.12.2018 er kr 17.084.190,‐ som er kr 954.190,‐ bedre enn budsjett. Alle
inntektsposter er over budsjett.

Kostnader:
Totale lønnskostnader i 2018 er kr 8.546.539,‐ som er kr 261.539,‐ dårligere enn budsjett.
Lønnskostnadene inkluderer også lønn til vikarer som er direkte avlønnet gjennom RIR Transport.
Det har vært noe høy kostnad knyttet til overtid i 2018. Dette har det vært fokus på og det er i
starten av 2019 inngått avtale med sjåførene om bruk av gjennomsnittsberegning av arbeidstid
avregnet på 52 uker, slik at noe lengre dager på vinter (pga vanskeligere føre etc) blir avregnet mot
kortere dager på sommertid når føret er bedre. Det er naturligvis også forskjeller på rutene sjåførene
kjører hver dag, slik at lengre ruter og arbeidsdager blir avregnet mot kortere ruter og arbeidsdager.
Men samtidig jobbes det også mot å justere lengde på rutene der det er mulig. Med denne
ordningen er det forventet at overtidskostnaden skal gå noe ned i 2019.
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Andre driftskostnader er kr 7.728.435,‐ for 2018. Dette er kr 913.435 dårligere enn budsjett, hvorav
ca 310.000,‐ kan forklares med økt kostnad til leie av biler (som er eid av RIR IKS).
I budsjettet for 2018 ble det satt opp budsjettposter på de store postene hvor vi hadde informasjon
fra RenoNorden om at det ville påløpe kostnader. Erfaringen har vist at det har påløpt
driftskostnader som vi ikke hadde budsjettpost for. Men etter at vi hadde noen oppstartskostnader i
2017, så ser det nå ut som om kostnadsnivået har normalisert seg.

Av de største avvikene kan det nevnes:
Kostnader til reparasjon, vedlikehold og dekk (konto 6520 , 6620 og 6530) er totalt 2.058.026,‐ som
er samlet 898.026,‐ dårligere enn budsjett. Dette er et noe lavere nivå enn for 4mnd i 2017.
Kostnader til drivstoff er lavere enn budsjettert, kr 288.522,‐.

Sum totale driftskostnader for 2018 er kr 16.360.796,‐ som er kr 584.394,‐ dårligere enn budsjett,
men som likevel må sies å være tilfredsstillende for første hele driftsår med egenregi.

Resultat:
Driftsresultat før finans og skatt pr 31.12.2018 er kr 727.022,‐ som er kr 373.022,‐ bedre enn
budsjettert for perioden.
Årsresulatet etter skatt er kr 633.617.

Driftsregnskap pr 1. halvår 2019
Inntekter:
Omsetningen pr 30.06.2019 er kr 8.989.771,‐ som er kr 204.769,‐ bedre enn budsjett. Ingen større
avvik mot budsjett.

Kostnader:
Totale lønnskostnader for perioden er kr 4.322.370,‐ som er kr 18.948,‐ bedre enn budsjett. Ingen
store avvik mot budsjett på enkeltposter.
Avskrivninger for perioden er kr 134.853,42,‐ som er helt etter budsjettet. Dette inkluderer
avskrivninger på de 3 eldste bilene som ble overdratt fra RenoNorden.
Andre driftskostnader pr mars er totalt kr 4.015.736,‐ som er kr 34.982,‐ dårligere enn budsjett.
Det er noen avvik i forhold til budsjett:
Konto 6520+6620 – reparasjoner, service og vedlikehold. Total kostnad på kr 694.169,17,‐ , som er kr
205.831,‐ bedre enn budsjett for perioden. Samtidig bruker vi 73.457,‐ mindre enn tilsvarende
periode i fjor.
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Konto 6720 – Honorar for øk./juridisk bistand. Avviket skyldes bruk av innleid konsulent ifbm
utarbeidelse av anbud på nye renovasjonsbiler.
Konto 7400 – Kontingent. RIR Transport er blitt selvstendig medlem hos KS Bedrift, og vi får da
meldemskontigent herfra. Dette er ikke tatt høyde for i budsjettet.

Resultat:
Driftsresultat pr 30.06.2019 viser et overskudd på kr 516.812,‐ som er kr 188.828,‐ bedre enn
budsjettert for perioden. Totale driftskostnader er bare 15.941,‐ dårligere enn budsjettert.

Fra anbudsprosessen høsten 2015:
Fra tilbudene vi fikk i desember 2015 kan vi se hvordan de ulike selskapene priset sine tjenester da:
(Disse prisene ville ha blitt indeksjustert fram til 2018.)

Mottatte tilbud fra anbud i desember 2015:
Pris pr driftsår
Opsjoner utløst 1.okt 2016:
Innsamling rest og mat
Innsamling papir og plast
Hyppigere innsamling

RenoNorden

NordRen

NG

Retur AS

B. Øverland

6 229 602
2 979 269
69 914

7 272 669
3 644 693
112 320

7 385 220
4 483 882
77 792

8 907 874
3 696 394
107 900

6 109 200
9 421 341
115 440

Hytterenovasjon

439 550

884 000

997 581

837 616

1 076 205

Innsamling glass/metall fra returpkt.

185 100

740 400

882 310

771 250

2 344 600

12 654 082 13 826 785

14 321 034

19 066 786

Småopsjoner

Sum renovasjon husholdning

9 903 435

Innsamling kommunale næringskunder

367 042

697 840

1 243 970

713 648

1 003 886

Innsamling RIR Næring kunder i distrikten

367 991

743 405

3 022 074

877 084

767 195

735 033

1 441 245

4 266 044

1 590 732

1 771 081

14 095 327 18 092 829

15 911 766

20 837 867

Sum renovasjon næring
SUM husholdning + næring

10 638 468

Her ser vi at RenoNorden var klart lavest i pris, både for renovasjon av husholdning isolert, men også
om vi tar med opsjonene for innsamling av kommunale kunder og RIR Næring kunder ute i
distriktene. Hos noen av de andre tilbyderne ser vi tydelige tegn på taktisk prising av enkelte
opsjoner, f.eks innsamling av plast hos Bjarne Øverland, og innsamling av RIR Næring kunder hos NG.
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En sammenligning mot faktisk bokført kostnad i regnskapet viser at vi betalte ca 9,93mill for
innsamling i de 11 månedene RenoNorden hadde innsamlingsoppdraget. Estimert for et helt driftsår
gir årskostnad på ca 10,83 mill, som er ca 192.000,‐ mer enn hva den opprinnelige kontrakten skulle
tilsi.
Mottatte tilbud fra
anbud i desember 2015:
Pris pr driftsår
Opsjoner utløst 1.okt 2016:
Innsamling rest og mat
Innsamling papir og plast
Hyppigere innsamling

RenoNorden

Bokført kostnad til renovasjon
fra regnskapet i RIR IKS
01.okt.16 ‐
01.sept.17

Estimert
12mnd

6 229 602
2 979 269
69 914

Hytterenovasjon

439 550

Innsamling glass/metall fra returpkt.

