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PS 19/17 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.11.2017  

Vedtak: 

Innkalling godkjent uten merknader 

 

PS 20/17 Godkjenning av møteprotokoll 

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.11.2017  

Vedtak: 

Referat godkjent uten merknader 

 

PS 21/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.11.2017  

Behandling: 

Ingen referatsaker 

 

PS 22/17 Diskusjonsaker/eventuelt 

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.11.2017  

Behandling: 

               Administrasjonsbygg – oppbygging etter brann  

Det ble orientert om skadeomfanget på bygningen, takst og fremdrift i utlysing av anbud på bygging 

av nytt bygg. Det ble lagt frem tegning som viste forslag til innredning av nytt bygg. Det vurderes 

hvilken type gulv man bør ha – dette bl.a. i forhold til rengjøring. Det vurderes om det er lønnsomt 

med solcelleanlegg og flisfyring. 

 I forbindelse med gjenoppbygging av administrasjonen må investeringsbudsjettet for 2018 revideres. 

Dette gjøres når tilbud på bygging er kommet inn. 

   

               Status etter konkursen til RenoNorden 

Det ble gitt en status etter konkursen til RenoNorden. SMG har tilbakehold beløp for å sikre seg evt. 

økonomisk tap i forbindelse med konkursen. Krav beregnes og oversendes boet i RenoNorden.  

                 

               Peter Løvås – ny renovatør på innsamling 

Alle fornøyd med ny renovatør var på plass så raskt og at abonnentene ikke har merket noe til 

konkursen i RenoNorden. 

 



Heimesiden 

 Oppsett og funksjonalitet for heimesiden ble vist. Det regnes med at heimesiden er oppe å gå fra 

01.01. 2018. 

 

Returkraft AS 

Det ble orientert om Returkrafts rentestrategi og strategi for refinansiering. 

 

Lokale lønnsforhandlinger 

De lokale lønnsforhandlinger gjennomføres med tillitsvalgte. Resultatet protokollføres.  

               

              Sorteringshall 

For videre forsikring av sorteringshall krever IF forsikring at det etableres brannovervåking og 

sprinklersystem. 

Det settet opp ny transformatorstasjon 200 kw – pris ca. kr. 90 000. 

 

              Utlysing av anbud på innsamling av avfall 

Det vurderes om SMG skal etablere innsamling av avfall i eget regi eller om innsamlingen skal settes 

ut på anbud. Vurderingen legges frem for styret. Av hensyn til oppstart og anskaffelse av utstyr ved 

opphør av inneværende avtale bør det være foretatt en avklaring på området innen utgangen av 

mars 2018. 

 

              Avgang med pensjon – utlysing av stilling  

 En av de ansatte går av med pensjon. I den sammenheng lyses det ut stilling så tidlig at nytt 

personell kan træ inn i stillingen samtidig som den den ansatte går av med pensjon. 

                             

              Lærling – Utlysning av lærlingeplass i gjenvinningsfaget 

Det lyses ut lærlingeplass i gjenvinningsfaget – oppstart etter avtale 

 

              Motvekttruck 

Den Motvekttruck som SMG har står over for omfattende reparasjoner for å kunne sertifiseres. 

Trucken er gammel og med det store bruk som er på Syrtveit ble det besluttet å investere i ny truck, 

evt. leasing av truck.  

 

Eventuelt: 

Asfaltering av gjenværende del av komposteringsanlegg 

Asfaltering av komposteringsanlegg er planlagt gjennomført i 2017. Anbudsdokument er under 

utarbeidelse, men asfaltering kan først gjennomføres i 2018. Budsjett for dette bør derfor overføres 

til investeringsbudsjett for 2018. Det fremmes sak til neste styremøte på dette.. 



 

Befaring på Syrtveit etter møtet 

Styret var på befaring på Syrtveit avfallsanlegg. 

PS 23/17 Tertialrapport 2. tertial 2017 

Saksprotokoll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - 01.11.2017  

Behandling: 

Tertialrapporten for 2. tertial ble gjennomgått 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Tertialrapporten for 2. tertial 2017 tas til orientering 

 


