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GIR IKS 

GIR IKS ble etablert i 1994 og året 2014 er selskapets 20. 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: 31/12/2014 Endring Hus- Endring Hytte- Endring

(beregnet SSB) siste år holdning husholdning abonnenter hytter

Eidskog kommune 6,230                    -23 3,005 15 728 -4

Kongsvinger kommune 17,888                  63 8,532 50 1,022 -10

Nord-Odal kommune 5,130                    12 2,348 0 839 4

Sør-Odal kommune 7,792                    -55 3,567 32 618 1

SUM 37,040                  -3 17,452 97 3,207 -9

Folketall Antall abonnenter

Nøkkeltall: 2010 2011 2012 2013 2014

Omsetning (i mill. kr.)  41,496,308  43,863,362  41,492,254  41,590,689  42,520,986 

Resultat (i  mill. kr.)  -1 000 612     5,176,083     2,612,392        572,581   -1,495,421 

Langsiktig gjeld (i  mill. kr.)  23,337,082  34,384,599  29,231,557  22,542,116  24,653,670 

Egenkapital (i  mill. kr.)     1,740,841     6,916,924     9,529,316  10,101,837     8,606,417 

Avfallsmengder (i  tonn)          15,601          16,070          16,285          16,662          17,105 

Materialgjenvinningsgrad                  44                  37                  29                  28                  28 

Total gjenvinningsgrad (%)                  99                100                100                  99                100 

Gebyr i kr. per abonnent             1,795             1,849             1,849             1,849             1,849 

Selvkostresultat   -1,405,234     3,801,471     2,548,855     1,158,022   -1,550,735 

Dekningsgrad selvkost 108.0% 103.5% 95.8%
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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 (ny i 2014) 

 Økonomiplan 2014 - 2017 

Selskapsavtalen er etter en grundig prosess, revidert i 2014, og den nye selskapsavtalen har blitt 
vedtatt i alle eierkommunenes kommunestyrer i slutten av 2014.  
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Mengde avfall 

 
 
 
Som det vises på tabellen over viser også siste år en økning i avfallsmengden på totalt 
2,7 %. Det er kun 2 fraksjoner som viser en nedgang, plastemballasje og papp, papir og 
kartong. Nedgangen i papirmengden har en stor sammenheng med nedgang i antall 
abonnenter på papiraviser.  
 
Det er en gledelig utvikling i innsamlet mengde av farlig avfall (inklusive impregnert 
trevirke). Dette er fraksjoner som absolutt må behandles på riktig måte for å hindre 
miljøskader. Samtidig er dette fraksjoner som er relativt dyre for GIR å behandle. 
 
 

13 til 14

Restavfall 7,782 211.3             9,299             251.9             9,430            254.6       9,520.0            257.0 1.0 %

Våtorganisk 1,355 36.8                       -                         -                         -                        -   

Papir, papp, 

kartong 2569.80 69.8             2,434                65.9             2,396               64.7       2,374.0               64.1 -0.9 %

Glass & metall 

emb. 432 11.7                 651                17.6                 601               16.2            601.0               16.2 0.0 %

Plast 262 7.1                 226                   6.1                 246                  6.6            244.0                  6.6 -0.7 %

Jern og metall 714 19.4                 733                19.9                 781               21.1            831.0               22.4 6.4 %

Tre-avfall 1,903 51.7             1,937                52.5             2,069               55.9       2,268.0               61.2 9.6 %

Tekstil 85 2.3                    85                   2.3                    85                  2.3               96.0                  2.6 12.9 %

EE-avfall 533 14.5                 546                14.8                 593               16.0            600.0               16.2 1.1 %

Farlig avfall 180 4.9                 167                   4.5                 217                  5.9            256.0                  6.9 17.8 %

Impregnert 

trevirke 195 5.3                 208                   5.6                 242                  6.5            260.0                  7.0 7.3 %

Gips               55.0                  1.5 

Sum 16,010 434,6  16,285             441.2          16,662            449.8    17,105.0            461.8 2.7 %

Total tonn

Kg/                  

innb.