185 100

Småopsjoner

Sum renovasjon husholdning

9 903 435

Innsamling kommunale næringskunder

367 042

Innsamling RIR Næring kunder i distrikten

367 991

Sum renovasjon næring
SUM husholdning + næring

735 033
10 638 468

9 928 266

10 830 836

I møter med konsernledelsen i RenoNorden i juni2017 fikk vi bekreftet at de hadde et tap på vår
kontrakt med ca 3,5mill pr år. Estimert driftskostnad for RIR‐kontrakten var da ca 14,33 mill pr år.
(scenario 1 i tabellen under)
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10 830 836

15 163 441

SUM

Nr. 3

Reduserte kostnader ved fortsatt bruk av gammel renovasjonsbil til glass/metall innsamling (estimat)

Sum driftskostnader RIR Transport

Økning driftskostnader pga justering av leasingavtale fra 10 til 8 år for 7 renovasjonsbiler

16 360 796

75 000
‐75 000

Lønnsoppgjør i 2018 (differansen mellom 3% og 4,65% )

Sum driftskostnader RIR Transport

50 000

15 804 855

641 414

15 163 441

Nr. 5

8 472 959

207 000

17 095 918

414 000
17 377 760

Estimert
Budsjett RIR
Regnskap RIR Regnskap RIR
Regnskap RIR
Transport
Transport Transport 1.h
Transport
2019
2019
2018
2019

Nr. 4

Overgang fra 3% innskudd til 7%(5%) Hybrid pensjon fra oktober2018

SUM

Indeksjustering 4,23% fra 1.januar 2018 ( Indeks Renovasjon ‐ husholdningsavfall 2016K4 ‐ 2017K4 )

1 017 705
‐185 100

14 330 836

Glass/metall opsjon nr 2 (pr okt17)
(erstatter den opprinnelige glass‐opsjonen)

3 500 000

10 830 836

14 330 836

9 928 266

Estimert
12mnd

SUM

10 638 468

01.okt.16 ‐
01.sept.17

Nr 2.

Estimert
Estimert
Estimert
driftskostnad driftskostnad driftskostnad
RenoNorden RenoNorden RenoNorden
pr juni‐17
pr des‐17
pr des‐18

Nr 1.

Kommunisert tap på RIR kontrakt fra RenoNorden

SUM husholdning + næring

735 033

367 991

Innsamling RIR Næring kunder i distrikten

Sum renovasjon næring

367 042

Innsamling kommunale næringskunder

Sum renovasjon husholdning

9 903 435

185 100

Innsamling glass/metall fra returpkt.

Småopsjoner

439 550

6 229 602
2 979 269
69 914

RenoNorden

Pris pr driftsår

Mottatte tilbud fra anbud Bokført kostnad til renovasjon
fra regnskapet i RIR IKS
i desember 2015:

Hytterenovasjon

Innsamling rest og mat
Innsamling papir og plast
Hyppigere innsamling

Opsjoner utløst 1.okt 2016:

Scenario :

Scenario 2: RIR utløste opsjon om innsamling av glass/metall ute hos abonnenten. For å løse denne
oppgaven ihht kontrakten måtte RenoNorden gått til innkjøp av en ny renovasjonsbil og sannsynligvis
ansatt en ekstra sjåfør. Det ville gitt en sannsynlig merkostnad på ca 830.000,‐. Årlig driftskostnad
ville da steget til kr 15.163.441,‐ pr desember2017.

Scenario 3: Estimert driftskostnad for 2018 etter indeksjustering på 4,23% hadde vært ca 15,8 mill.
Dette er da et fullt driftsår hvor RenoNorden utfører utløste opsjoner, men hvor bilparken består av
8 nye biler og 2stk Scania 2009‐modeller.

Scenario 4: RIR Transport AS startet opp 1.september 2017 og hadde i den forbindelse noen
ekstraordinære oppstartskostnader. Dette gjaldt særlig etterslep av vedlikehold på de 3 eldste bilene
som fulgte med i overtakelsen fra RenoNorden. Første tilnærmede normale driftsår var i 2018 hvor
RIR Transport hadde samlede driftskostnader på kr 16,36 mill.
Forskjellen fra RenoNorden var at de ansatte da hadde fått et godt lønnsoppgjør på 4,65%, (mot
normalt ca 3%) samt at man fra oktober2018 gikk over fra en 3% innskuddsbasert pensjonsordning til
en hybridpensjon på 7% minus 2% egenandel. I tillegg kjørte man med 3 gamle biler mot 2 som i
scenario 3. I summen på 16,36 mill er det inkludert overhead‐kostnader fra RIR konsernet på kr
595.000,‐. Dette gjelder andel av kostnader til ledelse, økonomi og regnskap, samt kostnader til
diverse programvare og lisenser. Det er usikkert om RenoNorden har hatt en tilsvarende post i sitt
driftsregnskap.

Scenario 5: Viser driftskostnader pr 30.06.2019 på kr 8.472.959,‐. Estimert driftsutgifter for hele 2019
er beregnet til ca 17,1 mill. Dette er noe bedre enn hva som er budsjettert for 2019, som skyldes at
det ble budsjettert med 3 nye renovasjonsbiler fra Q4 2019, men disse blir først levert i februar 2020
og avskrivningskostnaden kommer først da. Ved inngangen til 2019 ble lengden på leasingavtalen
som vi overtok fra RenoNorden endret fra opprinnelige 10 år, til mer realistiske 8 år. Dette fordi vi
forventer en levetid på slike biler på 8 år, og at vi da tilpasser oss bedre den opprinnelige avtalen som
hadde varighet til 2024.

Sammenligning i forhold til NordRen.
Det kan også være interessant å se hvordan dagens drift i RT er i forhold til NordRen som endte som
nr 2 i anbudsrunden. NordRen mente at de hadde priset seg så lavt som det var mulig, uten å gå med
direkte tap.
Dersom det hadde vært NordRen som hadde vunnet kontrakten i 2015, og RIR hadde utløst de
samme opsjonene inkludert utvidet innsamling av glass/metall fra 1. oktober 2017, og tatt høyde for
indeksjustering ihht kontraktsvilkårene, så er det sannsynlig at driftskostnadene til NordRen hadde
vært ganske nær kostnadsnivået som RIR Transport hadde i 2018. Se tabell under.
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Mottatte tilbud fra
anbud i desember 2015:
Pris pr driftsår
Opsjoner utløst 1.okt 2016:

des‐17

NordRen

Innsamling rest og mat
Innsamling papir og plast
Hyppigere innsamling

Estimert
Estimert
driftskostnad driftskostnad
NordRen pr NordRen pr

Regnskap RIR
Transport
2018

des‐18

7 272 669
3 644 693
112 320

Hytterenovasjon

884 000

Innsamling glass/metall fra returpkt.

