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Møtetype:
Møtetid:

Styremøte nr. 3/2021

Dato:
Referent:

29.04.2021
Marit Skare

kl. 17.00 – 18.30
Fjernmøte via Teams

PROTOKOLL
Tilstede fra

Navn

Styret

Arne Brovold, styreleder
Marianne Grimstad Hansen, nestleder
Tor Allstrin, styremedlem
Dag Møkleby, styremedlem
Randi Haavik Varberg, styremedlem
Terje Skovly, styremedlem

Administrasjonen

Synnøve Bjørke, adm.dir.
Marit Skare, referent

Tilstede under sak 19/21

Knut Erik Haugen

Sak 18/21 Protokoll fra styremøte 09.03.2021
VEDTAK

Protokoll fra styremøte 09.03.2021 godkjennes.

Sak 19/21 Miljøresultater
VEDTAK

Styret tar saken til etterretning.
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Driftsorienteringer fra direktør
1. Samlokalisering Biogass med NRA
Styret ble orientert om status i Biogass saken.

2. Renovasjon
Drift er i full gang med å organisere overtagelse av renovasjon i Lørenskog, Rælingen og Enebakk.
Styret ble orientert om framdriften i prosjektet.

3. Sykefravær

Korttidsfraværet hittil i år (åtte uker) er på 1 prosent og langtidsfraværet på 1,7 prosent, totalt 5,1 prosent.
Sykefraværet har økt vesentlig for åtte ukers fravær. Dette fraværet er viktig å holde øye med da det kan
utvikle seg til langvarig fravær. Vi vet at det er mye coronasmitte som vi antar er årsaken til det økte
fraværet.

4. KHMS hittil i år
Det er registrert 165 hendelser hittil i år mot 144 samme tid i fjor i Landax. 4 skader u/fravær og 3
m/fravær samt 56 skader på eiendeler. Det er en økning i antall skader på eiendeler med 20 stk. mens
skader på personer er nesten uforandret. Det positive er at antall hendelser er på vei opp igjen, noe som
viser at tiltak for å få flere til å registrere gir ønsket effekt.
Vernetjenesten har utført alle planlagte vernerunder og søkelyset på HMS er igjen stigende. Flere
hendelser blir gransket og tiltak planlegges, utføres og måles mot effekt i større grad enn tidligere.
Fortsetter denne trenden vil antall skader på sikt gå ned til 2019 tallene som var ganske gode.

5.

Utviklingsavdelingen

Utviklingsavdelingen er i gang med å se på et prøveprosjekt for å opprette en minigjenbruksstasjon på
Lørenskog. Tanken er å etablere nedgravd renovasjonsutstyr som skal fungere som beredskap for
avfallssuget på Lørenskog på kommunal tomt utenfor terminalen til avfallssuget. Ønsket er å benytte dette
utstyret til en minigjenbruksstasjon når det ikke benyttes til beredskap. Formålet er at man skal kunne
levere avfall som ikke skal inn i ESAR som stekepanner, blomsterpotter, storpapp mm. Altså avfall som
man kan bære med seg til minigjenbruksstasjonen. Det skal lages en konseptutredning som presenteres
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for Lørenskog kommune, som har gitt signaler om at de kan stille med tomter. Hvis dette fungerer, vil vi
kunne etablere flere slike ubetjente stasjoner for å avlaste gjenvinningsstasjonene. I første omgang i
tettbebodde strøk hvor ikke alle innbyggerne har bil. Dette er i tråd med kommunenes planer om grønne
byer.
I tillegg er vi i full gang med å iverksette nytt driftssystem. Nytt adgangskontrollsystem legges ut på anbud
i uke 16 med mål om implementering i Q4 når driftssystemet er på plass. Disse to systemene ses i
sammenheng, for å utnytte ressursene fra begge systemene.

6. Næringsavfall på renovasjonsrutene
Det er gjennomført en analyse av alle næringskunder og type avfall som ROAF henter på sine
renovasjonsruter. Både antall kunder og type avfall er svært interessant. Funnene vil legges fram for styret
på et senere tidspunkt. Se også miljørapport.

7. Årskonferansen Avfall Norge 9. juni 2021
Avfallskonferansen arrangeres i år på nett. Det avholdes blant annet en egen styresekvens hvor vi har
kjøpt tilgang for alle styre- og varamedlemmer.

Jubileum – ROAF 30 år.

VEDTAK

Styret tar orientering til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 18.30

Bøler, 29.04.2021

Arne Brovold
Styreleder

Marianne Grimstad Hansen

Tor Allstrin

Dag Møkleby

Randi Haavik Varberg

Terje Skovly
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