2013

Total tonn

Kg/                  

innb.

2014

Total tonn

Kg/                  

innb.

 %-vis 

endring

Husholdningsavall innsamlet i GIR IKS 

Avfallstype

2012

Total tonn

Kg/                  

innb.

2011
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Fra 2010 har GIR levert så godt som alt innkommet avfall til materialgjenvinning eller 
energigjenvinning. I 2013 var gjenvinningsgraden på 99,6 %. 
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GIRs kostnadssammensetning har endret seg mye de siste årene. Ved at GIR tok over innsamlingen 
av alt avfallet selv, har kostnadene blitt flyttet fra ”Transport av avfall” til lønnskostnader, 
avskrivninger og andre driftskostnader.  
 
Tallene viser en relativt stor økning i avfall mottatt på gjenvinningsstasjoner (9 %), selv med en 
nedgang i antallet besøkende, og for første gang passeres 6.000 tonn mottatt på 
gjenvinningsstasjonene. Tallene inkluderer den nye mobile gjenvinningsstasjon som i 2014 var i drift 
fra juli til oktober, og store deler av økningen skyldes igangsettingen av denne løsningen. 
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GIR 20 år i 2014. 
 
GIR feiret sitt offisielle 20-års jubileum, den 1. september 2014. Dette har selvfølgelig vært markert 
på forskjellige måter. Den store markeringen skjedde på høstparten med arrangementer på alle 
gjenvinningsstasjoner, samt et stort arrangement på Hernesmoen, fredag 5. september.  I tillegg har 
det vært utarbeidet en jubileumsbrosjyre som tar for seg historikken til GIR, fra den spede 
begynnelsen, til i dag. 
 
Ved en slik anledning, er på sin plass å skryte litt av oss selv. Jeg er helt overbevist om at GIR er et 
vellykket eksempel på interkommunalt samarbeid i Glåmdalsregionen. GIR utfører den lovpålagte 
husholdningsrenovasjonen, på vegne av eierkommunene med et høyt servicenivå til en meget 
hyggelig pris.   
 
I 2014 har GIR for første gang deltatt på en benchmarking i regi av Avfall Norge, hvor GIRs 
prestasjoner sammenlignes med 27 andre renovasjonsselskaper i de 7 dimensjonene 
driftseffektivitet, systemeffektivitet, gebyrnivå, kundetilfredshet, tjenestestandard, arbeidsmiljø og 
miljøstandard. Resultatene viser at GIR er blant de aller beste renovasjonsselskapene på gebyrnivå og 
at GIR scorer høyt på kundeservice og effektivitetsdimensjonene. Dette er meget gledelig for oss som 
jobber med dette hver dag og bekrefter at GIR leverer en høykvalitetstjeneste til en lav kostnad.   
 
I 2014 er det nok en gang registrert en nedgang i registrerte avvik på henteruter. For hele 2014 er det 
registrert 190 avvik, noe som tilsvarer 0,28 promille av antall utførte hentinger. Dette er nesten en 
halvering av antall avvik fra 2013 og det desidert laveste tallet som er registrert noensinne. Jeg 
mener at dette understreker at beslutningen om å utføre transporten med egne ansatte og egne 
biler var riktig og at full kontroll på innhentingen av avfallet er viktig for å holde antallet avvik på et 
lavt nivå og levere høy tjenestekvalitet. 
 
Som et svar på utfordringer med hytterenovasjon og for å gi et bedre tilbud til alle abonnenter som 
bor langt fra de ordinære gjenvinningsstasjonene, starter GIR sommeren 2014 med en egendesignet 
mobil gjenvinningsstasjon. Dette har dekket et behov som tidligere ikke har vært godt nok dekket og 
erfaringen er at dette har vært et tiltak som har blitt meget positiv mottatt blant abonnentene.  
 