740 400

Småopsjoner

Sum renovasjon husholdning

12 654 082

Innsamling kommunale næringskunder

697 840

Innsamling RIR Næring kunder i distriktene

743 405

Sum renovasjon næring
SUM husholdning + næring

1 441 245
14 095 327

Glass/metall opsjon nr 2 (pr okt17)
(erstatter den opprinnelige glass‐opsjonen)
SUM

14 095 327
1 782 820
‐740 400
15 137 747

15 137 747

Indeksjustering 4,23% fra 1.januar 2018 ( Indeks Renovasjon ‐ husholdningsavfall 2016K4 ‐ 2017K4 )
SUM

640 327
15 778 074

Overgang fra 3% innskudd til 7%(5%) Hybrid pensjon fra oktober2018

50 000

Lønnsoppgjør i 2018 (differansen mellom 3% og 4,65% )

75 000

Reduserte kostnader ved fortsatt bruk av gammel renovasjonsbil til glass/metall innsamling (estimat)

‐75 000

Sum driftskostnader RIR Transport

16 360 796

Konklusjon – økonomisk analyse
Selskapet har vært underlagt samme kostnadskontroll og oppfølging som vi har på den øvrige
virksomheten i RIR. Resultatet må sies å være tilfredsstillende.
I tiden etter at anbudsprosessen var avsluttet og det ble kjent at kontrakten ble tildelt RenoNorden
kom det flere kommentarer fra de øvrige tilbyderne som mente at prisen fra RenoNorden var altfor
lav og at det måtte være en tapskontrakt for dem. Noe som altså senere viste seg å være riktig.
Selv i sammenligning med nr 2 i konkurransen kommer egenregidriften bra ut.

SWOT‐analyse
Det er gjennomført en SWOT‐analyse blant sentralt ansatte i RIR.

SWOT‐analyse ‐ egenregidrift
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Styrker

Svakheter

Mindre avstand til abonnent
Renovatørene er RIRere
Bedre arbeidsvilkår for ansatte
Bedre styring på drift og utvikling av
kjernevirksomheten
Bygger kompetanse i egen lokal organisasjon
Bruker ikke prosjektressurser på innføring av
ny innsamler
Sikker leveranse av tjenestene
Får ingen store kostnadshopp ved skifte av
kontrakt

Ikke så stabilt forutsigbare kostnader
Må ha egen tilgang på reservemateriell og
personer
Må følge opp 12 sjåfører i stedet for en
kontaktperson/driftsleder
Binder kapital ved kjøp av biler
Får antageligvis dårligere priser ved kjøp av biler
Mer krevende å argumentere for høyere gebyr
Organiasjonen fokuserer på drift i stedet for
kundene

Muligheter

Trusler

Kan kontinuerlig innføre nye ordninger, ikke
bare hvert 6. år
Kan lettere innhente forslag til forbedringer fra
renovatørene
Kan utløse synergier med drift av
anlegget/Næring
Kan innføre kostnadsreduserende tiltak som gir
oss gevinsten

Manglende fokus på kostnadskontroll
Sykefravær o.l. kan slå ut på servicegrad
Arbeidskonflikter må løses av oss
Ulykker/havari av biler må løses av oss

SWOT‐analyse ‐ konkurranseutsetting
Styrker

Svakheter

Forutsigbare kostnader i hele
kontraktsperioden
Tydelig ansvar for hvem som skal gjøre hva
Ikke noe ansvar for maskinhavari eller
sykefravær e.l.

Mindre fleksibilitet i utvikling/utprøving av
tjenestetilbudet
Dårligere kontroll med drift
Ingen eierskap til kjerneverdiene våre
Krevende ved skifte av entreprenør
Store og usikre transaksjonskostnader
Mindre kontroll på dårlige lønns‐ og arbeidsvilkår

Muligheter

Trusler

Lavere priser pga stordriftsfordeler

Konkurs og brudd i tjenesteleveransen
Redusert servicegrad fordi leverandøren
prioriterer kostnadskutt
Høyere priser pga. liten konkurranse i markedet
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Feil selvkostregnskap pga taktisk prising av
leverandør

RIRs administrasjon mener at de vesentligste punktene her er at vi ved egenregi får en sikkerhet for
framtidige leveranser, som uansett hvor godt vi kvalitetssikrer kontrakten ikke er like høy med et
privat selskap. Det er jo nettopp derfor en rekke samfunnskritiske tjenester er lagt til kommune, fylke
og stat, for å sikre at de ikke faller vekk ved en konkurs. Et annet meget viktig punkt er at vi med drift
i egenregi kan drive produktutvikling kontinuerlig, ikke bare ved hver anbudsrunde. Kravene og
dermed løsningene endrer seg raskt på avfallsområdet. Det er bare å se hvor raskt plukking av avfall i
naturen har blitt en folkebevegelse. Systemene og ansvarsforholdene må endres minst like raskt.
De siste 2 årene har sjåførene og øvrige ansatte i RIR Transport hatt en usikkerhet over sin
arbeidssituasjon som nok har virket inn på flere måter. De viktigste er nok at lojaliteten har blitt
mindre, «vi kan jo uansett miste jobben om et år», og at rekrutteringsutfordringene har vært store,
spesielt blant norske sjåfører. Det vil derfor være fortsatt noen muligheter til bedring av økonomien
ved et vedtak om fortsettelse for selskapet.

Situasjonen ellers i landet
Det er mange selskaper som kom i samme situasjon som oss etter konkursen i RenoNorden, og som
nå står mellom egenregi og konkurranseutsetting, mest likt er nok HIM (Haugalandet) som valgte å
etablere et eget transportselskap slik som vi. Sirkula på Hamar har også gjort en evaluering nå, men
de fleste har faktisk gått over til egenregidrift uten en grundig analyse. Nå er markedet omtrent delt i
2 like deler mellom egenregi og konkurranseutsetting. Dette er en kraftig forskyvning mot egenregi i
forhold til for 3 år siden. En samlet oversikt over hva norske renovasjonsselskaper har valgt er ikke
etablert. Fagforbundet viser hvor mange kommuner som har vært offer for konkurser i bransjen og
hva de har valgt, men de teller enkelte kommuner 2 ganger siden noen først brukte Veireno og
deretter RN. KS Bedrift bruker ikke ressurser på å holde en slik oversikt oppdatert.

Men noen selskaper som RIR har hatt kommunikasjon med i denne prosessen er:
Sirkula på Hamar har gjort slikt vedtak:
Styret anbefaler at innsamling av husholdningsavfall drives i egenregi etter at midlertidig kontrakt med
Nortransport er avsluttet. Opplegget for innsamling i egenregi legges frem for styret snarest i egen sak.

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) har gjort følgende vedtak:
•

Drift i egenregi av HIM Transport AS videreføres som en fast ordning.

