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GIR IKS
GIR IKS ble etablert i 1994 og året 2020 er selskapets 26. 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.
Folketall

Befolkning:

Antall abonnenter

31.12.2020

Endring

Hus-

Endring

(beregnet SSB)

siste år

holdning

husholdning

abonnenter

hytter

6 099

-15

3 122

17

774

-2

17 851

28

8 935

38

1 065

-5

5 038

11

2 483

21

872

3

7 914

35

3 773

22

614

-7

36 902

59

18 313

98

3 325

-11

Eidskog kommune
Kongsvinger kommune
Nord-Odal kommune
Sør-Odal kommune
SUM

Nøkkeltall:

Hytte- Endring

2016

2017

2018

2019

2020

Omsetning

48 316 401

55 744 052

57 706 403

57 276 622

64 440 467

Resultat

-706 237

-305 454

-195 702

-1 149 204

780 034

Langsiktig gjeld

35 756 229

39 262 782

42 964 355

48 434 854

49 363 156

Egenkapital

836 050

530 596

334 887

-814 318

-34 283

Avfallsmengder (i tonn)

16 908

16 740

17 347

17 891

19 476

Materialgjenvinningsgrad

29

31

32

31

30

Total gjenvinningsgrad (%)

99

99

100

100

100

Gebyr i kr. per abonnent
Selvkostresultat

1920
-2 697 723

1970
-2 661 258

2070
-2 413 922

2320
1 893 431

2490
117 779

Dekningsgrad selvkost

94,8%

92,6%

93,8%

103,4%

100,2%
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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:




GIRs strategi
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
Husholdningsavall innsamlet i GIR IKS
2016

Avfallstype
Restavfall
Våtorganisk
Papir, papp,
kartong

Total tonn
9 075
-

2017
Kg/
innb.

Total tonn

245,6
-

8 708
-

2018
Kg/
innb.

Kg/
innb.

Tonn

235,0
-

2019

8 796
-

Kg/
innb.

Tonn

238,4
-

2020

8 959

Kg/
innb.

Tonn

243,2

-

-

9 236,4
-

250,3
-

2 076

56,2

2 033

54,9

2 017

54,7

1 985

53,9

1 924,7

52,2

Glass & metall
emb.

