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EIERSTRATEGI FOR HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte eierstrategi for Hadeland og Ringerike Avfallselskap (HRA) vedtas. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) ble stiftet 2. november 1992 og har vært i 
drift i 20 år. Det har aldri vært behandlet noen eierstrategi i kommunene eller formulert noen 
måloppnåelse, krav eller forventninger ut over det som forefinnes i stiftelsesdokumentene. 
I brev av 16.3.2012 fra ordfører i Jevnaker ble det etterlyst en vedtatt eierstrategi for 
Hadeland og Ringerike avfallsselskap. For å utferdige et forslag til en overordnet eierstrategi 
for Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående 
av: 

• Asle Aker, Leder teknisk drift Ringerike kommune,  
• Trygve Rognstad, virksomhetsleder teknisk drift Gran kommune,  
• Anne Grønvold, rådgiver Lunner kommune 
• May-Britt Nordli, rådmann Jevnaker kommune 
• Jon Morten Landrø, Kommuneplanlegger areal og byggesak Hole kommune 
• Sveinung Homme, spesialrådgiver Ringerike kommune 

Arbeidsgruppen har hatt fire arbeidsmøter, deriblant et temamøte med Svein Kamfjord, 
fagsjef avfall KS-bedrift. Det har også vært gjennomført orienteringsmøte med daglig leder 
for HRA. 
 
Rådmannens vurdering 
  
HRA er et operativt og veldrevet selskap, som har vært i drift i mange år. Som det framgår i 
sakens innledning, er det ikke presserende krav fra eier som foranlediger en politisk 
behandling av eierstrategi for selskapet, men det faktum at kommunene ikke har hatt noen 
gjennomarbeidet, samordnet og vedtatt strategi for hva man vil med eget selskap (HRA). 
 
Kommunalt eide selskap er som regel opprettet fordi eier ser slik organisering som 
hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisering for å løse kommunale oppgaver, både 
lovpålagte og andre viktige samfunnsoppgaver.  



Kommunalt eide selskap opptrer ofte på kommunens vegne, og skal opptre som ansvarlige 
samfunnsaktører som er seg bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar omfatter bl.a. 
hensynet til lokalsamfunn, ansatte, miljø, menneskerettigheter, likestilling, lønns- og 
bonusordninger mv. Selskapenes samfunnsansvar bør omtales i årsrapporten. 

Langsiktighet og forutsigbarhet fra eierne skal legges til grunn slik at selskapet skal ha 
tydelige rammer for sitt arbeid. Eierrollen krever at det utøves et synlig, tydelig, ryddig og 
profesjonelt eierskap, og ved interkommunalt eierskap vil også et samordnet eierskap være 
viktig. 

Rådmannen slutter ser seg til arbeidsgruppens forslag til kommunenes (Gran, Jevnaker, 
Lunner, Hole og Ringerike kommune) eierstrategi, og legger dette fram for politisk 
behandling. 
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