•

HIM Transport AS etableres med faste lokaliteter på hhv Årabrot og Toraneset miljøpark.
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Innherred Renovasjon hadde ca 65 % i egenregi fram til februar 2018 da den resterende 35 % ble
avsluttet med Retur AS og lagt inn i deres eget selskap ReTrans Midt AS.
Midtre Namdal Avfallsselskap avsluttet da også med Retur AS og gikk inn i ReTrans Midt sammen
med HAMOS og IR.
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) gikk ut med ny konkurranse etter utløpet av den
midlertidige i forbindelse med konkursen og fikk kun en tilbyder som endte etter forhandlinger med
en pris ca 50 % høyere.

Markedssituasjonen for innsamlere
I 2017 gikk både Veireno og RN konkurs. Retur AS hadde så store problemer at de kom seg ut av alle
kontraktene de hadde i Midt‐Norge i 2018, men gikk likevel konkurs i mars 2019. Det var da kun 2
store landsdekkende selskap igjen, NordRen AS og Norsk Gjenvinning Renovasjon AS. Begge disse
selskapene er fortsatt til stede i markedet. Restene etter RenoNorden i Sverige og Danmark er kjøpt
av spanske Urbaser (gjennom Urbaser Nordic) som fra før er etablert i over 20 land i Europa,
Amerika, Asia og Afrika. I Norge er de foreløpig bare representert av NordRen, som de har etablert
Urbaser Nordic sammen med.

Rauma
I forbindelse med innlemming av Rauma kommune i RIR, var det en stor diskusjon i media og i
kommunestyret, om de lokale arbeidsplassene hos J. O. Moen Miljø AS (JOMM) ville bli borte.
Kommunestyret gjorde derfor et vedtak med formuleringen: «og ber derfor om at administrasjonen
skal jobbe for at Rauma skal være eget anbudsområde». Det gir en føring for at RIR‐området skal
kunne deles slik at lokale selskap kan få være med i konkurransen.
Men det er grunn til å tro, av det som er nevnt ovenfor, at om Rauma legges ut på anbud alene, så vil
det bli svært begrenset konkurranse om denne kontrakten.
Kontrakten med JOMM går ut i april 2021, og kan deretter forlenges med ett år av gangen til 2023.
Ett problem med å forlenge denne kontrakten er imidlertid at de bilene de kjører med ikke har utstyr
for å registrere tømmingene ved hjelp av den RFID‐brikke som dunkene våre er utstyrt med, og et
annet er at prisene for tømming av mat og glass/metall har ikke vært på anbud, siden kontrakten
med JOMM ikke inneholdt disse fraksjonene. Disse er fastsatt etter forhandling. Vi er derfor
interessert i å få ny kontrakt med nye biler med registreringsutstyr så fort som mulig.
Anbudsutsetting av innsamling i Rauma bør derfor håndteres ulikt avhengig av om resten av RIR blir
driftet videre i egenregi eller ikke. Ved fortsatt egenregi i resten av RIR vil vi anbefale at Rauma settes
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ut på nytt anbud så raskt som mulig, mens vi ønsker å forlenge kontrakten så lenge at vi kan
synkronisere anbudsperiodene, om det alternativet velges for resten av RIR.

Framtidige alternativer
Det er i hovedsak 2 alternativer, egenregi eller konkurranseutsetting, men vi velger å splitte det
første i 2, og får da disse 3 alterantiv: videre drift i egenregi i RIR, etablere et større selskap i
samarbeid med ÅRIM, og ny anbudsutsetting. I tillegg kommer ulike tidsperspektiv i alle disse
alterantivene.

Alternativ 1, videre drift av RIR Transport AS
Alternativet innebærer at RIR Transport AS drives videre etter dagens driftsmodell. Selskapet har i
dag tilhold i Årøsetervegen 2B. Denne tomten framleies av Norsk Gjenvinning fram til 2024. Tomten
eies av Bjarne Øverland AS. Det vil derfor være nødvendig å fornye leieavtalen direkte med eier eller
å flytte til ny tomt etter 2024. RIR IKS har en prosess med Molde kommune om kjøp av større areal i
nærheten av RIR‐anlegget for framtidig bruk.
Bilparken i RIR Transport er 2‐delt, de fleste av bilene er ferdig avskrevet i 2024, mens 3 nye biler ikke
er ferdig avskrevet før i 2027. Det vil si at det vil være mulig å spre anskaffelse av nye biler over flere
år.
Administrasjonen vil anbefale at dette alternativet velges, med unntak av rutene i Rauma som
foreslås lagt ut på anbud så raskt som mulig.

Alternativ 2, videre drift i større selskap.
ÅRIM, Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap IKS er renovasjonsselskap for kommunene
Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og
Ålesund. Selskapet hadde også kontrakt med RN sommeren 2017. De hadde ikke en tapskontrakt, så
de var ikke blant selskapene som ble tidlig informert om konkurstrusselen, men hadde allikevel
forberedt en slik mulighet. Når konkursen var et faktum den 18. september 2017, var de derfor
relativt klare med sin løsning om å overta sjåfører og biler fra konkursboet. De valgte da å legge disse
ansatte direkte inn i ÅRIM. De har derfor nå 20 biler og 25 renovatører i selskapet. Totalt er de ca 60
ansatte i ÅRIM.

I Midt‐Norge har selskapene MNA (Midtre Namdal), IR (Innherred) og HAMOS (Orkanger) vært utsatt
for noe av det samme. Her hadde selskapene helt eller delvis satt innsamlingen ut på anbud, og
hadde kontrakt med ulike leverandører. Retur AS (ett av selskapene som også hadde gitt pris til oss i
2015) hadde tilsvarende problemer som RN utover høsten 2017 og ba om å bli løst fra de
kontraktene de hadde i Midt‐Norge. (Retur AS gikk konkurs 1. mars 2019.) I januar 2018 ble derfor
disse tre interkommunale selskapene enige om å legge alle biler og sjåfører i ett selskap, ReTrans
Midt AS. De skrev i den forbindelsen:
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Gjennom ReTrans Midt AS er det et mål å påvirke kvaliteten positivt, blant annet gjennom å høste av
stordriftsfordelene og skape forutsigbarhet og trygghet for arbeidsplassene.
Eksisterende ressurser i eierselskapene skal utnyttes gjennom utveksling av utstyr og tjenester på en
effektiv og rasjonell måte.
– Vi skal sikre at tjenestene til innbyggerne blir drevet kostnadseffektivt og i tråd med forventningene
hos kunder og eiere, sier styreleder i ReTrans Midt AS, Torbjørn Evjen.
ReTrans Midt AS eies av kommunene gjennom de tre selskapene HAMOS Forvaltning, Innherred
Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap. For eierselskapene er det viktig å:


sikre en beredskap med stabile renovasjonstjenester til alle innbyggere innenfor selskapenes
ansvarsområde.



sikre at arbeidsplassene er stabile og trygge

En av de tjenestene som nå er tilgjengelig for alle tre selskapene er et verksted som IR driver i
Levanger.
(Det må også nevnes at NIR og HAMOS fusjonerer fra 1.1.2020 i selskapet ReMidt, og at transporten i
alle NIR‐kommunene derfor i løpet av noen år vil ligge i ReTrans Midt.)

