
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

      

Møteprotokoll  
Representantskapsmøte VKR 

 

 

Møtedato: Mandag 8.6.2020 Tid: 12.00 – 14.30 

Møtested: Valdres næringshage 

  

 
 

Behandla saker: 

 

I.   Orientering fra styret 

II.  Beslutnings saker:  R. Sak nr.1/20 – 6/20  

  

 

Tilstede: 

Etnedal:  Linda Mæhlum Robøle 

Nord Aurdal:  Knut Arne Fjelltun  

Sør Aurdal:  Marit Hougsrud 

Vang:   Vidar Eltun 

Vestre Slidre:  Haldor Ødegård 

Øystre Slidre:  Odd Erik Holden  

 

Forfall: 

Ingen 

 

 

Fra styret:  

Styreleder:  Kristian Sagnes Damstuen 

Styremedlem:  Jostein Aanestad, Marit Sæbu, Jarle Stærnes, Ellen Petrine Fretheim, Bente Lindahl og Odd 

Geir Bratteng. 

 

Fra administrasjon VKR: 

Daglig leder:   Eivind Berg  

Daglig leder:  Hallgrim Berg 

 

Annet: 

Presentasjonene som ble benyttet i møtet er vedlagt møteprotokollen. 

 

Underskrifter: 

  

 

 

 

 

 

  



I.  ORIENTERING FRA STYRET 

 

Styreleder i VKR, Kristian Damstuen og Avtroppende daglig leder, Eivind Berg, foretok orienteringen. 

Orienteringen ble basert på Powerpoint presantasjon. Hovedsaker er: 

Drift: 

 Endring i bemanningssituasjonen ved VKR. 

 Koronasituasjonen. Hvilke tiltak som er gjennomført, og status. 

 Styrets sammensetning og arbeide siste år. 8 møter med 34 vedtak, 8 diskusjonssaker, 18 

orienteringssaker. 

 Stor aktivitet hos Retura ValHal 

 Avløpsslam, stabil mengde lokalt. Men det er i fjor tatt i mot nesten 4x så mye fra andre steder. 

Dette er et potensielt godt forretningsområde. Mye ferdig kompost ble levert ut i 2019 

 Innsamla mengder: 22353 tonn inn, 17600 ut, 1500 deponi. (avvik i mengde er på grunn av 

unøyaktighet i omregning til tonn og forskjell i lagermengde) Av fraksjoner er det desidert mest 

trevike, og en voldsom økning på 720 tonn mer trevirke i 2019 enn i 2018.  

 1/3 av avfall inn kommer fra miljøstasjonene. Viktig at miljøstasjonene er godt tilrettelagt. 

 Økning i deponimengde. 

 Nytt garderobe og kantinebygg er snart klart til å tas i bruk. 

 Aske fra forbrenningsanlegg er definert som farlig avfall. Det jobbes nasjonalt med å få til 

godkjenning for at dette kan lagres på deponi. I så fal vil VKR søke om godkjenning for dette. 

 I 2019 var det utfordringer med slamtømmingselskapet, Stoklands as. Underleverandør, Telemark 

Godslinjer, har i år overtatt oppgavene. 

 EU-krav om 50% material gjenvinning. VKR i dag 27% + 65% energigjenvinning. Dersom trevirke til 

energigjenvinning blir definert som materialgjenvinning er gjenvinningsgraden over 50%. 

 Organisasjon:  

- 45 Årsverk, med en gjennomsnittsalder på 49år. 

- VKR har lærling på transport. 

 Sjukefravær: Stabilt lavt korttidsfravær. Økt langtidssjukefravær. 

 Gebyrsatser. Lavest av 20 sammenlignbare selskaper. 

 

Regnskap og fond: 

Budsjett for 2019 er ikke oppfylt. Det var lagt opp til en reduksjon av fond med 3,1 mill. Resultatet ble 4 mill. 

økning av fondene. 

