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GIR IKS 

GIR IKS ble etablert i 1994 og året 2019 er selskapets 25. driftsår. Selskapet ble stiftet av 
kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal. 

Selskapet overtok driftsansvaret for renovasjonsordningen i eierkommunene fra oppstart. 
Fra oppstart har selskapet vært godt forankret blant innbyggere og eierkommuner. 

 

 

 

  

 

 

 

Befolkning: 31.12.2019 Endring Hus- Endring Hytte- Endring
(beregnet SSB) siste år holdning husholdning abonnenter hytter

Eidskog kommune 6,114                    -18 3,105 13 776 0

Kongsvinger kommune 17,823                  -37 8,897 59 1,070 6

Nord-Odal kommune 5,027                    4 2,462 15 869 4

Sør-Odal kommune 7,879                    2 3,751 32 621 0

SUM 36,843                  -49 18,215 119 3,336 10

Folketall Antall abonnenter

Nøkkeltall: 2015 2016 2017 2018 2019
Omsetning     43,936,896     48,316,401     55,744,052     57,706,403  57 276 622 

Resultat      -2,121,414         -706,237         -305,454         -195,702  -1 149 204 

Langsiktig gjeld     22,419,883     35,756,229     39,262,782     42,964,355  48 434 854 

Egenkapital        6,485,002           836,050           530,596           334,887  -814 318 

Avfal lsmengder (i tonn)             17,171             16,908             16,740             17,347            17,795 

Materialgjenvinningsgrad                     27 29 31 32 31

Total gjenvinningsgrad (%)                     99                     99                     99                   100                  100 

Gebyr i  kr. per abonnent               1,849 1920 1970 2070 2320

Selvkostresultat      -2,026,632      -2,697,723      -2,661,258      -2,413,922      1,893,431 

Dekningsgrad selvkost 94.5% 94.8% 92.6% 93.8% 103.4%
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Selskapet skal ivareta: 

FORMÅL OG VIRKSOMHETSOMRÅDE 

Selskapets hovedformål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere, knyttet til renovasjon og 
innsamling av husholdningsavfall i eierkommunene.  

Selskapet skal være en pådriver for fremtidsrettede og miljømessige gode løsninger for 
avfallshåndtering.  Selskapet skal også være en pådriver for avfallsminimering, gjenbruk, gjenvinning 
og forsvarlig sluttbehandling av avfallet. 

Eierkommunene har plikt til å levere alt avfall fra kommunenes virksomheter til selskapet, og skal 
ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for avfall uten etter avtale med selskapet.  

Selskapet kan etablere eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle 
formålet.  

Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver for eierne, som eierne og selskapet måtte bli 
enige om.  

Selskapets virksomhet er basert på følgende rammebetingelser: 

 Selskapsavtalen 
 Økonomiplan 

Selskapsavtalen er etter en grundig prosess, revidert i mai 2019. Denne gangen var revisjonen stort 
sett en utviding av lånerammene til selskapet fra 50 til 100 millioner kroner.  
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Mengde avfall 

 
 
 
Avfallsmengdene i GIR sitt område har vist en fallende trend 2015 til 2017. For 2018 og 
2019 ser vi igjen en relativt kraftig økning i avfallsmengdene, med hhv 3,6% økning i 
2018 og 3,1% økning i 2019.    
 
2019 er det året GIR har samlet inn og mottatt mest avfall fra husholdningene siden GIRs 
oppstart i 1994. Tallene viser at de mengdene vi samler inn hjemme hos husholdningene 
er redusert for alle fraksjoner, mens det som leveres på gjenvinningsstasjonene har vist 
en god økning. Vi har en formening om at oppussingsaktiviteten er relativt høy i våre 
kommuner, og alle fraksjoner som er typiske ”oppussingsfraksjoner”, dvs trevirke, 
metall, gips etc viser en økende trend. Samtidig mener vi at endringen vi gjorde i starten 
av 2019 hvor alt sortert avfall kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonen har hatt en 
effekt. Vi mener også å se at misbruket av hyttecontainere ser ut til å ha gått ned 
samtidig med økningen i leveransene på gjenvinningsstasjonene. 
 