Ledelsen i ÅRIM og RIR har luftet muligheten for å gjøre det samme; å samle alle bilene og sjåførene
fra våre to selskap i ett selskap. Vi vil derfor se på dette som ett alternativ for videre drift i egenregi.
Ved en sammenslåing kan det være mulig å bygge opp og sikre bedre kompetanse på bilvedlikehold
og service på aggregatet (påbygget på komprimatorbilene) som ingen av de tilgjengelige verksteder i
området har kompetanse på. Selskapet vil da ha 30 biler og ca 37 sjåfører, noe som vil kunne gi bedre
mulighet til reservekapasitet både av biler og sjåfører i situasjoner med skader eller fravær.

Alternativ 3, anbudsutsetting.
Dette alternativet kan iverksettes på flere måter.
Deling ov området.
Ved forrige anbudsrunde ble det diskutert i styre og rep.skap om RIR‐området skulle deles i flere
områder. Men det ble da besluttet å gå ut på anbud med RIR‐kommunene som ett område. Men det
er mulig å dele området i 2‐3 områder, slik at flere mindre selskap kan være med i konkurransen.
(Ref. Rauma.)
Tidspunkt.
En anbudsutsetting av RIR‐området (uten Rauma) vil være enklest å gjennomføre i 2024. Da vil de
bilene vi overtok etter RN være ferdig nedskrevet. Ved et tidligere tidspunkt kan vi kreve at bilene
overtas av vinneren, men det er grunn til å tro at det vil gjøre kontrakten mye dyrere, siden den ikke
kan leveres med disse bilene i hele kontraktsperioden, dvs.at entreprenøren må fornye bilene ute i
kontrakten. Renovasjonsbiler har en avskrivningstid på 7‐8 år. (RIR Transport har som nevnt tidligere
også vært nødt til å anskaffe 3 nye biler, som ikke vil være ferdig avskrevet før i 2027.)
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Skal RIR Transport kunne gi pris?
Et spørsmål i forbindelse med en ny anbudsrunde, både i Rauma og resten av RIR, er om vårt eget
selskap skal kunne legge inn pris. Valget om anbud eller ikke kan være begrunnet i forskjellige
forhold, men vi mener at hovedgrunnen for anbud må være å få en lavere kostnad. Vi viser her til
drøftingen senere. For at konkurranse skal fungere, må det helst være så mange deltagere som
mulig. Administrasjonen mener derfor at RIR Transport bør kunne få gi pris på hele eller deler av
anbudsområdet. Det vil også sikre at det uansett blir konkurranse om Rauma.
Salg av RIR Transport AS
Ved en anbudsutsetting vil selskapet, under forutsetning at det ikke vinner kontrakten, være til salgs.
Det vil åpne så mange spørsmål (virksomhetsoverdragelse, salg bare av innmat, verdisetting, etc.) at
det ikke er brukt energi på å utrede disse. Det er spesielt de 3 nyeste bilene som vil gjøre det
vanskelig å vurdere. Men det er viktig å sikre at de ansatte må behandles på en skikkelig måte i et
slikt tilfelle.
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Drøfting av situasjonen og framtidige alternativer.
Det pågår kontinuerlig en diskusjon om organiseringen av offentlig tjenesteyting, dette er både en
faglig og en politisk diskusjon. Innsamling av husholdningsavfall er en slik oppgave som mange
kommuner fra begynnelsen av 2000‐tallet valgte å konkurranseutsette.
Det kanskje mest brukte argumentet for å konkurranseutsette offentlig tjenesteyting er at fravær av
konkurranse og profittmotiv reduserer insentivene til å kutte kostnadene og øke produktiviteten.
Konkurranse mellom mange tilbydere gjør at den som er best egnet til å drive, får tilslaget. Monopol
reduserer effektiviteten, i følge økonomisk teori.
Konkurranseutsetting som næringsutvikling er også et argument som blir benyttet. Gjennom å
konkurranseutsette kommunal tjenesteyting, kan lokale virksomheter få flere bein å stå på. Når det
gjelder renovasjon har det over de siste 15 – 20 åra imidlertid vært en utvikling der stadig større
private virksomheter har tatt over markedet, mens de mindre lokale virksomhetene har tapt
markedsandeler. Et argument som blir benyttet for konkurranseutsetting i denne situasjonen, er at
det bidrar til spesialisering og utnyttelse av stordriftsfordeler.
Et annet argument som blir benyttet, er at konkurranseutsetting gir mulighet til å prøve ut nye
driftsformer og kan bidra til innovasjon. I flere sammenhenger blir det også vurdert som sannsynlig at
«trusselen» om konkurranseutsetting kan være en spore for offentlige virksomheter til å innovere og
effektivisere.
Konkurranseutsetting kan gi større økonomisk forutsigbarhet ved at en større del av risikoen ved å
utføre tjenestene blir flyttet over til en privat leverandør. Når tjenestene blir utført i egenregi, må
virksomheten selv i større grad ta risikoen ved tekniske feil på biler, feilrekruttering av personell osv.
Samtidig kan konkurranseutsetting fungere som et hinder for videreutvikling av tilbudet. Regelverket
om offentlige innkjøp gir mindre mulighet til å endre inngåtte kontrakter, for eksempel større
endringer i kildesorteringstilbudet.
En stor utfordring i tradisjonelle renovasjonskontrakter er at bilparken som blir benyttet i kontrakten
er spesialtilpasset oppdraget som skal gjennomføres. Det er derfor vanlig at den private aktøren som
vinner en renovasjonskontrakt kjøper inn biler til å utføre arbeidet i hele kontraktsperioden (seks –
åtte år). Dette medfører at alle renovasjonsbilene er kjøpt inn på samme tidspunkt. Det foregår en
omfattande utvikling når det gjelder for eksempel utslippskrav til tunge kjøretøy. Det at hele
bilparken blir fornyet på en gang er både kritisk i forhold til leveringssikkerhet, og det hindrer
innføring av ny miljø‐ og innsamlingsteknologi i avtaleperioden.
Et argument som ofte blir brukt mot konkurranseutsetting, er at det er lav reell effektiviseringsvinst i
å drive tjenester som er arbeidsintensive og vanskelig å mekanisere, altså at lønnskostnadene utgjør
en stor del av tjenesten. I slike tjenester vil innsparing som følge av konkurranseutsetting i praksis
være et resultat av at arbeidstakerne får dårligere lønn og arbeidsvilkår. I sin tur fører dårligere lønn
og mer usikre arbeidsplasser til tap av kvalifisert arbeidskraft og til rekrutteringsutfordringer.
Et annet argument som blir brukt mot konkurranseutsetting, særlig av drift av samfunnskritisk
infrastruktur, er at det kan gi redusert samfunnssikkerhet. Offentlige virksomheter mister både
driftskompetanse og fysiske virkemidler for å kunne utføre slike tjenester gjennom
konkurranseutsetting. Ved en leverandørsvikt kan det være krevende å sikre tilbudet til innbyggerne.
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Faglig blir transaksjonskostnader også framhevet som et moment som er viktig å vurdere ved
konkurranseutsetting. Transaksjonskostnadene er hva det koster å benytte seg av markedet. For en
offentlig virksomhet er det ikke nok å sammenligne interne og eksterne kostnader ved å produsere
en tjeneste. Denne sammenligningen må også inkludere de kostnadene virksomheten har ved å
gjennomføre konkurranser, oppstart av ny leverandør, juridisk kontraktsoppfølging osv. Et tilbud som
er litt rimeligere fra en ekstern produsent, kan derfor bli dyrere når transaksjonskostnadene blir
regnet med.
Det finnes eksempel på at konkurranseutsetting har ført til at tilbydere legger opp til å levere en
tjeneste på ulovlege vilkår, med lønn under minstelønn, ulovlig bruk av overtid osv. Dette er forhold
som i tillegg til å være ulovlige også vil være i strid med kontrakter. Manglende kontraktsoppfølging
er ikke et argument mot konkurranseutsetting, men en del av transaksjonskostnadene i
konkurranseutsetting som handler om at offentlige oppdragsgivere er avhengige av å sikre seg mot
ulovlige arbeidsforhold.
Det er gjennomført mange studier av effektene av konkurranseutsetting av offentlige tjenester. I en
systematisk gjennomgang1 av 49 studier publisert i perioden 2000 til 2014, ble det dokumentert en
gjennomsnittlig innsparing på 4,2 %, i hovedsak i teknisk sektor og for det meste fra starten av
perioden. Det var store sprik i resultatene, fra 45 % innsparing til 18 % prisøkning. Forfatterne
advarer derfor mot å generalisere funnene. Det blir også pekt på at det er mangel på solid
dokumentasjon av tjenestekvalitet og transaksjonskostnader i de gjennomførte studiene. Forfatterne
konkluderer derfor med at det er nødvendig med et balansert og pragmatisk syn på de respektive
fordeler og ulemper ved konkurranseutsetting. (Se Avfall Norges benchmarking i
renovasjonsbransjen nedenfor.)