Noe av årsaken er: 

- Større omsetning hos Retura ValHal enn budsjettert 

- Mottak av en større mengde eksternt slam. 

- Pensjonsforpliktelser (KLP) ble ikke så høye som budsjettert.  

 

Det er 4 fondsområder. Fondsplanen styrer disse fondene nedover mot et lavere nivå. 

Dersom pensjonsforpliktelser som er kommet i forbindelse med overgangen at VKR nå er definert som et 

stort selskap, trekkes fra fondene vil de være så å si 0. 

 

Investeringer: 

Holdes innenfor låneramme på 80 mill. Årlig Investeringsbudsjett på 10 mill. pr år. 

 

Benchmarking:  

Utført første gang i 2017, ny i 2019. Resultatene er nå klare, og det er forbedringer på de punktene som var 

svakest. VKR ligger over gjennomsnittet, og har forbedringer på de fleste målområdene. 



 

Strategiplan:  

Har fokus på etablering an nye felles miljøpunkt og sorteringsgrad. 

 

Spørsmål: 

Hvor avfallet tar veien? 40-50% av fallet går til Hallingdal, resten går hovedsakelig til Sverige. 

Kan VKR utvikles videre til å bli større på sortering? Dette har en stor kostnad! Finnes nasjonale 

støtteordninger?  

 

Presentasjonene som ble benyttet i møtet legges ved møteprotokollen. 

Representantskapet takket for grundig og god orienteringen fra styret.  

 

 

   

 

 

  

 
  



II.  BESLUTNINGSSAKER 
 
 

 
  

R.sak.nr. 1/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE – møte 8.6.2020 
 

Behandling i Representantskapet: 

Innkalling og sakliste var sendt ut pr. epost 15.5.2020. 

Sakspapir var sendt ut pr. epost 20.5.2020. 

 

VEDTAK: 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.  

 

Underskrive protokoll:  Vidar Eltun  (valgt i møtet) 

   Knut Arne Fjelltun (valgt i møtet) 

Referent:  Påtroppende daglig leder i VKR, Hallgrim Berg 

 
 

 
 

R.sak.nr. 2/20 Årsmelding og regnskap 2020 
 

Behandling i Representantskapet: 

Årsmelding og regnskap ble referert. 

 

VEDTAK: 

 

Årsmelding og regnskap enstemmig godkjent. 

 

 

R.sak.nr. 3/20 Valg av Styremedlemmer som er på valg i VKR IKS 
 

Behandling i Representantskapet: 

Leder for valgkomiten, Marit Hougsrud, leste opp innstilling. 

Styrets leder: Kristian Damstuen 

Nestleder: Jostein Aanestad 

Styresmedlem: Elisabeth Mellbye 

Vararepresentant nr. 1: Ellen Petrine Fretheim. 

Vararepresentant nr. 2: Jan Bragerhaug 

Vararepresentant nr. 3: Wenche Søndrol 

 

VEDTAK: 

 

Valget ble enstemmig vedtatt.  



 

R.sak.nr. 4/20 Styregodtgjørelse 2020 
 

Behandling i Representantskapet: 

Det var vedtatt å holde satsene likt for 2019/20 og 2020/21. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet vedtok styregodtgjørelsen. 

 

 

R.sak.nr. 5/20  Renovasjonsforskrift og slamforskrift for VKR 
 

Behandling i Representantskapet: 

 

Teknisk lederforum har frist til innspill 17.8. Etter dette legges forskriftene ut på høring.  

VEDTAK: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

 
 

R.sak.nr. 6/20  Endring av revisjonsselskap for VKR 
 

Behandling i Representantskapet: 

 

Kommunerevisjonen IKS er under avvikling. 

Det er gjort en forespørsel til 4 revisorfirmaer. Av de forespurte er Innlandet revisjon IKS den 

økonomisk mest fordelaktige. 

Utfyllende informasjon sendt ut før møtet.  

VEDTAK: 
Innlandet revisjon IKS velges som revisor for Valdres Kommunale Renovasjon IKS. 