566

15,3

566

15,3

579

15,7

575

15,6

581,5

15,8

Plast

261

7,1

264

7,1

297

8,1

291

7,9

307,0

8,3

Jern og metall

939

25,4

933

25,2

988

26,8

1 128

30,6

1 421,0

38,5

Tre-avfall

2 332

63,1

2 290

61,8

2 369

64,2

2 627

71,3

3 396,3

92,0

Tekstil

96

2,6

96

2,6

96

2,6

96

2,6

96,0

2,6

EE-avfall

585

15,8

588

15,9

708

19,2

634

17,2

461,5

12,5

Farlig avfall

229

6,2

237

6,4

279

7,6

300

8,1

220,7

6,0

Impregnert
trevirke

300

8,1

349

9,4

368

10,0

412

11,2

589,9

16,0

Gips

81

2,2

62

1,7

72

1,9

93

2,5

113,9

3,1

Hage/park

103

2,8

82

2,2

180

4,9

161

4,4

270,1

7,3

Inert

266

7,2

767,4

20,8

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

30,1

0,8

Mineralull
Sum

16 908

457,6

16 740

451,7

17 347

470,2

17 891

485,6

59,8

1,6

19 476

527,8

Avfallsmengdene i GIR sitt område viste en fallende trend 2015 til 2017. Siden 2018 ser
vi igjen en relativt kraftig økning i avfallsmengdene. Fra 2019 til unntaksåret 2020 har
mengdene økt med 8,9 %.
2020 er det året GIR har samlet inn og mottatt mest avfall fra husholdningene siden GIRs
oppstart i 1994 og økningen fra året før var på hele 1.585 tonn. Tallene viser at de
mengdene vi samler inn hjemme hos husholdningene er redusert for restavfall og papir,
mens vi ser en liten økning for plast og glass- og metallemballasje. For
gjenvinningsstasjonene var situasjonen i 2020, at vi ser en kraftig økning i de aller fleste
fraksjoner, spesielt typiske «oppussingsfraksjoner», som trevirke, impregnert trevirke,
mineralull o.l. har vist en kraftig økning.
Total har volumet innsamlet hjemme, blitt redusert med 1,4% fra 2019 til 2020, mens
tilsvarende økning i leveransene til gjenvinningsstasjonene har vært 23%.
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Fra 2010 har GIR levert så godt som alt innkommet avfall til materialgjenvinning eller
energigjenvinning. I 2020 var gjenvinningsgraden på 99,7 %.
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I 2020 viser tallene at GIRs kostnadssammensetning er relativt lik det den var i 2019. Det har vært en
liten forskyving fra avskrivninger til transport og behandling av avfall med hhv økning i avskrivninger
og reduksjon i transport og behandling med 1%.
Tallene viser at avfall levert på gjenvinningsstasjonene har økt med 1.727 tonn, mens avfall innsamlet
på ordinære renovasjonsruter har blitt redusert med 142 tonn. Kongsvinger er klart den største
gjenvinningsstasjonen og står for nær halvparten (47%) av alt avfall mottatt på
gjenvinningsstasjonene i 2020. Av våre 3 andre stasjoner, står Sør- og Nord-Odal for omtrent det
samme volumet (19% hver), mens Eidskog er den minste, med 15% av volumet.
Vi har i 2020 hatt lørdagsåpent i sommerhalvåret på gjenvinningsstasjonene. Dette mener vi har vært
en suksess.
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2020 – et spesielt år for alle
Det er vel ingen overdrivelse å si at 2020 ble et år som ingen hadde kunnet forutse når kalenderen
viste 1. januar. For GIR sin del har året og pandemien ført til utfordringer på mange fronter, men når
året er avsluttet, mener jeg å ha godt belegg for å si at vi har gjennomført dugnaden og året 2020 på
en god måte.
Den 12. mars 2020 vil bli stående som en merkedag for Norge i lang tid fremover. Da regjeringen
innførte «de strengeste tiltakene i fredstid», var det etter mitt syn, mange som reagerte nærmest i
panikk. Flere av våre nærmeste kollegaer i renovasjonsbransjen stengte ned sine
gjenvinningsstasjoner «på dagen» og holdt stengt i lang tid. I GIR valgte vi å følge Klima- og
miljødepartementets oppfordring om å holde aktivitetene i gang så lenge som praktisk mulig, og vi
kan, når året er omme, si at GIR ikke har hatt stengt en eneste dag som følge av korona-pandemien.
Samtidig har de økte avfallsmengdene på gjenvinningsstasjonene, medført en del utfordringer for
oss. Med økte mengder og økt trafikk, samtidig som vi til tider, har måttet redusere antallet
samtidige besøkende av smittevernhensyn, har vi opplevd at det har blitt lange køer på de verste
dagene. Vi opplever dessverre at noen av våre besøkende ikke har hatt forståelse for at de har
måttet stå i kø, og har latt sin frustrasjon gå utover våre ansatte.
Økningen i aktiviteten, har også sine økonomiske konsekvenser. Høyere volumer, medfører at vi får
høyere kostnader til avhending av avfall. Samtidig har vi i lange perioder måttet ha flere på jobb til
enhver tid for å ivareta kø-ordninger o.l. på gjenvinningsstasjonene. Vi har dessverre ingen mulighet
til å øke inntektene våre tilsvarende. På starten av året, var vi bekymret for at disse
kostnadsøkningene kombinert med liten mulighet til å øke inntektene, ville medføre et dårlig år for
oss rent økonomisk. Med god kostnadskontroll i organisasjonen, endte året allikevel med positive
tall, ikke så langt fra budsjett «på bunnen», noe administrasjonen er meget fornøyd med.
I 2020, har vi som jobber i renovasjons- og gjenvinningsbransjen, i likhet med en del andre viktige
yrkesgrupper, fått en etterlengtet «statusheving». Vi har fått en egen plass i regjeringens liste over
samfunnskritiske funksjoner. Dette viser at det vi driver med hver dag, er viktig for andre enn oss
også.
Når Norge stoppet opp i mars, medførte dette også at noen av våre planer har blitt satt på vent. Det
har vært umulig å reise på befaringer, utstillinger, bedriftsbesøk osv som et ledd i videreutviklingen
av selskapet. Vi har et godt håp om å starte opp igjen med dette på høsten i 2021.
I retroperspektiv, våger jeg på GIRs vegne, å påstå at vi har gjennomført året 2020 med bravur. Vi har
holdt åpent, vi har håndtert en kraftig økning i avfallsvolumene på en god måte og vi har landet med
«begge beina på jorda». Vi har til og med klart å prestere et lite regnskapsmessig overskudd.
I år, vil jeg spesielt takke de ansatte på gjenvinningsstasjonene, som på tross av mange negative
kundehenvendelser, har klart å bevare roen og utføre jobben sin på en meget god måte. Samtidig
fortjener resten av de ansatte en stor takk for året og innsatsen, på tross av alle smitteverntiltak og
endrede retningslinjer hele tiden. Vi har klart å holde viruset ute fra GIR, har holdt åpent og et høyt
aktivitetsnivå.
Trond Sørensen
Daglig leder
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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, ble det valgt nye medlemmer til representantskapet, med funksjon fra 2020.
Kommunenes eierandel og antall medlemmer i representantskapet i 2020:
Eidskog kommune
Kongsvinger kommune
Nord-Odal kommune
Sør-Odal kommune