Total reduksjon i volumet innsamlet hjemme, er 1,8% fra 2018 til 2019, mens tilsvarende 
økning i leveransene til gjenvinningsstasjonene er 10,7%. 

Tonn Tonn

Restavfall            9,571            259.0            9,075            245.6            8,708            235.0            8,796            238.4          8,959                243.2 

Våtorganisk                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      -                            -   
Papir, papp, 

kartong            2,257               61.1            2,076               56.2            2,033               54.9            2,017               54.7          1,985                   53.9 
Glass & metall 

emb.                602               16.3                566               15.3                566               15.3                579               15.7              575                   15.6 

Plast                247                  6.7                261                  7.1                264                  7.1                297                  8.1              291                      7.9 

Jern og metall                888               24.0                939               25.4                933               25.2                988               26.8          1,128                   30.6 

Tre-avfall            2,381               64.4            2,332               63.1            2,290               61.8            2,369               64.2          2,627                   71.3 

Tekstil                   96                  2.6                   96                  2.6                   96                  2.6                   96                  2.6                 96                      2.6 

EE-avfall                523               14.2                585               15.8                588               15.9                708               19.2              634                   17.2 

Farlig avfall                266                  7.2                229                  6.2                237                  6.4                279                  7.6              300                      8.1 
Impregnert 

trevirke                275                  7.4                300                  8.1                349                  9.4                368               10.0              412                   11.2 

Gips                   65                  1.8                   81                  2.2                   62                  1.7                   72                  1.9                 93                      2.5 

Hage/park                103                  2.8                   82                  2.2                180                  4.9              161                      4.4 

Inert                266                  7.2                433               11.7                476               12.9              591                   16.0 

Hardplast                   78                  2.1                101                  2.7                    -                            -   
Gulvbelegg 
m/ftalater                   22                  0.6                   21                  0.6                 39                      1.0 

Sum         17,171            464.7         16,908            457.6         16,740            451.7         17,347            470.2       17,891                485.6 

2019

Kg/                  
innb.

Kg/                  
innb.

20182017

 Total tonn 
Kg/                  

innb. Total tonn 
Kg/                  

innb.

Husholdningsavall innsamlet i GIR IKS 

2015

 Total tonn 
Kg/                  

innb.Avfallstype

2016
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Fra 2010 har GIR levert så godt som alt innkommet avfall til materialgjenvinning eller 
energigjenvinning. I 2019 var gjenvinningsgraden på 99,9 %. 
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I 2019 viser tallene at GIRs kostnadssammensetning er om lag lik det den var i 2018. Det har vært en 
liten endring hvor transport og behandling av avfall har gått ned med 2 %, mens avskrivninger og 
andre driftskostnader har økt med 1% hver.  
 
Tallene viser at avfall levert på gjenvinningsstasjonene har økt med 729 tonn, mens avfall innsamlet 
på ordinære renovasjonsruter har blitt redusert med 184 tonn. Kongsvinger er klart den største 
gjenvinningsstasjonen og står for nær halvparten (46%) av alt avfall mottatt på 
gjenvinningsstasjonene i 2019. Våre 3 andre stasjoner er omtrent like store når det gjelder mottatt 
avfall. I 2019 har vi erstattet den mobile gjenvinningsstasjonen med lørdagsåpent i sommerhalvåret 
på gjenvinningsstasjonene. 
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Hva skal GIR drive med ? 
 
Det er et godt spørsmål. Og dette er et spørsmål som spesielt styret har brukt mye tid på å diskutere i 
2019. Vi er enige om at hovedoppgaven til GIR også i fremtiden, skal være innsamling av 
husholdningsavfall, men at det ikke er nok dersom vi har ambisjoner om å bidra til og ”redde 

verden”.  
 
Avfallsbransjen generelt og GIR spesielt, har tradisjonelt 
beskjeftiget seg med de 3 nederste nivåene i avfallspyramiden 
(se figur).  Hvis vi som bransje skal ha en ambisjon om å bidra til 
mindre klimagassutslipp og en renere verden, er min mening at 
vi må flytte fokuset oppover i pyramiden. Desto høyere vi 
kommer i pyramiden, desto større effekt har vår innsats til 
bedring av miljøet også.  
 
