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Saksliste: 
 
44/13  Organisasjonsendringer i økonomiavdelingen, bedriftskundeavdelingen og prosjekt for nye 

avfallsløsninger   
 
45/13    Referat fra lønnsforhandlinger og forhandlingsprotokoll daglig leder. (Dokumentet deles ut av 

styreleder i møte.)   
 Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13.( Opplysninger om daglig leders lønn framkommer i 

årsberetningen, og er ikke i seg selv unntatt offentlighet.) 
 
46/13  Referat fra medarbeidersamtale og forhandlingsprotokoll prosjektleder Kretsløp Follo. 

(Dokumentet deles ut av styreleder i møte.)  Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13. 
 
47/13  Nye priser og tilbud i 2014 til bedriftskunder som har avtale på hentetjenester 
 
48/13  Resultat av juridisk vurdering.   Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§14. Dokument 

utarbeidde for eiga saksførebuing. 
Underlag for denne saken ettersendes etter at Follo Ren har mottatt vurderingen fra 
advokatfirmaet den 13.12.2013. 

 
49/13  Deltagelse i Forskningsprosjektet BioValueChain 
 
 
Orienteringssaker: 

x Kretsløp Follo og saksgang i eierkommuner 
x Datoer for styremøter 1.halvår 2014 

 

Forfall meldes på tlf: 05660/post@folloren.no 
 
 
 
Thomas Sjøvold 
Styreleder 
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44/13  Organisasjonsendringer i økonomiavdelingen, bedriftskundeavdelingen og prosjekt for nye 
avfallsløsninger   

 
Forslag til styrevedtak:  

x Økonomisjefstillingen legges ned, og oppgavene settes ut til et eksternt regnskapsbyrå. Dagens 
controller vil være bindeleddet mellom Follo Ren og Regnskapsbyrået. Målet er å være operativ 
med ny ordning fra 1.mars 2014. 

x Stillingen som prosjektleder for satsningen på næringsavfall og nye avfallsløsninger lyses ut som 
en 100 % engasjementstilling for to år gjeldende fra 1. april 2014.  

x Totalbudsjettet for 2014 skal ikke endres. Avdelingsbudsjettet endres med reduserte kostnader på 
økonomiavdelingen og økte kostander på driftsavdelingen med bakgrunn i vedtakene over..  

 
  
 
Saksopplysninger: 
Det er behov for visse justeringer av organisasjonen for 2014, for å tilpasse seg nye omstendigheter og 
satsningsområder i Follo Ren. Resultatet av justeringene vil føre til at Follo Ren kan tilby bedre service til 
innbyggerne innenfor det godkjente totalbudsjettet for 2014.  
Bakgrunnen for justeringene i organisasjonen er at Økonomisjefen i Follo Ren slutter i sin stilling 15.februar 
2014, etter at årsoppgjøret er ferdiggjort.  
 
Outsourcing av økonomitjenesten til eksternt regnskapsbyrå 
Follo Ren begynte å føre sitt eget regnskap og lønn i 2011 på Visma regnskapssystemer. Før dette var det 
Oppegård kommune som gjorde denne tjenesten mot betaling. Erfaringene med å ha sitt eget 
økonomisystem og lønnskjøringer i huset, og overgangen til å praktisere normale regnskapsprinsipper, har 
vært gode. Etter hvert som alle rutinene er innarbeidet viser det seg at de aller fleste arbeidsoppgavene til 
økonomisjefen er standard bokføringsoppgaver og bruk av enkle rapporteringsverktøy. For å utføre disse 
oppgavene i fremtiden vil det ikke være hensiktsmessig å ansette en ny økonomisjef. Dette kan begrunnes 
ut fra kostnader og arbeidets innhold. Et eksternt regnskapsbyrå med kompetanse på Visma 
regnskapssystem vil kunne utføre alle regnskapsfunksjonene, rapportering og oppfølging uten problemer. 
For å sikre en god kvalitet og en sikker overgangsperiode vil Follo Ren forlange og ha en dedikert person en 
gang per uke i sine lokaler det første halve året. 
Follo Ren har undersøkt markedet med basis i de transaksjoner og oppgaver som nå utføres. 
Sammenlignet med å ansette en ny økonomisjef, så er det potensiale på å spare mer enn 400.000,- ved å 
bruke eksternt regnskapsbyrå. Administrasjonen anbefaler derfor å utarbeide en kravspesifikasjon på 
tjenestene umiddelbart for å legge regnskapstjenesten ut på anbud før jul. En ønsket oppstart er 1.mars 
2014. 
 