16,6 %
48,4 %
13,6 %
21,4 %

2 medlemmer
2 medlemmer
2 medlemmer
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 2020, 2 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 styret, fremgår av vedlegg 1.
Styret hadde i 2020, 9 møter og behandlet 9 vedtakssaker.

Klageorganet.
Alle klagesaker behandles av GIRs styre. Dersom styret opprettholder administrasjonens vedtak,
oversendes klagen til kommunenes ordinære klagenemd.
Ny kommunelov fra 2018, medførte også endringer i forvaltningslovens §28 om klagenemd for
selvstendige rettssubjekter, noe som vil ha innvirkning på klagebehandlingen i GIR i fremtiden. Hvilke
endringer dette innebærer, er for tidlig å si.

Administrativ organisering.
Selskapets administrative organisering er ikke endret i 2020, 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, 2020:

Daglig Leder

Kvalitet / IK / HMS

Driftsleder

Gjenvinningsstasjoner

Kontorleder

Drift Hernesmoen

Saksbehandler

Kjøreleder

Sjåfører / renovatører:

Resepsjon /
Sentralbord

Saksbehandling / Info
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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. Selskapet ble solgt til Solør Bioenergi i 2020, med en regnskapsmessig gevinst for GIR.
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Årsberetning.
Selskapet.
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (GIR) 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.

GIR og FNs bærekraftsmål.
Som et ledd i GIRs strategiarbeid, har styret jobbet grundig med FNs bærekraftsmål. Resultatet er at
styret har plukket ut de 7 viktigste bærekraftsmålene for selskapet og rangert dem i henhold til hvilke
som har høyest prioritet for selskapet og hvilke selskapet har størst mulighet til å påvirke:
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De 5 bærekraftsmålene som ender i øvre, høyre kvadrant, altså de som er viktigst for selskapet og
hvor selskapet har størst påvirkning, er:
9. Industri, Innovasjon og Infrastruktur
11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
13. Stoppe klimaendringene
17. Samarbeid for å nå målene

Visjon:
Etter en grundig prosess, har styret i 2020, formulert en ny visjon for GIR:

«En ressurs i en bærekraftig fremtid»
Verdier / verdigrunnlag:
•
•
•

Samfunnsansvar
Tillit
Service

Det gjenstår noe arbeid med visjon og verdier for å gi disse konkret innhold og
implementering i organisasjonen, men styret er i samarbeid med administrasjonen, i
gang med dette arbeidet