I tråd med ambisjonen om å øke kunnskapsnivået i organisasjonen, er det, i samarbeid med SOR 
(Solør Renovasjon) og SØIR (Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap) gjennom hele 2014 
kjørt et opplegg som vi håper skal føre frem til fagbrev for noen ansatte. Totalt endte GIR med 4 stk 
som tok teoriprøven i desember 2014. Forhåpentligvis vil disse løpet av 2015 ha gjennomført den 
praktiske delen av fagprøven og GIR vil dermed ha 4 stk med fagbrev i gjenvinningsfaget.  
   
Undertegnede har hatt permisjon fra 1. august 2014 til 1. februar 2015 for å jobbe for Norges Røde 
Kors med gjenoppbygging av hus og latriner for den mest sårbare befolkningen på Filippinene etter 
tyfonene Hayian i november 2013. Både styret og de ansatte var meget velvillige til min 
permisjonssøknad, og jeg håper at jeg bringer tilbake noen perspektiver og lærdommer som kan 
komme til nytte i mitt fremtidige virke i GIR. Jeg vil spesielt takke kontorleder som i tillegg til sin 
ordinære jobb, har fungert som daglig leder i min permisjon.  
 
Helt til slutt vil jeg takke de ansatte for nok et år med god jobb. Jeg vil også rette en takk til eierne og 
styret for tilliten, god støtte og et meget godt samarbeide også i 2014. 
 
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 består av 10 medlemmer hvorav hver 
deltagerkommunes kommunestyre oppnevner medlemmer med personlige varamedlemmer. 

Kommunenes eierandel og antall medlemmer i representantskapet i 2014: 

Eidskog kommune  16,9 %  2 medlemmer 
Kongsvinger kommune   48,1 %  4 medlemmer 
Nord-Odal kommune  13,8 %  2 medlemmer 
Sør-Odal kommune  21,2 %   2 medlemmer 
 
Hvert representantskapsmedlem har 1 stemme, med mulighet til fullmakt. Oversikt over selskapets 
valgte medlemmer i representantskapet, fremgår av vedlegg 1.  

Etter at kommunestyrene har vedtatt ny selskapsavtale i 2014, vil representantskapets 
sammensetning og stemmegivning endres.   

Representantskapet vil fra neste valg reduseres til 8 medlemmer, to fra hver eierkommune, som skal 

stemme samlet per kommune og i henhold til den eierandel som representeres.  

Representantskapet hadde i 2014 3 møter og behandlet 6 saker. 

 

Styret. 

Styret skal ha 1 representant fra hver kommune med personlige vararepresentanter. 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.  

Den nye selskapsavtalen innebærer også noen små endringer i styrets valg og sammensetning. Fra og 
med neste styrevalg vil kravet til en representant fra hver kommune endres og varamedlemmer vil 
være bare 2 numeriske.  

I den nye selskapsavtalen heter det: ”Styret skal ha 5 medlemmer. Representantskapet velger 4 

styremedlemmer med inntil 2 varamedlemmer i rekkefølge.” 

Styret hadde i 2014 9 møter og behandlet 20 saker. 

 

Klageorganet. 

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

Selskapets administrative organisering er ikke endret og ivaretas av daglig leder, med teknisk leder 
som stedfortreder. 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. 

Organisasjonskart GIR IKS: 
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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 %. 

 GIR IKS har også en eierandel på 1,02 % i Rekom AS.  
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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 

GIR IKS skal ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering og har som formål å 
bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling. 

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

Selskapet skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og være kommunenes 
koordinerende instans for den praktiske avfallshåndteringen. 

 
Visjon 
 

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap skal være et anerkjent, solid og attraktivt 
renovasjonsselskap som bidrar til trivsel og godt miljø. 

 
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 og hvitevarer. 
 
Det er pålagt 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 2014 har selskapet satt i gang en mobil gjenvinningsstasjon for så vel fritidsabonnenter 
som fastboende. Denne besøker alle kommuner i løpet av sommerhalvåret.  
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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 omtrent ¾ av GIRs totale 
inntekter. 
 