Prosjektleder nye avfallsløsninger og bedriftskundemarkedet 
Follo Ren har i dag en prosjektleder for nye avfallsløsninger som ble ansatt for to år med utløp 1.april 2014. 
Arbeidsoppgavene skulle i hovedsak være å få til en massiv satsning på nedgravde avfallsløsninger for 
borettslag o.l. og for å få nedgravde returpunktet. Da prosjektleder for beholderutrullingen plutselig sluttet 
ble dette store prosjektet overført til prosjektleder nye avfallsløsninger. Etterhvert fikk den samme ansatte 
også en assistentrolle i forbindelse med Kretsløp Follo. Resultatet av disse omorganiseringene underveis 
har vært at viktige og prioriterte oppgaver har blitt løst godt uten å overskride noen budsjetter. Satsningen 
og fremdriften på nye avfallsløsninger har derfor gått tregere enn planlagt.  
Ledelsen i selskapet mener at det er et behov for å videreføre en viss kapasitet ved å ha ressurser innenfor 
feltet nye avfallsløsninger. Behovet vurderes til å være 0,4 årsverk for to år. Det krever spesialkompetanse 
innenfor dette feltet samtidig som mye av arbeidsoppgavene er ressurskrevende med befaringer og 
rådgivning på kveldstid hos borettslag o.l.  



Follo Ren IKS                          Sakspapir                        Styremøte 12/13 
 

3 
 

 
Utviklingen av bedriftskundemarkedet har vært mer positiv enn det som ligger i budsjettene for 
inneværende år. Det ligger derfor godt til rette for at inntektene på bedriftsmarked også vil øke kraftig i 
2014. I budsjettet for 2014 er det lagt inn en 60 % stilling for salg, markedsføring og administrasjon av 
tjenestene til bedriftsmarkedet.  
 
Daglig leder ser på bakgrunn av ovenstående et behov for totalt en full stilling fordelt med 40 % på nye 
avfallsløsninger og 60 % på bedriftskundemarkedet. 
 
 
Forslag til justering av organisasjonen 
Administrasjonen anbefaler å legge regnskapstjenesten ut på anbud før jul. En ønsket oppstart er 1.mars 
2014. 
 
Forslaget fra daglig leder er så raskt som mulig å utlyse en toårig engasjementstilling som prosjektleder 
med ansvar for bedriftsmarkedet og nye avfallsløsninger fra 1.4.2014. Det vil ikke være nødvendig å endre 
kostnadsbudsjettet for 2014 da 60 % stillingen for bedriftsmarkedet allerede er godkjent og resterende 40 
% vil dekkes inn med besparelsene ved å kjøpe økonomitjenestene eksternt. 
 
 
 
 
 
 
 
45/13   Referat fra lønnsforhandlinger og forhandlingsprotokoll daglig leder 
Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13.( Opplysninger om daglig leders lønn framkommer  
årsberetningen, og er ikke i seg selv unntatt offentlighet.) 
 
Forslag til styrevedtak:  
Forhandlingsprotokollen godkjennes og referatet tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
46/13   Referat fra medarbeidersamtale og forhandlingsprotokoll prosjektleder Kretsløp Follo 
 (Dokumentet deles ut av styreleder i møte.)  Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13. 
 
