
 

Protokoll fra styremøte 24.08.2021 
 

 

 

PROTOKOLL 
Tilstede fra Navn  

Styret 
 
 
 
 
 
 
 
Administrasjonen 
 
 
 
Tilstede under sak 25/21:  

Arne Brovold, styreleder  
Marianne Grimstad Hansen, nestleder 
Tor Allstrin, styremedlem 
Dag Møkleby, styremedlem   
Randi Haavik Varberg, styremedlem (deltok via Teams) 
Terje Skovly, styremedlem 
 
 
Synnøve Bjørke, adm.dir. 
Marit Skare, referent 
 
 
Roger Stigum, direktør økonomi 
 
 
 
 
 

Sak 22/21 Protokoll fra styremøte 25.05.2021 

VEDTAK 

Protokoll fra styremøte 25.05.2021 godkjennes. 

Sak 23/21 Miljøresultater 

VEDTAK 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtetype: Styremøte nr. 5/2021 
Møtetid: kl. 17.00 – 19.00 

Styrerommet – ROAFs hovedbygg / 
Teams 

Dato: 24.08.2021 
Referent: Marit Skare 
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Sak 24/21 Regnskap Q2 

VEDTAK 

Styret godkjenner regnskapsrapport Q2, med fokus på tiltak for å redusere fremtidige kostnadsavvik. 

Sak 25/21 Budsjett 2022 

VEDTAK 

Styret innstiller til representantskapet at forslag til budsjett for 2022 med vedlegg vedtas 

Sak 26/21 Lørenskog gjenvinningsstasjon 

VEDTAK 

ROAFs styre vedtar at det ikke etableres en gjenvinningsstasjon som foreslått i forprosjektrapporten, dette på 
bakgrunn av de funnene som er avdekket i løpet av første fase i detaljprosjekteringsfasen. Prosjektet skal jobbe 
videre med en alternativvurdering. 

Sak 27/21 Næringsavfall på renovasjonsrutene 

VEDTAK 

Saken tas til orientering.  

 
 
Driftsorienteringer fra direktør  
 
Det ble i styremøtet orientert om følgende saker: 
 
 
1. Samlokalisering Biogass med NRA 

Det ble gjennomført et møte den 30. juni mellom Thomes Tromborg, daglig leder i NRA, avdelingsleder utvikling 
Gunnar Bjørnson NRA, Glenn Vidar Lie Karlsen og Synnøve Bjørke for å diskutere veien videre i Biogass 
saken.  
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2. Rettsak Norsk Gjenvinning (NG) 

Styret ble orientert om rettsak hvor Norsk Gjenvinning har stevnet ROAF vedrørende anskaffelse 
behandlingsløsning for restavfall, en kontrakt på hvor RagnSells vant anbudet.  

 

3. Sykefravær 

Totalt sykefravær holder seg i juni og juli på 5%. 

 

4. KHMS juni / juli 2021 
Det er registret 91 nye hendelser i denne perioden hvorav 4 er skader u/fravær. I tillegg er det utført rutekontroll 
i Lørenskog, Rælingen og Enebakk, noe som har identifisert 216 nye kritiske adkomster. Disse vil vi jobbe med 
sammen med kommunene for å finne løsninger på. I de tilfellene hvor det kan virke umulig å løse de med 
dagens renovasjonsutstyr vurderer ROAF anskaffelse av mindre biler. ROAF har identifisert totalt 353 kritiske 
adkomster som er utfordrende for renovatørenes sikkerhet eller lokalmiljø. Det er høy oppmerksomhet på å 
redusere dette antallet. 

Det har vært en del utfordringer med å fylle alle verneombudrollene i ROAF den siste tiden grunnet, sykefravær 
og permisjoner. Det jobbes med å få innsatt verneombud i alle vernesoner i løpet av høsten. Manglende 
verneombud påvirker ROAFs proaktivitet i HMS arbeidet. 

 

5. Utviklingsavdelingen 

Det jobbes med å teste ut nytt beholderutstyr som skal erstatte dagens tradisjonelle stålcontainere.  

Det testet også ut nye beholdere for glass og metallemballasje. Her er også innkastkontroll og volum fokus i 
tillegg til at vi håper nytt og «freshere» utstyr vil bidra til mindre forsøpling. 

Det er nå signert avtale med leverandør av adgangskontrollsystem.  

Det blir fagdag i våre eierkommuner i løpet av oktober 2021. Vi jobber med å lage en spennende og dagsaktuell 
agenda hvor vi løfter problemstillinger som vi og kommunene sammen kan ha gode diskusjoner om. 

For et par år siden utarbeidet ROAF en veileder for renovasjon. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra våre 
eierkommuner om at denne brukes flittig i saker for nyetablering av renovasjonsløsninger. Etter som samfunnet 
stadig endrer seg og vi i ROAF har utarbeidet en strategi for framtidens renovasjon, skal denne veilederen nå 
igjennom en større revisjon for å møte framtidige krav til bedre kildesortering, type renovasjonsløsninger mm. 
Målet er å fullføre ny revidert versjon innen utgangen av 2021. 

 

6. Renovasjon Lørenskog, Enebakk og Rælingen  
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• Oppstart 1. september 
• Ruteplanlegging er gjennomført for 31 ruter 
• Innbyggerne blir informert via med SMS ved eventuelt endring av tømmedager 
• Forøvrig ingen store utfordringer i produksjonen i de andre kommunene. Antall avvik ligger på 

under 1 promille av antall tømminger   
 

7. Gjenvinningsstasjonene 

• Antall besøkende har gått ned med ca 10% siden restriksjoner pga korona, men mengde per besøk 

øker. 

• Nytt av året, vi selger jordprodukter i sekk 

• Vi har åpnet vår populære ombruksconteineren igjen etter korona 
 

8. Annet 

Felles retningslinjer ROAF/NRVA - styresaker og protokoller 
 
ROAF har fått en henvendelse fra administrasjonen i NRA hvor de foreslår at det utarbeides felles retningslinjer 
for publisering av styresaker, innkalling med sakspapirer og protokoller for selskapene. 

Styresekretærene i begge selskapene har satt i gang arbeidet med å utarbeide et forslag basert på dagens 
praksis, selskapenes styreinstrukser og krav i offentlighetsloven.  

Administrasjonen vil legge frem en anbefaling til felles retningslinjer i neste styremøte.  

VEDTAK 

Styret tar orientering til etterretning. 

 
 

Møtet ble hevet kl. 18.45 
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