Det utføres også oppgaver som sortering av avfall, pressing av husholdningsplast og 
papp fra andre selskaper som gir næringsinntekter. 
 
GIR IKS hadde i 2014 en omsetning på 42,5 mill. kroner med et årsresultat i balanse ved 
at GIR bruker av sitt selvkostfond. Resultatet er både planlagt og nødvendig for å kunne 
bruke opp selvkostfondet som GIR har bygget opp de seneste årene.   
 
Når regnskapet splittes i hhv regnskap fra husholdningene (monopoldelen) og regnskap 
fra næringsvirksomheten til GIR, er ca 82 % av GIRs inntekter fra 
husholdningsrenovasjon, mens de resterende 18 % kan tilskrives inntekter fra annen 
(nærings-) virksomhet.  
 
Resultatet fra husholdningsrenovasjonen i 2014 viser at det brukes 1,550 mill av 
selvkostfondet, mens resultatet fra næringsvirksomhet i 2014 er (overskudd) 19.762,-.  
 
Årets resultat på næringsvirksomheten er i tråd med styrets målsetting om at denne 
delen av virksomheten skal gå i balanse.  
 
Styrets målsetting om en forsvarlig egenkapital i GIR er oppnådd. En slik soliditet anses 
som nødvendig, men det kreves fortsatt sterkt fokus på kostnadsutvikling med tanke på 
utfordringer som alltid kommer. Selskapets økonomiske stilling har ført til at prisene til 
abonnentene ikke økes for 2015, noe som er femte år på rad hvor GIR sine gebyrer er 
beholdt uendret. 
 
GIR har i 2014 presentert en planlagt og nødvendig bruk av selvkostfondet. Dette er helt 
i tråd med kravet til selvkosttjenester som innebærer at overskudd i selvkostområdet 
tidligere år, skal komme abonnentene til gode i senere år. Dette er også planlagt for 
regnskapsåret 2015.     
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Selvkostresultat og selvkostfond: 
 
Etterkalkylen for 2014: 
 

 
 
GIR har opparbeidet et godt selvkostfond over de siste årene. Dette selvkostfondet skal 
komme abonnentene til gode over en periode på 3-5 år. Dette betyr at GIR for de 
nærmeste årene vil måtte bruke av selvkostfondet i husholdningsrenovasjonen. 
Samtidig betyr det at styret ikke ser for seg en økning i renovasjonsgebyrene for den 
nærmeste tiden.  
 

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. I 2014 er det 
innkjøpt en løsning som gjør det mulig å sende SMS til abonnenter, ved f. eks uforutsette hendelser.  
  
 

 

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. 

 

2014

Etterkalkyle selvkost

Husholdningsavfall 

Selvkost

Husholdningsavfall 

Regnskap

Næringsavfall 

Regnskap

GIR IKS 

Regnskapsmessig

Gebyrinntekter 32 994 253 32 994 253 6 271 781 39 266 034

Øvrige salgsinntekter 2 027 024 2 027 024 1 227 928 3 254 952

Finansinntekter 0 92 116 165 487 257 603

Driftsinntekter 35 021 277 35 113 393 7 665 196 42 633 264

Driftsutgifter (ekskl. avskrivning) 30 611 388 30 611 388 6 591 780 37 203 169

Regnskapsmessige avskrivinger 0 5 529 224 968 207 6 497 431

Kalkulatorisk avskrivningskostnad 5 271 018 0 0 0

Kalkulatorisk rente (2,68 %) 689 605 0 0 0

Finansutgifter 0 487 965 85 446 573 411

Driftskostnader 36 572 012 36 628 577 7 645 433 44 274 010

Resultat -1 550 735 -1 515 183 19 762 -1 495 421

Kostnadsdekning i % 95,8 % 95,9 % 100,3 % 96,3 %

Selvkostfond 01.01 8 207 346

- Bruk av selvkostfond -1 550 735

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,68 %) 199 388

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente på fond) 6 855 999
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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. 
 