Den engelske ”versjonen”, nemlig,  ”Reduse – reuse – recycle”,  
har muligens et riktigere fokus. Her er fokuset flyttet fra de 3 
nederste nivåene i avfallspyramiden, til de 3 øverste nivåene. 

Kanskje det illustrerer noe av den endringen som skal til for at vi skal nå alle mål om reduserte 
klimautslipp og mindre forsøpling. 
 
Når gjenstander har blitt definert som avfall og kastet i beholderen hjemme eller i en av våre 
containere på gjenvinningsstasjonen, har vi allerede ”mistet” mulighetene til å bruke gjenstanden om 
igjen. Vi ser også at gjenstander som ender i våre containere og beholdere, etterpå blir håndtert på 
en måte som vanskeliggjør ombruk. Min mening er derfor at vi er nødt til å kunne ta ut gjenstander 
fra avfallsstrømmene før de faktisk blir definert som avfall og ender i våre avfallsstrømmer. I våre 
kommuner, har vi allerede flere aktører som bedriver ombruk og ombruksbutikker i større eller 
mindre grad. Om GIR selv skal være en ”konkurrent” til disse, samarbeide eller ikke, er fremdeles et 
spørsmål som henger litt i luften. Men at vi har en ambisjon om å blir bedre på ombruk, er helt klart. 
 
Det øverste nivået i avfallspyramiden og der hvor innsatsen har størst effekt, altså avfallsreduksjon, 
må vi vel konstatere at GIR som enkeltstående selskap har liten påvirkning på. Her kreves det endring 
av holdninger hos både privatpersoner og produsenter. Dette vil være et langt lerret å bleke, og er 
nødt til å ta tid. GIR er aktiv deltaker i flere bransjeorganisasjoner som representerer avfallsbransjen i 
dialogen med offentlige myndigheter og produsenter.  
 
Dersom vi skal bidra til lavere utslipp og lavere forsøpling, er det etter mitt syn logisk å starte der 
hvor effekten er størst, altså på toppen av pyramiden. Dette vil få konsekvenser for oss alle, og vil 
merkes på både forbruksmønsteret vårt og ikke minst på vår personlige økonomi. Jeg mener at vi 
dessverre ikke kan løse verdens utfordringer uten at det får personlige negative konsekvenser. 
 
Vi, som selskap, skal gjøre vårt beste for å bidra til en bedre verden og påvirke der vi kan. Så må vi 
også personlig være innstilt på å bidra. 
 
 
Trond Sørensen 
Daglig leder 
  

Avfallspyramiden 
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Organisasjon 

Representantskapet. 

Kommunene utøver sitt eierskap i selskapet gjennom representantskapet. Selskapets øverste organ 
velges for en periode på 4 år. Representantskapet velges nytt etter hvert kommunevalg. I 2016 
startet GIRs nye representantskap sin funksjonstid og har bestått av 8 medlemmer hvorav hver 
deltagerkommunes kommunestyre oppnevner medlemmer med personlige varamedlemmer. Etter 
kommunevalget i 2019, har det blitt valgt nye medlemmer til representantskapet. Det nye 
representantskapet konstitueres først i 2020. 

Kommunenes eierandel og antall medlemmer i representantskapet i 2019: 

Eidskog kommune  16,6 %  2 medlemmer 
Kongsvinger kommune   48,4 %  2 medlemmer 
Nord-Odal kommune  13,6 %  2 medlemmer 
Sør-Odal kommune  21,4 %   2 medlemmer 
 
Reglene for stemmegivning i representantskapet er endret i den nye selskapsavtalen. 
Representantene for hver kommune skal nå stemme samlet per kommune og i henhold til den 
eierandel som representeres. Oversikt over selskapets valgte medlemmer i representantskapet, 
fremgår av vedlegg 1.  

Representantskapet hadde i 2019 3 møter og behandlet 3 saker. 

 

Styret. 

Styret skal ha 4 medlemmer valgt av representantskapet. I tillegg velges 2 varamedlemmer i 
numerisk rekkefølge. Ett styremedlem velges av og blant de ansatte med personlig vararepresentant. 
Styremedlemmene, herunder styrets leder og nestleder, velges av representantskapet for 2 år av 
gangen. Oversikt over selskapets valgte medlemmer i styre, fremgår av vedlegg 1.  