Studier fra avfallsbransjen
EU‐kommisjonen publiserte i 2017 rapporten «Legal assistance on the application of public
procurement rules in the waste sector». Både egenregi og konkurranseutsetting av avfallsinnsamling
er vanlig i europeiske land, selv om det er noen nasjonale variasjoner. De siste årene har det i følge
Kommisjonen vært en viss «rekommunalisering» (større grad av egenregi) i flere europeiske land.
Innhentede data tilsier ikke klare konklusjoner når det gjelder sammenheng mellom grad av
konkurranseutsetting og tjenestekvalitet. De hensyn som blir lagt til grunn for en avgjørelse om
egenregi eller konkurranseutsetting er i følge rapporten:

Avgjørande for valg av egenregi
 Fleksibilitet i forhold til å kunne tilpasse
seg nye krav og nye behov.
 Kost‐nytte‐fordeler – reduserte
transaksjonskostnader.
 Bedre kontroll med tjenestene som blir
levert – oppfølging av at tjenesten blir
drevet i samsvar med regelverket.
 Reduserte offentlige utgifter.

Avgjørande for valg av konkurranseutsetting
 Kost‐nytte‐vurderingar.
Stordriftsfordeler for store private
aktører og overføring av risiko til
private.
 Høyere tjenestestandard.
 Behov for investeringer.
 Lovkrav om konkurranseutsetting.
 Pensjon.

1

Is Contracting out of Public Services still the Great Panacea? A Systematic Review of Studies on
Economic and Quality Effects from 2000 to 2014. (Petersen, Hjelmar og Vrangbæk i Social & Policy
Administration, 2017)
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Politiske føringer.
Sikre arbeidsplasser i lokale kommunar.
Tradisjon.
Eierskap til infrastrukturen.
Utløpte private kontrakter.

De kommunale avfallsselskapene i Norge har det til felles at de utfører lovpålagte monopoloppgaver.
Rammevilkårene de opererer under er svært ulike, både geografisk, med hensyn til valgte
avfallsløsninger og organisering. Dette gjør det vanskelig å sammenligne effektiviteten i ulike selskap.
Med bruk av metodikk utviklet på et tilsvarende felt, nemlig for nettselskap for elektrisitet og
fjernvarme, har Avfall Norge de siste 15 årene utviklet en modell for benchmarking av ulike
kommunale avfallsselskap. I nettbransjen blir benchmarking brukt som grunnlag for statlige grenser
for nettariffer.

Benchmarking gjennomført av Avfall Norge.
Energidata, som i flere år har gjennomført benchmarkingen for Avfall Norge, som RIR har vært med i
med tallene for 2013 og 2017, har analysert den statistikken de sitter på for å se på ulike forhold
omkring egenregi/konkurranseutsetting. Dette er gjort for Sirkula, og vi har fått tilgang til
resultatene. Det er ca 30 selskaper som er med i undersøkelsen.

Figur 1 viser fraværet av statistisk samvariasjon (korrelasjon) mellom driftseffektivitet og utsettings‐
grad for innsamling. Det fremgår også at det var 9 av virksomhetene som i hovedsak utførte
innsamlingen i egen regi. Disse ligger i eller nær den vertikale aksen (0% utsetting), og 3 av dem
hadde over 95% driftseffektivitet. (100% er driftseffektiviten i det beste selskapet som er med i
undersøkelsen.)
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Figur 1: Driftseffektivitet som funksjon av utsettingsgrad.
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Figur 2 viser at det heller ikke var noen signifikant sammenheng mellom kundenes tilfredshet med
innsamlingen og utsettingsgraden for denne aktiviteten. Det betyr at valget mellom
konkurranseutsetting og innsamling i egen regi ikke påvirket kundenes grad av tilfredshet på noen
systematisk måte. Vi fant to virksomheter med 86% tilfredshet da målingen ble utført; den ene med
5% og den andre med 100% utsetting.
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Figur 2: Kundetilfredshet med innsamling som funksjon av utsettingsgrad

Figur 3 viser en ubetydelig samvariasjon mellom gebyrnivå og utsettingsgrad, og figur 4 at andelen
næringsavfall i innsamlet mengde ikke forklarer forskjellen i innsamlingens driftseffektivitet. Det
eksisterer imidlertid en sammenheng mellom andel næringsavfall og samlet effektivitet
(drifts+systemeffektivitet) fordi inkludering av næringsavfall gir høyere systemeffektivitet for
virksomheter med vanskelige rammebetingelser.
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Figur 3: Gebyrnivå som funksjon av utsettingsgrad; hele virksomheten.
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Figur 4: Driftseffektivitet for innsamling som funksjon av andel næringsavfall i innsamlet mengde

Konklusjon benchmarking.
Det er altså ikke noe grunnlag for å påstå at den ene driftsformen er bedre enn den andre, hverken
på effektivitet, gebyrnivå eller tilfredshet med innsamling. Det som imidlertid ikke er målt, er
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størrelser som risiko for konkurs, fleksibilitet og innovasjon i løsningene, oppbygging av human
kapital, etc.
Administrasjonen mener derfor at egenregi, i vår situasjon – nå, utpeker seg som det beste
alternativet.