I 2014 har er det igangsatt et prosjekt som har utarbeidet et avvikssystem samt en 
elektronisk personal og HMS-håndbok. Dette arbeidet er godt i gang og har medført en 
betydelig bedre struktur og tilgjengelighet på både avvikssystem og håndbøker. Alt er nå 
tilgjengelig elektronisk via web og apper på mobiltelefon.  
 
Arbeidsmiljøet i GIR vurderes som godt, og følges nøye opp i alle ledd. Det er også i 2014 
utført en medarbeiderundersøkelse i regi av Glåmdal HMS-tjeneste. Denne viser en 
positiv utvikling i trivselen til de ansatte.  

GIR IKS er medlem av bedriftshelsetjenesten Glåmdal HMS-tjeneste.  
 
Det kom inn 7 avviksmeldinger i 2014. En har medført skade på person (kutt i finger). 

Det er i tillegg utført vernerunder på alle gjenvinningsstasjoner, samt valgt nytt 

verneombud.  

 

Sykefravær.  

Sykefraværet var i 2014 på totalt 7,37 %. Korttidsfraværet utgjør 0,91 % og 

langtidsfraværet er 6,47 %.  

Tilstedeværelsen viser en god trend og kortidsfraværet er redusert fra 2013 til 2014.  
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Personale 

Ved utgangen av 2014 har bedriften 25 fast ansatte. I tillegg er det 8 vikarer på lengre 
kontrakter. Disse er vikarer for ansatte med langtids sykefravær. Totalt sysselsatte GIR 
30,3 årsverk i 2015. GIR er medlem av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

 

Likestilling. 

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

fordelingen 5 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 33 ansatte pr 31.12.2014 er 5 kvinner og 29 menn. 

 

Framtidsvurderinger og fortsatt drift 

Etter styrets vurdering gir det framlagte resultatregnskapet og balanse med noter og 
kontantstrømoppstilling et riktig bilde av bedriftens resultat for 2014 og stillingen pr. 31.12.2014. 
Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift av bedriften er til stede ved avleggelsen av 
årsregnskapet.  
 
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 uttrykker tilfredshet med resultatet og vil takke de ansatte for god innsats i 2014. 
 
Hernesmoen, 08.05.2015 

For Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 
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Vedlegg: 1 
Representantskap og styre i GIR IKS 

Representantskap 2012 - 2015     

Fra   Eierandel Medlem   Varamedlem 

Kongsvinger kommune: 48,1 % Randi Ryan 
 

Ole Neskvern 

      Anne Rikvold Jess   Reidun Hagerud 

      Ragnar Haarr   Liv I Solløst 

      Jens Njøsen   Geir Tjugum 

Eidskog kommune: 16,9 % Berit Haveråen  Nestleder Kamilla Thue 

      Gunder Haugen   Sverre Holm 

Nord-Odal kommune: 13,8 % Lise Selnes 
 

Allan Tingstveit 

      Stig Aasheim   Torild Gravli 

Sør-Odal kommune: 21,2 % Anne Mette Øvrum  Leder Heidi Hitland 

          Berit Lund 

     
Petter Rundèn 

      Knut Hvithammer   Sigrun Kristoffersen 

          Tor Egil Pålerud 

     
Linda Rønold 

 
 

 

 

Styret 2014 - 2016       

Fra   Medlemmer   Varamedlem 
Kongsvinger kommune: Jørn Andre Stenseth Gunhild Neskvern Solheim 

Eidskog kommune: Ivar Skulstad, Nestleder Sidsel Gro Mobrenna 

Nord-Odal kommune: Ellisiv Hovig, Leder Yngve Øhrbom 

Sør-Odal kommune: Berit Lund Asgeir Gulbrandsen 

Ansattes representant Per Arne Eriksson Tommy Myhren-Gusterudmoen 

  

 

 

 

     