Styret hadde i 2019 8 møter og behandlet 10 vedtakssaker. 

 

Klageorganet. 

Alle klagesaker behandles av GIRs styre. Dersom styret opprettholder administrasjonens vedtak, 
oversendes klagen til kommunenes ordinære klagenemd. 

 

Administrativ organisering. 

Selskapets administrative organisering er ikke endret og ivaretas av daglig leder, med Kvalitet / IK / 
HMS ansvarlig som stedfortreder. Driftsleder, kontorleder og kjøreleder inngår også i selskapets 
ledergruppe.  

Administrasjon er lokalisert på Hernesmoen, Hærnesveien 299, 2116 Sander, hvor også 
mottak og uttransport av avfall fra husholdninger og gjenvinningsstasjoner blir ivaretatt. 
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Organisasjonskart GIR IKS: 

 

 

Daglig Leder

Driftsleder

Drift HernesmoenGjenvinningsstasjoner

Kontorleder

Resepsjon / 
Sentralbord

Saksbehandler

Saksbehandling / Info

Kjøreleder

Sjåfører / renovatører:

Kvalitet / IK / HMS
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GIR IKS har eierandeler i andre selskap og de er detaljert beskrevet i 
årsmeldingen for 2010 og denne kan leses på GIR IKS sin nettside. 

Selskapene er: 
 

 Retura Glåma AS ble etablert 01.01.06 som et heleid datterselskap av GIR IKS. GIR har i 2 
omganger solgt seg ned i dette selskapet og eier fra og med 01.01.2012 34 %  av aksjene i  
Retura Glåma AS 

 Glåmdal Bioenergi AS ble etablert i 28.04.1997, i samarbeid med Bjørns Transport AS og Karl 
Holm. GIR’s eierandel er 33,3 %. 

 GIRs aksjer i Rekom AS ble avhendet i 2019.  
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Årsberetning. 

Selskapet. 
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS eies av kommunene Eidskog, 
Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  
 
Selskapet ble med virkning fra 2004 organisert som IKS, etter lov om interkommunale 
selskap.  
 
Selskapet har kontoradresse og mottaksanlegg på Sander i Sør-Odal kommune.  
Alt innsamlet avfall kjøres til mottaksanlegget for sortering og omlasting. Selskapet har 
også via gjenvinningsstasjoner virksomhet i alle eierkommuner. 
 
Formål og virksomhetsområde 
Selskapets hovedformål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere, knyttet til renovasjon og 
innsamling av husholdningsavfall i eierkommunene.  

Selskapet skal være en pådriver for fremtidsrettede og miljømessige gode løsninger for 
avfallshåndtering. Selskapet skal også være en pådriver for avfallsminimering, gjenbruk, gjenvinning 
og forsvarlig sluttbehandling av avfallet.  

Selskapet skal ha det overordnede driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er 
ansvarlig for alle operative funksjoner. 

Visjon 
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap skal være et anerkjent, solid og attraktivt 
renovasjonsselskap som bidrar til trivsel og godt miljø. Styret har det siste året jobbet med selskapets 
visjon og verdier. Dette vil bli implementert fra og med 2020. 

 
Drift 
GIR IKS har en helhetlig renovasjonsordning. Dette innebærer en kombinasjon av et 
hente- og bringesystem.  Hentesystemet består av restavfall inkludert matavfall, 
husholdningsplast, papp/papir og glass- og metallemballasje som hentes hjemme hos 
den enkelte abonnent. 
 
Tekstiler bringes til utplasserte returpunkt. Selv om GIR fra og med 2011 henter glass- og 
metallemballasje hos abonnentene, er det fremdeles noen returpunkter for glass- og 
metallemballasje i hver kommune. 
 
I alle fire kommuner er det gjenvinningsstasjoner som har mottak for usortert restavfall, 
papp, papir, metall, imp. trevirke, trevirke, elektrisk utstyr, farlig avfall, hvitevarer med 
mer. 
 