Forslag til styrevedtak:  
Forhandlingsprotokollen godkjennes og referatet tas til orientering 
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47/13    Nye priser og tilbud i 2014 til bedriftskunder som har avtale på hentetjenester 
 
Forslag til styrevedtak: 
Styret tar saken til etterretning 
 
 
Saksinformasjon 
Follo Ren IKS tilbyr henting av restavfall og papir hos bedriftskunder i våre eierkommuner. 
Restavfallet og papiret er av samme type som hos husholdningene. 
Pr 25.11.13 har vi 219 faste kunder og 6 sesongkunder.  
Dette utgjør 414 beholdere i ulike størrelser som står ute hos kundene. 
 
Follo Ren IKS tilbyr i dag følgende tjenester 
Vi tilbyr tømming av restavfall i beholderstørrelsene 240 liter, 370 liter og 660 liter.  
Hentefrekvens er enten hver uke eller hver 14.dag. Dette er avhengig av kundens behov og bedriftens 
beliggenhet. Vi tilbyr ukestømming i de områdene hvor renovasjonsbilen kjører ukentlig i forbindelse med 
husholdningsrenovasjon. 
Når det gjelder papir tømmer vi beholdere i størrelsene 370 liter og 660 liter, en gang pr måned. 
 
Nye tilbud fra 01.01.14 
Fra 01.01.14 er det budsjettert med en forsiktig og gradvis utvidelse av bedriftsvirksomheten.  
Vi vil utvide og omgjøre til et markedstilpasset tilbud som blant annet gir mulighet for tømming av papir 
hver 14.dag. 
Samtidig starter vi opp med å tilby hentetjeneste av glass og metallemballasje. Vi har i dag kunder som 
drifter spisesteder, kaféer og barnehager, og disse har glass og metallemballasje i sitt avfall. Glass og 
metallemballasje er avfall som Follo Ren får betalt for å levere. En reduksjon av denne type avfall i 
restavfallet er også økonomisk gunstig og vi vil heller ikke ha dette i vårt sorteringsanlegg. Derfor må vi tilby 
en ordning for de kundene som har denne type avfall. Dette tilbudet vil også være aktuelt for barnehager, 
skoler og bedrifter med større kantiner. 
Oppsamlingscontaineren vil være av samme type som styret ble presentert for i styresak 39/13 vedrørende 
tilbud til større borettslag om henting av glass og metallemballasje. 
 
 

Prisliste for bedriftskunder 2014 
  

  

Restavfall Priser for 2014 Priserøkning % 

Ukestømming Årsavgift kr*   

240 liter beholder 3 968 6,00% 

370 liters beholder 5 367 6,00% 

660 liters beholder 10 371 6,00% 

Låsbeslag 763   

14. dagers tømming     

240 liter beholder 1 984 6,00% 

370 liters beholder 2 684 6,00% 

660 liters beholder 5 186 6,00% 

Låsbeslag 382   

   

Papir 
  Tømming 2 ganger pr/måned            Årsavgift kr*   

370 liters beholder 4 392 Nytt tilbud 

660 liters beholder 7 800 Nytt tilbud 

Låsbeslag  416 Nytt tilbud 

Månedstømming     

370 liters beholder 2 028 17,4% 

660 liters beholder 3 600 25,1% 

Låsbeslag  192   
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Glass- og metallemballasje 
  Tømming hver måned            Årsavgift kr*   

710 liters container (flyttbar) 7 200 Nytt tilbud 

Tømming hver 14. dag     

710 liters container (flyttbar) 14 400 Nytt tilbud 

 
  Annet   

 Beholderleie (vanlige plastbeholdere) 30 pr mnd 

 Containerleie for glass og metallemballasje 125 pr mnd 

 Administrasjons og transport gebyr 250 pr gang 

 Gangtillegg fra første meter kr 2,00 pr meter 

 * Alle priser er uten mva. 
   

Prisendringene på restavfall er basert på kostnadsutviklingen pluss ca. 3 % høyere margin enn tidligere. På 
papir er det hensyntatt en helt ny kontrakt i 2014 der kostnadene for innsamling har økt kraftig i forhold til 
tidligere og at prisene på papir har gått ned. 
 