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.
GIR har i 2020 hatt 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 i overkant av 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 2020 en omsetning på 64,4 mill. kroner med et årsresultat på 780.034,(positivt).
GIR har i løpet av 2020 hatt et mindreforbruk i selvkostområdet på 117.779,-.
31.12.2019 hadde vi et totalt negativt selvkostfond på 935.838,-. I 2020 ”tilfører” vi
selvkostfondet 117.000,-, og ender pr 31.12.2020 med et negativt selvkostfond
830.249,-, 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 2020 viser at det brukes 117.000,- mindre på
husholdningsrenovasjon enn inntekter fra renovasjonsgebyret, mens resultatet fra
næringsvirksomhet i 2020 er et overskudd på 1.364.264,-. Overskuddet på
næringsvirksomheten har i hovedsak to forklaringer; salg av GBAS med gevinst og
mottatt aksjeutbytte fra Retura Glåma AS.
I 2020 har GIR brukt mindre på husholdningsrenovasjonen enn det innbyggerne har
betalt for ordningen i form av renovasjonsgebyrer. Vi har fremdeles et opparbeidet, lite
underskudd fra husholdningsrenovasjonen som må dekkes inn igjen løpet av 5 år.
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Selvkostresultat og selvkostfond:
Etterkalkylen for 2020:
2020
Etterkalkyle selvkost
Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter

Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (1,39 %)

Driftskostnader
Resultat
Kostnadsdekning i %

Fremførbart underskudd 01.01

Husholdningsavfall

Næringsavfall

Totalt

44 557 156
4 236 299

12 263 078
3 718 309

56 820 234
7 954 608

48 793 455

15 981 388

64 774 842

40 754 398
7 451 605

14 617 123
0

55 371 522
7 451 605

469 673

0

469 673

48 675 676
117 779

14 617 123
1 364 264

63 292 799
1 482 043

100,2 %

109,3 %

102,3 %

-935 838

0

-935 838

+ Inndekning av fremførbart underskudd

117 779

0

117 779

- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,39 %)

-12 190

0

-12 190

-830 249

0

-830 249

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond)
Gebyrinntekter
Gebyrgrunnlag
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)

44 557 156
44 439 377
100,3 %

0
0
0,0 %

44 557 156
44 439 377
100,3 %

I 2020 har GIR hatt et overskudd i selvkostområdet. Dette overskuddet har gått til å
dekke inn tidligere års underskudd. Akkumulert er likevel selvkostfondet til GIR negativt
ved utgangen av 2020. Udekket underskudd er 830.249,- pr 31.12.2020. GIR planlegger
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 har måttet endre noe i sin informasjon til 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. Det er i 2020 om lag 500 abonnenter som fremdeles ønsker tømmekalenderen tilsendt
pr post.
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Forskning og Utvikling (FoU)
Selskapet har ikke hatt FoU aktiviteter i 2020.

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 kvalitet, personal og HMShåndbok. Det vil allikevel være behov for kontinuerlig utvikling og oppdatering av
systemene. Alt er 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. Det skal utføres en ny undersøkelse på høsten i 2021.
GIR IKS er medlem av bedriftshelsetjenesten Glåmdal HMS-tjeneste.
Det ble meldt inn totalt 29 avvik i 2020. Dette er en nedgang på 5 siden 2019. 1 avvik er klassifisert
som alvorlig. Det gjelder søl av epoksy fra mottatte spann. Dette ble ryddet opp ved hjelp av
absorbent.
1 avvik er registrert som personskade uten fravær i 2020.
De fleste avvik har i 2020 blitt registrert på gjenvinningsstasjonene.
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Sykefravær.
Sykefraværet var i 2020 på totalt 8,91 %. Korttidsfraværet utgjør 1,85 % og
langtidsfraværet er 7,07 %.

Personale
Ved utgangen av 2020 har bedriften 33 faste ansatte, inklusive to lærlinger. Totalt
sysselsatte GIR 32 årsverk i 2020. GIR er medlem av Kommunal Landspensjonskasse
(KLP).