Det er obligatorisk hytterenovasjon i alle fire kommuner. Dette ivaretas ved utplassering 
av containere eller beholdere ved hyttefelt eller på plasser som favner større områder 
ved spredt hyttebebyggelse. 
 
I 2019 har vi erstattet vår mobile gjenvinningsstasjon med lørdagsåpne 
gjenvinningsstasjoner gjennom sommerhalvåret. Vår oppfatning er at dette har vært en 
suksess, både i forhold til servicenivå og kostnader for GIR. 
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Resultat og utvikling 
 
GIR IKS har i hovedsak gebyrinntekter fra kommunene for å ivareta husholdnings- og 
hytterenovasjon. Overføringene fra kommunene utgjør over 80 % av GIRs inntekter. 
 
Det utføres også oppgaver som sortering av avfall, pressing av husholdningsplast og 
papp fra andre selskaper som gir inntekter utover renovasjonsgebyret. 
 
GIR IKS hadde i 2019 en omsetning på 57,3 mill. kroner med et årsresultat på – 
1.149.204,- (minus). 
 
GIR har i løpet av 2019 hatt et mindreforbruk i selvkostområdet på 1,9 millioner.  
31.12.2018 hadde vi et totalt negativt selvkostfond på – 2.786.944. Når vi i 2019 
”tilfører” selvkostfondet 1.9 millioner, ender vi pr 31.12.2019 med et negativt 
selvkostfond 935.838, en ”fordring” på innbyggerne. Dette er bokført i regnskapet som 
andre langsiktige fordringer. 
 
Fra og med regnskapsåret 2016, har vi innarbeidet selvkostfondet i finansregnskapet. 
Dette innebærer at fondet oppgis som ”Øvrig langsiktig gjeld” eller ”Andre fordringer og 
innskudd” i årsregnskapet (se note 9 i årsregnskapet).  I 2017 gikk GIR fra å ha et positivt 
(”gjeld” til abonnentene) til et negativt selvkostfond (”fordring” på abonnentene).  
   
Resultatet fra husholdningsrenovasjonen i 2019 viser at det brukes 1,9 millioner mindre 
enn inntekter fra renovasjonsgebyret, mens resultatet fra næringsvirksomhet i 2019 er 
et underskudd på 446.448,-. 
 
I 2019 har GIR for første gang på flere år, brukt mindre på husholdningsrenovasjonen 
enn det innbyggerne har betalt for ordningen i form av renovasjonsgebyrer. Vi har 
fremdeles et underskudd fra husholdningsrenovasjonen som må dekkes inn igjen løpet 
av 5 år.   
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Selvkostresultat og selvkostfond: 
 
Etterkalkylen for 2019: 
 

 
 
I 2019 har GIR hatt et overskudd i selvkostområdet. Dette overskuddet har gått til å 
dekke inn tidligere års underskudd i selvkostområdet. Akkumulert er likevel 
selvkostfondet til GIR negativt ved utgangen av 2019. Udekket underskudd er 935.838,- 
pr 31.12.2019. GIR må planlegge med et positivt resultat for selvkostområdet fremover, 
slik at dette udekkede underskuddet dekkes inn innenfor regelverket. 
 
 
Finansiell risiko. 
 
GIR IKS sin låneportefølje er eksponert for svingninger i rentemarkedet. Det foretas en 
fortløpende vurdering om å rentebinde deler av låneporteføljen, sett opp mot de 
signaler som fanges opp i dette markedet.  
 

Informasjon 

Styret ser på god informasjon til abonnentene som avgjørende viktig for omdømme og 
måloppnåelse. Flere av de kommunale informasjonsbladene har den siste tiden lagt ned sin 
virksomhet, så GIR vil måtte endre sin informasjon i de forskjellige kommunene.  
 
GIR bruker sine hjemmesider og sin side på Facebook til informasjon til abonnentene. Det er også 
innkjøpt en løsning som gjør det mulig å sende SMS til abonnenter, ved f. eks uforutsette hendelser. I 
tillegg innførte vi i 2016 en app for smarttelefoner hvor abonnentene får varsel om tømmedager og 
annen info. 
  
2019 var siste gang GIR sendte vår tømmekalender ut i fulldistribusjon. Vi har likevel beholdt en 
mulighet for at abonnentene kan få tilsendt tømmekalenderen på papir mot at porto dekkes av 
abonnenten.  
 