Økonomisk forutsigbarhet
Som det går fram av forrige kapittel, er det ikke påvist noen direkte sammenheng mellom
kostnadseffektivitet og konkurranseutsetting. Det er altså ikke grunnlag for å si at tjenestene blir
billigare ved konkurranseutsetting.
Derimot er det grunnlag for å hevde at den økonomiske risikoen over tid fordeler seg ulikt ved valg av
hhv. egenregi og konkurranseutsetting.
Ved egenregi må oppdragsgiver, altså vi selv bære den økonomiske risikoen for prisutviklingen på
innsatsfaktorer, ved bilhavari osv. Oppdragsgiver må også selv ta nødvendige investeringer i nytt
materiell (komprimatorbiler), for RIR er den totale investeringskostnaden trolig ca 25 MNOK ved total
fornying av bilparken.
Ved konkurranseutsetting er det vanlig å overføre en betydelig del av risikoen til leverandøren. Dette
gjøres ved at leverandøren forplikter seg til å levere tjenestene til en fast pris, som i hovedsak er
knyttet til hvor mange oppsamlingsenheter (dunker) leverandøren tømmer. Kostnadsutviklingen for
den kommunale oppdragsgiveren blir dermed i hovedsak knyttet til befolknings‐/bostedsutviklingen.
Variasjoner i lønn (inkludert ved sykefravær), drivstoffpriser, vedlikehold, rentekostnader og
utskifting av biler er leverandøren sin risiko, bare justerbare i henhold til definerte markedsindekser.
I kontraktsperioden vil kostnadene til oppdragsgiveren derfor være forutsigbare og ganske stabile.
Derimot er det ved konkurranseutsetting betydelig økonomisk usikkerhet for oppdragsgiver i
forbindelse med utlysing av nye kontraktar, og ved en eventuell konkurs hos leverandøren tar
oppdragsgiver stor risiko. Ved egenregi vil det være mulig å unngå store kostnadshopp i samband
med skifte av leverandør.
Det er mulig å sette i verk flere tiltak for å redusere risikoen, både ved egenregi og
konkurranseutsetting. Gjennomgående er det slik at de fleste risiki i egenregi (mannskapsmangel,
bilhavari, etc.) blir redusert med størrelsen på selskapet, i og med at et stort selskap har større
fleksibilitet med mannskap og utstyr enn et lite. For å redusere overgangsrisikoen ved
konkurranseutsetting kan det f.eks. være aktuelt å dele opp området i flere kontrakter, eventuelt
med ulike utløpsdatoer, men dette kan gi større transaksjonskostnader og mindre stordriftsfordeler.

Rekruttering og omdømme
Et viktig fortrinn ved konkurranseutsetting av innsamlingstjenestene, er at oppdragsgiver ikke
trenger å bruke ressurser på rekruttering og personalforvaltning. Dette blir håndtert av
leverandøren.
En utfordring ved konkurranseutsetting av avfallsinnsamling, slik dette har vært praktisert i Norge de
siste femten årene, er at bytte mellom to leverandører ikke er definert som overdragelse av
virksomhet etter reglene i arbeidsmiljøloven. Ved en overdragelse av virksomhet, slik det bl.a. blir
praktisert innenfor konkurransutsetting av bussdrift, blir arbeidstakernes ansettelsesforhold og
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opparbeidede rettigheter videreført med ny arbeidsgiver. Eventuell nedbemanning i forbindelse med
overgang til ny arbeidsgiver må i et slikt regime skje ut fra definerte kriterier. I og med at bytte av
renovasjonsleverandør ikke er definert som overdragelse av virksomhet, blir alle arbeidstakere i
utgangspunktet oppsagt av den gamle leverandøren, og den nye leverandøren står fritt til å
rekruttere arbeidstakere, uten krav til fortrinnsrett for tidligere renovatører eller videreføre lønns‐
eller andre arbeidsvilkår for de arbeidstakerne som blir med videre til ny leverandør. Dette har hatt
som konsekvens at renovatører i praksis har blitt midlertidige stillinger. Dette skaper uforutsigbarhet
for arbeidstakeren, noe som igjen fører til kompetanseflukt og påfølgende rekrutteringsutfordringer.
Kostnadspresset i konkurranseutsetting har også ført til at renovatøren sin arbeidsplass,
renovasjonsbilen, blir relativt sparsomt utrustet, både når det gjelder motoreffekt, støy‐ og
varmebeskyttelse.
Yrkessjåfører er i utgangspunktet ikke et høystatusyrke når det gjelder omdømme og lønn, men selv
innenfor dette faget ser vi at renovatøryrket taper i konkurransen. Konkurranseutsetting over tid har
ført til stor gjennomtrekk av personell og vedvarende press på lønns‐ og arbeidsvilkår, i tillegg til bruk
av billige utstyrsløsninger. Dette har gjort det vanskelig å rekruttere og beholde kvalifisert
arbeidskraft. For RIR sin del (og for mange andre norske renovasjonsselskap) har dette ført til at
forholdsvis mange av de ansatte er rekruttert fra Øst‐Europa, med dårlige norskkunnskaper og
manglende erfaring fra kjøring på norske vinterforhold.
Dette er en tydelig trend. De selskapene som beholdt renovasjon i egenregi, som Trondheim
Renholdsverk og BIR i Bergen, har klart å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, til tross for et
minst like krevende arbeidsmarked som hos RIR (og ÅRIM). Også mindre «egenregiselskap», som
Volda Ørsta Reinhaldsverk og Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, har klart å rekruttere og beholde stabil
arbeidskraft.