Likestilling.
I selskapets styre er fordelingen 2 kvinner og 3 menn. I representantskapet er
fordelingen 2 kvinner og 6 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 33 ansatte pr 31.12.2020 er det 7 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 2020 og stillingen pr 31.12.
2020.
Selskapets bokførte egenkapital er fremdeles negativ pr 31.12.2020, men kun med 34.000,Det er tatt grep for å øke inntjeningen fra næringsvirksomheten i 2021, 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 2021 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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Årsregnskap 2020
Glåmdal Interkommunale
Renovasjonsselskap Iks

Årsberetning
Resultatregnskap
Noter
Kontantstrøm
Revisors beretning

Org.nr.: 870 963 882
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Resultatregnskap
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap Iks

Driftsinntekter og -kostnader

2020

2019

48 294 341
14 429 289
1 716 837
64 440 467

42 197 959
13 389 653
1 689 010
57 276 622

16 120 972
21 932 454
10 224 718
15 046 806
63 324 949

13 931 061
19 920 302
9 717 205
13 890 340
57 458 909

1 115 518

-182 286

29 999
496 333
861 815
0
-335 483

56 186
238 000
1 224 063
37 041
-966 918

Ordinært resultat

780 034

-1 149 204

Årets resultat

780 034

-1 149 204

780 034
0
0
780 034

0
814 318
334 887
-1 149 204

Avfallsgebyrer
Salgsinntekt
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Behandling av avfall, kjøp fraksjoner
Lønnskostnad
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

Note
9

3, 4
5
3

Driftsresultat
Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Andre finanskostnader
Resultat av finansposter

Overføringer
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap
Overført til udekket tap
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap Iks
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Balanse
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap Iks

Eiendeler

Note

2020

2019

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bygningsmessige anlegg
Maskiner, biler, inventar og utstyr
Sum varige driftsmidler

5
5

20 589 909
31 598 536
52 188 445

20 366 814
32 023 365
52 390 179

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap
Andre fordringer og innskudd
Sum finansielle anleggsmidler

2
9

342 040
1 317 467
1 659 507

642 040
1 370 949
2 012 989

53 847 952

54 403 168

2

1 170 903
957 002
2 127 904

6 254 587
808 242
7 062 828

6

5 887 405
5 887 405

1 071 284
1 071 284

8 015 309

8 134 113

61 863 261

62 537 280

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
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Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk og forskrift om årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.(17.12.1999 nr 1568).
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og
tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode
som tilhørende inntekter inntektsføres.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles
nedenfor.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid.
Aksjer i tilknyttede selskaper og og andre selskaper
Investeringer i tilknyttet selskaper og andre selskaper er vurdert etter kostmetoden.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Skatt
Selskapets virksomhet knyttet til innsamling, gjenvinning og deponering av husholdningsavfall defineres
som monopolvirksomhet og er unntatt fra beskatning. Selskapet vil være skattepliktig for den del av
virksomheten som faller utenfor denne definisjonen.
Selvkostfond
Virksomheten er regulert gjennom særlovgivning og forskrifter og skal, med unntak av næringsaktiviteter
tilknyttet renovasjon, være til selvkost etter "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester". De regnskapsmessige konsekvenser etter selvkostprinsippet er innarbeidet i
resultatregnskapet. Det vises til note 9.
Kontantstrøm
Kontantstrøm er utarbeidet etter den indirekte metode.
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Noter 2020

Note 2 Eierandeler i andre selskaper
Selskapet har eierandeler i følgende selskaper:

Tilknyttede selskaper
Retura Glåma AS

Anskaffelsestidspunkt
2005

Forr.kontor
Kongsvinger

Eierandel
34,00%

Selskapets
egenkapital
11 898 748

Selskapets
resultat
2 847 678

Det er i 2020 mottatt utbytte på kr 238 000 fra Retura Glåma AS. Beløpet inngår i andre finansinntekter.
Selskapets aksjer i Glåmdal Bioenergi AS er avhendet i 2020
Mellomværende med tilknyttede selskaper:
Kortsiktig gjeld (inngår i leverandørgj.)
Kortsiktig fordring (inngår i kundefordr.)

2020
-196 909
719 969

2019
-87 811
615 377

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Innleid arbeidskraft
Andre ytelser
Sum

2020
16 548 227
1 952 493
1 604 755
1 587 216
239 762
21 932 454

2019
14 899 253
1 771 703
1 807 103
1 150 890
291 353
19 920 302

Gjennomsnittlig antall årsverk: 30

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

Daglig
leder
808 436
116 526
5 360

Styre
227 058

Representantskap
48 800

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 105 500.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 58 300.

