
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
REPRESENTANTSKAPSMØTE MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS 

 
mandag 27. april 2021 kl 09.00 – 11.00 

Møtested: videomøte 

Følgende representanter møtte: 
 

Kommune Representant Antall Stemmer 

Osen kommune John Einar Høvik 5 

Flatanger kommune Olav Jørgen Bjørkås 5 

Namsos kommune Arnhild Holstad 28 

Overhalla kommune Per Olav Tyldum 9 

Grong kommune Borgny Kjølstad Grande 7 

Høylandet kommune Hege Nordheim-Viken 5 

Lierne kommune Jørn Totland 5 

Røyrvik kommune Hans Oskar Devik 4 

Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo 4 

Nærøysund kommune Amund Hellesø 19 

Leka kommune Mari-Anne Hoff 4 

Bindal kommune Britt Helstad 5 

 
Forfall: Ingen 

 
Fra selskapet: Arne Flaat, styreleder 

Asle Hasselvold, administrerende direktør 

Andre: Kjell Tore Kirketeig, revisor EK-revisjon 

 
Møteleder: Olav Jørgen Bjørkås, representantskapsleder 

Referent: Asle Hasselvold, administrerende direktør 
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Sak 1/2021 Registrering av frammøte, godkjenning av møteinnkalling, 

valg av to til å underskrive møteprotokollen 
 

Vedtak: 
 

12 av 12 kommuner er representert med i alt 100 av 100 stemmer. Representantskapet 

godkjenner frammøte. 

Representantskapet godkjenner møteinnkalling. 
 

Representantskapet velger representantene Borgny Kjølstad Grande og John Einar Høvik til å 

underskrive møteprotokollen. 

 
 

Sak 2/2021 Orienteringer 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Styrets informasjon gitt ved styreleder og daglig leder tas til orientering. 

 
Behandling: 

Styreleder og administrerende direktør orienterte om følgende saker: 
 

• Nye kommuner – erfaringer så langt 

• Slam – erfaringer så langt 

• SESAM Ressurs – satt på vent 

• Avfallsanlegg Namsos – forprosjekt og reguleringsplan/ endelig behandling til 

våren 

• Avfallsanlegg Nærøysund – anbudskonkurranse/ endelig behandling til høsten 

• Materialgjenvinningsgrad – styret og administrasjonen utreder alternativ 

 

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 

Styrets informasjon gitt ved styreleder og daglig leder tas til orientering. 

 
 

Sak 3/2021 Årsberetning og regnskap 2020 

Disponering av årets overskudd 

Revisors honorar 

Styrets forslag til vedtak: 

1. Representantskapet godkjenner fremlagte konsernregnskapet for 2020. 

2. Årets overskudd på kr 255 491,- overføres til annen egenkapital kr 784 079,- og til 

selvkostforpliktelse kr 528 588,-. 

3. Revisors honorar for lovpålagt revisjon på kr 203 000 og kr 340 600 for henholdsvis 

morselskap og konsern godkjennes. 
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Behandling: 

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 

1. Representantskapet godkjenner fremlagte konsernregnskapet for 2020. 

2. Årets overskudd på kr 255 491,- overføres til annen egenkapital kr 784 079,- og til 

selvkostforpliktelse kr 528 588,-. 

3. Revisors honorar for lovpålagt revisjon på kr 203 000 og kr 340 600 for henholdsvis 

morselskap og konsern godkjennes. 

 

 

Sak 4/2021 Regulering investeringsbudsjett for 2021 
 

Styrets forslag til vedtak: 

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjett 

2021. 

2. Daglig leder delegeres fullmakt til å foreta låneopptak for finansiering av investeringer i 

2021 med en samlet ramme på kr 82 870 000. 

 
Behandling: 

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjett 

2021. 

2. Daglig leder delegeres fullmakt til å foreta låneopptak for finansiering av investeringer i 

2021 med en samlet ramme på kr 82 870 000. 

 

 

Sak 5/2021 Selvkostfond - utredning 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet ber styret iverksette en prosess for å utrede fordeler og ulemper med å 

legge ned MNA sine selvkostfond. Styret bes om å legge frem rapport med forslag til valg på 

neste representantskapsmøte. 

 
Behandling: 

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 

Representantskapet ber styret iverksette en prosess for å utrede fordeler og ulemper med å 

legge ned MNA sine selvkostfond. Styret bes om å legge frem rapport med forslag til valg på 

neste representantskapsmøte. 
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Sak 6/2021 Kommunalt næringsavfall – prinsipiell avklaring 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet anser det mest fordelaktig å bruke lik pris på like tjenester også innenfor 

tjenesteområde kommunalt næringsavfall og ber styret legge dette til grunn i den videre 

prosess og anbudskonkurranse. 