Omstillingevne og innovasjon
Det skjer en rask utvikling i avfallsbransjen, der det stadig kommer nye innsamlings‐ og
gjenvinningsløsninger, digitaliseringen blir kommersialisert og det skjer en overgang til
nullutslippsteknologi i innsamling av avfall.
Tradisjonell økonomisk teori tilsier at private konkurranseutsatte virksomheter vil være mer
innovative enn kommunale selvkostfinanserte, ut fra at de private, for å opprettholde
markedsandeler, vil måtte tilpasse seg stadig nye krav. Samtidig viser utviklingen de siste tiårene at
kommunale avfallsselskap også klarer å være innovative. Ambisiøse internasjonale målsettinger om
overgang til sirkulærøkonomi og reduserte klimagassutslipp kombinert med dedikerte fagfolk, har
ført til en rask endring av innsamlingsordningene over hele landet.
Utfordringen med konkurranseutsetting i denne sammenhengen er at regelverket gir begrensninger
for hvilke endringer som er mulig å gjennomføre innenfor en kontraktsperiode. Kommunale
avfallsselskap som benytter konkurranseutsetting av innsamlingstjenestene utvikler seg dermed ofte
«trinnvis», større endringer blir gjennomført i forbindelse med bytte av leverandør, mens det i
kontraktsperioden ikke er rom for store endringer, hverken for oppdragsgiver eller for leverandør.
Det er teoretisk mulig å utforme renovasjonskontrakter som har større rom for gradvis forbedring
underveis i avtaleperioden, men føreløpig har slike kontrakter i liten grad blitt benyttet i Norge.
Selskap som driver i egenregi har dermed i større grad mulighet til å gjennomføre trinnvise
forbedringstiltak innen miljø og gjenvinning.
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Kompetanse
Det er helt avgjørende for planlegging og drift av innsamlingstjenester at utførende virksomhet har
høy kompetanse på slik drift (renovasjonsfaglig kompetanse). Ved kjøp av innsamlingstjenester i
markedet er det i tillegg avgjørende å ha høy kompetanse på gjennomføring av slike konkurranser
(innkjøpsfaglig kompetanse). Kommuner og kommunale selskap som kjøper tjenestene i markedet,
vil ofte være avhengige av å benytte konsulenter for å kunne oppfylle disse kompetansekrava. RIR
har gjort det ved de store anbudene de senere årene. For selskap som driver i egenregi, er det helt
avgjørande å ha den renovasjonsfaglige kompetansen i egen virksomhet. RIR har slik kompetanse.
Den innkjøpsfaglige kompetansen er det da noe mindre behov for, og det vil være mest rasjonelt å
leie denne fra konsulent.
Fordelen med å ha høy renovasjonsfaglig kompetanse i egen organisasjon er at dette er kompetanse
som er viktig i arbeidet med å videreutvikle avfallstilbudet til innbyggerne. I en krisesituasjon er slik
kompetanse helt avgjørende, noe også erfaringene med de store konkursene i 2017 viste. RIR ser at
kravene til samfunnssikkerhet derfor tilsier at selskapet framover ikke skal være avhengig av å måtte
leie inn renovasjonsfaglig kompetanse; dette er kjernekompetanse for selskapet.
I et foredrag nylig forklarer Moldebedriften Brunvoll AS hvorfor de beholder konstruksjon og
produksjon internt:
‐
‐
‐

Egen produksjon gir bedre kompetanse både i konstruksjon og produksjon, utsetting av
produksjon er tap av kompetanse!
Fleksibilitet til å ta ordre med kort leveringstid og til å produsere serviceordre over natten
En kontinuerlig utfordring – mer effektiv produksjon i hele verdikjeden fra salg til
overlevering.

Fungerende marked – lokalt og nasjonalt
Fram mot 2017 opplevde innsamlingsmarkedet en konsentrasjon av leverandører, der noen få
aktører tok over det meste av markedet. Dette skjedde dels gjennom oppkjøp av lokale selskap, men
i like stor grad ved at marginene i bransjen etter hvert ble så lave at bare de største hadde
økonomiske «muskler» til å delta.
Tradisjonelt har mange kommuner som kjøper renovasjonstjenester også stilt som krav at potensielle
leverandører skulle ha erfaring fra tilsvarende oppdrag, parallelt med at det er har vært lagt
restriksjoner på leverandørene sin mulighet til å bruke underleverandører. Kommunene kan nok
dermed, gjennom sin innkjøpspraksis, ha gjort det vanskeligere for mindre, nyetablerte virksomheter
å etablere seg i markedet.
Det at tre av de fem‐seks største private innsamlingsselskapene for avfall har gått konkurs siden
2017, har vært krevende, ikke bare for kommunene, men også for de selskapene som er igjen i
markedet. Konkursene var et symptom på at marginene i markedet var presset, slik at fortjenesten
var lav for alle aktører. De få store selskapene som er igjen i markedet har i perioden hatt en rask
vekst ettersom de på kort varsel har tatt over mange kontrakter etter leverandører som gikk konkurs.
Framover er det ventet at det vil skje en konsolidering i innsamlingsmarkedet med høyere priser som
mulig konsekvens. De store aktørene må omstille seg for å levere overskudd til eierne. De små lokale
aktørene, som fram til 2017 var i ferd med å bli presset ut av markedet, må gjøre nye vurderinger av
om de fremdeles vil utføre renovasjonstjenester.

S i d e 26 | 28

Det er derfor stor usikkerhet knyttet til hvilket prisnivå nye renovasjonskontrakter vil ligge på
framover.

Konklusjon:
Hensynet til rekruttering til renovatøryrket har vært for lavt prioritert de siste årene. Økt bruk av
egenregi kan bidra til å styrke slik rekruttering. Erfaringene tilsier også at framtidige
renovasjonskontrakter må utformes på nye måter. Høyere krav til lønns‐ og arbeidsvilkår i framtidige
renovasjonskontrakter vil jevne ut prisforskjellene mellom egenregi og konkurranseutsetting.
Den raske utviklingen innen miljøkrav, digitalisering og gjenvinning som vi har sett de siste årene vil
trolig gå enda raskere framover. Det er en utfordring at dagens renovasjonskontrakter i for stor grad
«låser» løsningene ved kontraktsinngåelsen. Det er behov for en større dynamikk når det gjelder å
videreutvikle tjenestene. Dette er enklere å gjennomføre ved å utføre tjenestene i egenregi, ved bruk
av konkurranseutsetting vil det være nødvendig å utvikle nye kontraktsstandarder.
Det å ha driftsansvar i kommunale selskap medfører at disse selskapene må prioritere å rekruttere og
beholde renovasjonsfaglig kompetanse i egne organisasjoner. Dette er samtidig kompetanse som er
verdifull for selskapene, og som kan bidra til en god utvikling av tjenestetilbudet til innbyggerne.
Markedet for renovasjonstjenester er fremdeles sterkt preget av de tre store konkursene i bransjen
siden 2017. Før markedet blir mer stabilt, kan det være en viss risiko knyttet til å konkurranseutsette
store nye innsamlingskontrakter.
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Anbefaling
Etter en gjennomgang og vurdering av de mest aktuelle forhold i saken vil administrasjonen fremme
følgende forslag til vedtak:

1. Dagens drift av innsamling i egenregi videreføres for de 4 RIR‐kommunene Molde, Aukra,
Hustadvika, Gjemnes mens innsamling i Rauma settes ut på anbud så raskt som mulig. RIR
Transport AS kan gi tilbud i Rauma om selskapet ønsker det.
2. Det gjennomføres forhandlinger med ÅRIM om samling av transportvirksomhetene for de to
selskapene.

Subsidiært fremmes følgende forslag til vedtak:
1. Hele RIR‐området settes ut på anbud, med oppstart av ny anbudsperiode i 2021. RIR
Transport kan gi tilbud om selskapet ønsker det.
2. Rauma lyses ut som eget anbudsområde.
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