Note 4 Pensjonsforpliktelser
Selskapet har tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjeneste-pensjon.
Samlet innbetalt - og kostnadsført i regnskapet fratrukket egeninnbetaling, utgjør kr 1 755 360 inkludert
innbetaling av tilskudd til AFP og tidligpensjon.
Selskapets pensjonsforpliktelse knyttet til AFP-ordningen omfatter 35 personer i aldersgruppen 27 - 61 år.
AFP kan utbetales i maksimalt 5 år. Selskapet har inngått avtale om utjamning som dekker kostnad ved
uttak av tidligpensjon fom 62 år tom 66 år. Premie til utjamningsordning innbetales og kostnadsføres årlig.
Pr 31.12.2020 er det 3 ansatte som har gått av med tidligpensjon ( AFP) Pensjonsforpliktelser balanseføres
ikke, og den årlige innbetalingen, fratrukket egeninnbetaling, ansees som årets pensjonskostnad.
Pensjonen klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser.
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Noter 2020

Note 5 Varige driftsmidler og finansiering
Maskiner, inventar
og biler

Bygningsmessige
anlegg

Sum varige
driftsmidler

83 563 228
7 690 368
-306 544
90 947 052
-59 348 515
31 598 537

55 422 899
2 332 617
0
57 755 516
-37 165 607
20 589 909

138 986 127
10 022 985
-306 544
148 702 568
-96 514 122
52 188 446

8 115 196
3 - 10 år
Lineær

2 109 522
10 - 20 år
Lineær

10 224 718

Anskaffelseskost 01.01.2020
Anskaffet i året
Avgang gjennom året
Anskaffelseskost 31.12.2020
Akk. avskrivninger 31.12.2020
Bokført verdi 31.12.2020
Årets avskrivninger
Øk. levetid / avskr.periode
Avskrivningsplan
Finansiering:

Langsiktig finansiering pr 01.01.2020
Utbetalt nye lån gjennom året
Avdrag i året
Langsiktig finansiering pr 31.12.2020

48
11
-10
49

Gjeld
434 854
150 000
221 698
363 156

Note 6 Bundne midler
I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr 675 315, samt sperret beløp på kr 471 552
som sikkerhet for avgitt garanti for transportløyver til Hedmark Fylkeskommune, med kr. 421 000

Note 7 Langsiktig gjeld, pantstillelser og garantier
Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt:
Gjeld til kredittinstitusjoner

2020
13 880 707

Som sikkerhet for lån gitt av kredittinstitusjoner, pr 31.12.2020 til rest kr 49 363 156, samt kassekreditt
med limit kr 10 000 000, pr 31 12 benyttet kr 0 har eierkommunene avgitt garanti.
Som sikkerhet for bankgaranti vedr transportløyver, kr 421 000 er tilsvarende sperret bankinnskudd som er
bokført med kr 471 552.

Note 8 Egenkapital og eierstruktur
Eierne i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS med delt ansvar har i 2020 vært:
Eidskog Kommune
Kongsvinger Kommune
Nord-Odal Kommune
Sør-Odal Kommune

16,9%
48,1%
13,8%
21,2%
100,0%

Oppgitt stemmeandel / eierandel gjelder representantskapet som er selskapets øverste styrende organ.
Kommunestyrene i deltakerkommunene vedtok ny selskapsavtale høsten 2014. Antallet medlemmer i
representantskapet er i 2016 redusert fra 10 til 8 medlemmer - 2 fra hver eierkommune, som samlet skal
stemme samlet pr kommune i henhold til den eierandel som representeres.
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap Iks
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Noter 2020

Note 9 Selvkostfond
Selskapet plikter å føre selvkostregnskap ihht gjeldende retningslinjer om selvkost (H-2140)
Basert på gjeldende retningslinjer framkommer slik beregning:
År
2018
2019
2020

Inng balanse
-336 443
-2 786 944
-935 838

Selvkost resultat
-2 413 922
1 893 431
117 779

Renter
-36 579
-42 325
-12 190

Utg balanse
-2 786 944
-935 838
-830 249

Rentesats
2,37%
2,30%
1,39%

Endring i selvkostfondet framkommer som en inntektskorrigering av driftsinntektene. Eventuelt overskudd
etter selvkostprinsippet tilbakeføres som en inntektsreduksjon og overføres selvkostfond. Eventuelt
underskudd etter selvkostprinsippet registreres som en inntektsøkning som også registreres mot
selvkostfond. For 2020 er det da bokført en inntektsendring på kr -117 779. Det er motsvarende godskrevet
/belastet renter med kr -12 190. En har nå et negativt fond på kr 830 249. Innkreving skal foretas over en
periode på inntil 5 år, og motsvarende skal tilbakebetaling foretas innen en periode på inntil 5 år. For lite
innkrevet pr 31 12 2020, kr. 830 249 inngår i posten Andre langsiktige fordringer og innskudd.