 
Behandling: 

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 

Representantskapet anser det mest fordelaktig å bruke lik pris på like tjenester også innenfor 

tjenesteområde kommunalt næringsavfall og ber styret legge dette til grunn i den videre 

prosess og anbudskonkurranse. 

 

 

Sak 7/2021 Felles utviklingsprosjekt/ organisering av avfallstjenestene i nordre 

del av Trøndelag 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet ber styret ta initiativ til å starte et felles utviklingsprosjekt for å vurdere 

fremtidig organisering av avfallstjenestene i nordre del av Trøndelag. Representantskapet ber 

styret legge frem rapport med anbefalinger på representantskapsmøte våren 2022. 

 

Behandling: 

Omforent forslag til vedtak: 

Representantskapet ber styret ta initiativ til å starte et felles utviklingsprosjekt for å vurdere 

fremtidig samarbeid/ organisering av avfallstjenestene i nordre del av Trøndelag. 

Representantskapet ber styret legge frem rapport med anbefalinger på representantskapsmøte 

våren 2022. 

 

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 

Representantskapet ber styret ta initiativ til å starte et felles utviklingsprosjekt for å vurdere 

fremtidig samarbeid/ organisering av avfallstjenestene i nordre del av Trøndelag. 

Representantskapet ber styret legge frem rapport med anbefalinger på representantskapsmøte 

våren 2022. 
 

 

Sak 8/2021 Valg 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 
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Styre 

Styreleder Arne Flaat På valg i 2023 

Nestleder Kårhild Hallager Berg Gjenvalg 

Styremedlem Alfred Skogmo På valg i 2023 

Styremedlem Anita Østby Gjenvalg 

Styremedlem Rune Arstein På valg i 2023 

Ansatte valgt styremedlem Karin Svarliaunet På valg 2023 
   

1. varamedlem styre (fast møtende) Jørn Nordmeland Gjenvalg 

2. varamedlem styre Bjørg Tingstad På valg 2023 

Varamedlem ansatte valgt styremedlem Vegard Hegle På valg 2023 
 

 

 

Interkommunal klagenemnd 

Leder Per Olav Tyldum På valg i 2023 Vararepresentant Johan Tetlie Sellæg På valg i 2023 

 
Medlem 

Hege Nordheim- 
Viken 

 
Gjenvalg 

 
Vararepresentant 

 
Jo Arne Kjøglum 

 
Gjenvalg 

 
Medlem 

Stian 
Brekkvassmo 

 
På valg i 2023 

 
Vararepresentant 

 
Borgund Thorseth 

 
På valg i 2023 

 

Kontraheringsutvalg 

Leder Bente Estil På valg i 2023 Vararepresentant Jørn Ove Totland På valg i 2023 

Medlem John Einar Høvik På valg i 2023 Vararepresentant Egil A. Johannessen På valg i 2023 

 
Medlem 

Hans Oskar 
Devik 

 
Gjenvalg 

 
Vararepresentant 

 
Bodil Haukø 

 
Gjenvalg 

 

 

 
Valgkomite 

Leder Arnhild Holstad På valg i 2023 Vararepresentant Kjersti Tommelstad På valg i 2023 

 
Medlem 

Borgny Kjølstad 
Grande 

 
På valg i 2023 

 
Vararepresentant 

 
Bente Estil 

 
På valg i 2023 

Medlem Amund Hellesø Gjenvalg Vararepresentant Elisabeth Helmersen Gjenvalg 
 

 

Behandling: 

Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 

Styre 

Styreleder Arne Flaat På valg i 2023 

Nestleder Kårhild Hallager Berg Gjenvalg 

Styremedlem Alfred Skogmo På valg i 2023 

Styremedlem Anita Østby Gjenvalg 

Styremedlem Rune Arstein På valg i 2023 
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Ansatte valgt styremedlem Karin Svarliaunet På valg 2023 
   

1. varamedlem styre (fast møtende) Jørn Nordmeland Gjenvalg 

2. varamedlem styre Bjørg Tingstad På valg 2023 

Varamedlem ansatte valgt styremedlem Vegard Hegle På valg 2023 
 

 

 

Interkommunal klagenemnd 

Leder Per Olav Tyldum På valg i 2023 Vararepresentant Johan Tetlie Sellæg På valg i 2023 