 
Det jobbes nå med å tilrettelegge for en bedre oppfølging av bestående bedriftskunder og vår satsning på å 
øke antall abonnenter i 2014. Et viktig hjelpemiddel er et dataverktøy som tar hånd om kunderegisteret for 
bedriftskundene osv. Vårt fagsystem for renovasjon, Komtek, kan dessverre ikke håndtere bedriftskunder 
på grunn av synkroniseringen med kommunene.  
Pr i dag har vi kun et excelark som kunderegister. Målet er å øke kundemassen ytterligere og vi må derfor 
ha et system som bedre tar hensyn til all informasjon om kundene. Det vil også være aktuelt å være med 
på å gi tilbud på offentlige anbud som legges ut i vårt distrikt. Det er budsjettert for nytt dataverktøy i 2014. 
Faktureringen vil håndteres gjennom vårt økonomisystem som i dag. 
 
Det jobbes også med beregning av næringsavfall i nedgravde løsninger i bolig/næringsbygg. 
Det bygges og driftes allerede bygg med næring i 1. etasje og boliger i de høyere etasjer. Vi jobber med å 
lage en mal som sier hvor mye avfall er næring og hvor mye avfall er husholdning. Disse problemstillingene 
diskuteres også med Avfall Norge. 
 
Alle inntekter og kostnader bokføres i et eget avdeligsregnskap i henhold til gjeldene regelverk og i 
samarbeid med vår revisor. Overskuddet på bedriftsavdelingen skal beskattes.  
 
 
 
 
 
 
 
 48/13  Resultat av juridisk vurdering Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§14. Dokument 
utarbeidde for eiga saksførebuing. 
 
 
Underlag for denne saken ettersendes etter at Follo Ren har mottatt vurderingen fra advokatfirmaet den 
13.12.2013. 
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49/13  Deltagelse i Forskningsprosjektet BioValueChain 
 
Vedlegg: 1/49/13 Notat til BioValueChain  
 
Forslag til vedtak: 
Styret ønsker at Follo Ren IKS deltar i forskningsprosjektet. 
 
Saksopplysninger: 
Follo Ren, ved Kretsløp Follo, har blitt invitert, av Stiftelsen Østfoldforskning, til å delta som case i et større 
forskningsprosjekt (BioValueChain) knyttet til effektive verdikjeder for biogass. BioValueChain er finansiert 
av EnergiX-programmet i Forskningsrådet mot en mindre årlig kostnad, totalt 60.000 kroner fordelt på tre 
år. Kroner 20.000 per år kan konteres på avd.117 daglig leder uten at budsjettet må endres. 
BioValueChain har som hovedmål å utvikle og tilrettelegge for effektive verdikjeder for biogass, og å 
beskrive hvordan nasjonale og europeiske virkemidler og reguleringer påvirker aktørene i biogassens 
verdikjede. Gjennom dette samarbeidet vil Follo Ren få tilgang til modeller og analyseverktøy utviklet av 
Østfoldforskning i samarbeid med UMB og Bioforsk, og ekspertise til å gjennomføre analyser av Follo Rens 
prosesser i en fireårs periode. Det skal bla gjennomføres tre doktorgradsprosjekter i Norge og Danmark 
som en del av prosjektet. Det vil benyttes allerede utarbeidede modeller for å analysere klima- og 
miljønytte, samt økonomi i verdikjeder for biogass. Disse modellene har i dag gitt beslutningsgrunnlag for 
regional biogass-satsning i bla Østfold og Vestfold og har hatt stor nytteverdi for utviklingene av det faglige 
grunnlaget for en biogass-strategi for Norge. 
 
En eventuell deltagelse av FolloRen i BioValueChain-prosjektet vil gi store synergier for begge prosjektene 
(BioValueChain og Kretsløp Follo) fordi Follo Ren vil få gjennomført spesifikke analyser for sitt 
anlegg/system, og fordi de samme resultatene og analysene kan benyttes inn i BioValueChain. Videre vil 
BioValueChain være et svært viktig instrument både for biogassaktørene og for myndighetene for å 
evaluere effekten av nye virkemidler og legge til rette for en mest mulig effektiv og bærekraftig utvikling av 
sektoren i Norge. 
 
For mer informasjon se vedlegg. 1 Sak 48/13 