Note 10 Egenkapital
Annen egenkapital
-814 318
780 034
-34 283

Sum pr 01.01.2020
Årets resultat
Sum pr 31.12.2020

Sum egenkapital
-814 318
780 034
-34 283

Note 11 Skatter
Selskapet er skattepliktig for den del av virksomheten som ikke omfatter lovpålagt renovasjonsvirksomhet.
Skatter er beregnet slik:
2020
1 364 264
-489 076
875 188

Resultat av skattepliktig virksomhet
Permanente forskjeller
Årets skattepliktige inntekt

2019
-446 448
-193 819
-640 267

Grunnlag utsatt skatt - utsatt skattefordel

Underskudd til framføring
Sum
Utsatt skattefordel (22/22%)

2020
-2 021 740
-2 021 740

2019
-2 896 928
-2 896 928

Endring
875 188
875 188

-444 782

-637 324

192 542

Utsatt skattefordel er ikke oppført i balansen.
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Kontantstrømanalyse
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsse lskap IKS
2020

2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Årets resultat
Ordinære avskrivninger
Gevinst ved salg a v driftsmidler
Gevinst ved salg a v aksjer
Tap ved salg av aksjer
Endring i kundefordringer og levr.gjel d
Endring i andre tidsav grensningsposter
Netto kontantstrøm fra op erasjonelle aktivitete r

780 034
10 224 718
-34 520
-258 333
0
6 426 344
498 322
17 636 565

-1 149 204
9 717 205
-410 000
37 041
-412 506
-860 553
6 921 983

Kontantstrømmer fra investeringsaktivitete r
Investert i gj.vinningssta sjon og bygnm. anlegg
Investert i biler,maskiner og utstyr
Solgt aksjer
Solgt varige driftsmidler
Netto kontantstrøm til investeringe r

-2 332 617
-7 690 368
558 333
34 520
-9 430 132

-5 260 787
-4 088 770
51 623
410 000
-8 887 934

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Driftskreditt
Opptak av nytt langs iktig lån
Betalt avdrag langs iktig gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivite ter

-4 318 615
11 150 000
-10 221 698
-3 390 313

-3 546 624
13 900 000
-8 429 501
1 923 875

4 816 120
1 071 284
5 887 404

-42 076
1 113 360
1 071 284

Endring i likvider
Likvidbeholdning ved årets begynnelse
Likvidbeholdning ved årets slutt
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Revisors beretning:
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Vedlegg: 1
Representantskap og styre i GIR IKS
Representantskap 2020 – 2024
Fra
Kongsvinger kommune:

Eierandel Medlem

Varamedlem

48,4 % Henrik Omsted Mohn

Siw Christel Berg
Halvor Ravn Holøyen
Eva Snare
Manju Chaudhary

Henning Olstad Kjøk
Eidskog kommune:

16,6 % Berit Haveråen
Hans Einar Holth

Nord-Odal kommune:

13,6 % Lise Selnes

Leder

Halgeir Bergeseteren

Erik Ruud
Sør-Odal kommune:

Kamilla Thue
Kjell Magne Tråstadkjølen
Arve Martin Lindemark

21,4 % Knut Hvithammer
Jan Arne Broen

Heidi Hitland
Tor Egil Pålerud

Styret 2020 - 2022
Medlemmer
Jørn Andre Stenseth, Leder
Ida Marie Huse Gulbrandsen, Nestleder
Asgeir Østlie
Ann Helen Stangnes
Vegar Nyborg (valgt av de ansatte)
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Varamedlem
1.
2.

Gunhild Neskvern Solheim
Trond Henning Ellefsen

Ranveig Sætrum (valgt av de ansatte)
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