 
Medlem 

Hege Nordheim- 
Viken 

 
Gjenvalg 

 
Vararepresentant 

 
Jo Arne Kjøglum 

 
Gjenvalg 

 
Medlem 

Stian 
Brekkvassmo 

 
På valg i 2023 

 
Vararepresentant 

 
Borgund Thorseth 

 
På valg i 2023 

 

Kontraheringsutvalg 

Leder Bente Estil På valg i 2023 Vararepresentant Jørn Ove Totland På valg i 2023 

Medlem John Einar Høvik På valg i 2023 Vararepresentant Egil A. Johannessen På valg i 2023 

 
Medlem 

Hans Oskar 
Devik 

 
Gjenvalg 

 
Vararepresentant 

 
Bodil Haukø 

 
Gjenvalg 

 

 

 

Valgkomite 

Leder Arnhild Holstad På valg i 2023 Vararepresentant Kjersti Tommelstad På valg i 2023 

 
Medlem 

Borgny Kjølstad 
Grande 

 
På valg i 2023 

 
Vararepresentant 

 
Bente Estil 

 
På valg i 2023 

Medlem Amund Hellesø Gjenvalg Vararepresentant Elisabeth Helmersen Gjenvalg 
 

 

 

Sak 9/2021 Fastsetting av styrets honorar 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Styreleder: 

Kr 60 000,- pr år + kr 3 000,- pr møte. 

Styremedlem + 1.varamedlem som innkalles fast til hvert styremøte (ikke 2. vara): 

Kr 15 000,- pr år + kr 3 000,- pr møte. 

Legitimerte utgifter til stedfortreder eller tap av ordinær arbeidsinntekt erstattes fullt ut. 

Erklæring fra arbeidsgiver, regning fra stedfortreder eller lønnsfastsetting fra regnskapskontoret 

må framlegges. 

 

Renovasjonsselskapets styremedlemmer tilkjennes erstatning for tapt arbeidsfortjeneste/ 

vikarutgifter (ulegitimert) etter følgende satser: 

Kr 600,- for møter og reisetid inntil 4 timer 

Kr 1 200,- for møter og reisetid over 4 timer 
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Samlet møte- og reisetid avrundes til nærmeste hele time. 

Annen godtgjørelse: 

Godtgjørelse per dag for arbeid utover det som normalt ligger til styrevervet settes til kr 1.500. 

Det er tillit til at slike «dager» og hvilke dager som utløser slik godtgjørelse drøftes med og 

avgjøres av daglig leder og styreleder. Daglig leder avgjør hvilke dager som utløser slik 
godtgjørelse for styreleder. 

 

Behandling: 

Valgkomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

 

Styreleder: 

Kr 60 000,- pr år + kr 3 000,- pr møte. 

Styremedlem + 1.varamedlem som innkalles fast til hvert styremøte (ikke 2. vara): 

Kr 15 000,- pr år + kr 3 000,- pr møte. 

Legitimerte utgifter til stedfortreder eller tap av ordinær arbeidsinntekt erstattes fullt ut. 

Erklæring fra arbeidsgiver, regning fra stedfortreder eller lønnsfastsetting fra regnskapskontoret 

må framlegges. 

 

Renovasjonsselskapets styremedlemmer tilkjennes erstatning for tapt arbeidsfortjeneste/ 

vikarutgifter (ulegitimert) etter følgende satser: 

Kr 600,- for møter og reisetid inntil 4 timer 

Kr 1 200,- for møter og reisetid over 4 timer 

Samlet møte- og reisetid avrundes til nærmeste hele time. 

Annen godtgjørelse: 

Godtgjørelse per dag for arbeid utover det som normalt ligger til styrevervet settes til kr 1.500. 

Det er tillit til at slike «dager» og hvilke dager som utløser slik godtgjørelse drøftes med og 

avgjøres av daglig leder og styreleder. Daglig leder avgjør hvilke dager som utløser slik 

godtgjørelse for styreleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sak 10/2021 Eventuelt 
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1. Valgperiode 

Vedtak: 

Representantskapet ber styret i forbindelse med revisjon av selskapsavtale vurdere og legge 

frem forslag til valgperiode for styrets medlemmer. 

 

 

2. Kompetanse 

Vedtak: 

Representantskapet ber styret utrede om styret har den kompetansen som trengs for å møte 

fremtidens utfordringer på kort og lang sikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgny Kjølstad Grande John Einar Høvik 
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