2019
Etterkalkyle selvkost

Husholdningsavfall Næringsavfall Totalt

Gebyrinntekter 40,271,935 11,388,179 51,660,114
Øvrige driftsinntekter 5,226,303 1,815,023 7,041,325

Driftsinntekter 45,498,238 13,203,201 58,701,439
Direkte driftsutgifter 36,285,698 13,649,649 49,935,347
Avskrivningskostnad 6,941,562 0 6,941,562
Kalkulatorisk rente (2,30 %) 769,655 0 769,655

Driftskostnader 43,996,915 13,649,649 57,646,564
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 392,108 0 392,108

Resultat 1,893,431 -446,448 1,446,983
Kostnadsdekning i % 103.4 % 96.7 % 101.8 %

Fremførbart underskudd 01.01 -2,786,944 0 -2,786,944
+ Inndekning av fremførbart underskudd 1,893,431 0 1,893,431
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,30 %) -42,325 0 -42,325

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond) -935,838 0 -935,838

Gebyrinntekter 40,271,935 0 40,271,935
Gebyrgrunnlag 38,378,504 0 38,378,504

Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) 104.9 % 0.0 % 104.9 %
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Forskning og Utvikling (FoU) 
 
Selskapet har ikke hatt FoU aktiviteter i 2019. 
  
 
Ytre miljø. 

Mottaksanlegg på Hernesmoen og gjenvinningsstasjonene i de respektive kommuner er 
underlagt forurensingslovens bestemmelser om tillatelse til virksomhet som kan 
forårsake forurensning. Alle anlegg har slike tillatelser fra fylkesmannen. 
 
Avfallsbehandling som utføres av Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap 
medfører belastning på det ytre miljø. Innsamling og transport gir støv og støy samt 
forbruk av ikke-fornybare ressurser. Det jobbes derfor kontinuerlig med optimalisering 
av egentransport. 
 
Egen virksomhet genererer lite avfall. Alt avfall kildesorteres, og går inn i selskapets 
avfallhåndtering. 

Miljø og vernearbeid. 

 
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap skal arbeide for et godt og sikkert 
arbeidsmiljø og minimal belastning på det ytre miljø. Gjennom jevnlige ledermøter, 
avdelingsmøter og personalmøter, samt møter med de tillitsvalgte er det lagt til rette for 
at de ansatte aktivt kan være med i utviklingen med sikte på å skape en trygg og god 
arbeidsplass. Arbeidet skal utføres i samsvar med gjeldende lover og regler. Tankegang 
og arbeidsmetodikk skal være preget av systematikk. 
 
GIR har et fungerende avvikssystem samt en elektronisk personal og HMS-håndbok. Det 
vil allikevel være behov for kontinuerlig utvikling og oppdatering av systemene. Alt er nå 
tilgjengelig for alle ansatte elektronisk via web og apper på mobiltelefon.  
 
Arbeidsmiljøet i GIR vurderes som godt, og følges nøye opp i alle ledd. Det ble i 2018 
gjennomført en klimaundersøkelse blant de ansatte. Utviklingen fra tidligere år, tyder på 
at de ansatte trives bedre og bedre i GIR.  94% av de som svarte, har svart at de trives 
godt eller meget godt i GIR.  

GIR IKS er medlem av bedriftshelsetjenesten Glåmdal HMS-tjeneste.  
 
Det ble meldt inn totalt 34 avvik i 2019. Dette er en nedgang på 12 siden 2018. De fleste avvikene er 
avdekket i forbindelse med vernerunder og er klassifisert som mindre alvorlig.  5 avvik er klassifisert 
som alvorlig. 

Av avvikene som er klassifisert som alvorlig, er det et branntilløp, en personskade uten fravær og et 
tilfelle av ammunisjon i mottatt avfall.  

1 avvik medførte personskade med fravær og 1 avvik personskade uten fravær i 2019. 

De fleste avvik har i 2019 blitt registrert på gjenvinningsstasjonene.  
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Sykefravær.  

Sykefraværet var i 2019 på totalt 6,61 %. Korttidsfraværet utgjør 1,38 % og 
langtidsfraværet er 5,23 %. Sykefraværet i 2019, er det laveste vi har registrert og styret 
er fornøyd med at utviklingen viser positive resultater. 

Personale 

Ved utgangen av 2019 har bedriften 31 faste ansatte, inklusive en lærling. Totalt 
sysselsatte GIR 30 årsverk i 2019. GIR er medlem av Kommunal Landspensjonskasse 
(KLP). 

Likestilling. 

I selskapets styre er fordelingen 2 kvinner og 3 menn. I representantskapet er 
fordelingen 3 kvinner og 5 menn.  

Etter styrets oppfatning er det likestilling mellom kvinner og menn i GIR. Det 
forekommer ikke forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, 
avansement, rekruttering m.m.  
 
Av selskapets totalt 31 ansatte pr 31.12.2019 er det 5 kvinner og 26 menn. 

Framtidsvurderinger og fortsatt drift 

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med noter og 
kontantstrømoppstilling et rettvisende bilde av bedriftens resultat for 2019 og stillingen pr 31 12 
2019. 

Koronaepidemien som inntraff i mars 2020 har ikke betydning for årsregnskapet for 2019. Hendelsen 
har heller ikke hatt vesentlig negativ betydning for foretakets stilling og resultat i perioden mellom 
balansedagen og tidspunktet for avleggelse av regnskapet. GIR har i hele perioden opprettholdt 
normal drift og foreløpige tall pr april 2020 viser at aktiviteten har vært høyere enn tilsvarende 
periode i 2019, både når det gjelder næringsvirksomhet og husholdningsavfall.  Hendelsen anses ikke 
å ha skapt vesentlig usikkerhet om fortsatt drift. 

Selskapets bokførte egenkapital er negativ pr 31 12 2019 som følge av årets bokførte underskudd. 
Underskuddet framkommer i det vesentlige som følge av at de regnskapsførte avskrivninger og 
finanskostnader er høyere enn de kalkulatoriske som ligger til grunn for årets selvkostberegning, 
samt at en har underskudd på den del av virksomheten som omhandler næringsavfall. 

Det er tatt grep for å øke inntjeningen fra næringsvirksomheten, med blant annet en relativt høy 
økning av prisene, dette som et ledd i målsettingen om at selskapet igjen får positiv egenkapital. 
Samtidig er renovasjonsgebyrene økt for 2020 med samme målsetting.  
 
Styret mener at bedriften og de ansatte er kundeorientert og har stor tilpassningsevne og derfor vil 
være godt rustet til å møte fremtidens krav og forventninger. 
 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskapet 
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Hernesmoen,  
 
 
 
Jørn Andre Stenseth  Ida Marie Huse Gulbrandsen  Asgeir Østli 
Styrets leder   Styrets nestleder   Styremedlem 
 
 
 
Ann Helen Stangnes  Vegar Nyborg   Trond Sørensen 
Styremedlem   Styremedlem   Daglig leder 
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Vedlegg: 1 
Representantskap og styre i GIR IKS 

Representantskap 2016 – 2019     
Fra   Eierandel Medlem   Varamedlem 
Kongsvinger kommune: 48,1 % Jens Njøsen 

 
Eva Snare 

      Siw Berg   Svein Johansen 

Eidskog kommune: 16,9 % Berit Haveråen  Nestleder Kamilla Thue 
      Hans Einar Holth   Arild Christiansen 

Nord-Odal kommune: 13,8 % Lise Selnes Leder Gunnar Nygård 
      Erik Ruud   Jan Bjerke 
Sør-Odal kommune: 21,2 % Steinar Martin Sørøy 

 
Håkon A. Ellevold 

 
    Jan Arne Broen   Grethe Aas 

 
 

 

 

Styret 2018 - 2020       
Medlemmer   Varamedlem 
Yngve Øhrbom, Leder  1. Asgeir Gulbrandsen 
Ida Marie Huse Gulbrandsen, Nestleder 2. Gunhild Neskvern Solheim 
Jørn Andre Stenseth  
Ann Helen Stangnes  
Vegar Nyborg (valgt av de ansatte) Ranveig Sætrum (valgt av de ansatte) 

 

 

 
 

  


