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Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - Endring av aksjonæravtale 
og selskapsvedtekter 

 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommune gir sin tilslutning til de konkrete endringsforslagene som er vist i oversendt 
aksjonæravtale og selskapsvedtekter datert 6.5.2019. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til ny aksjonæravtale datert 6.5.2019 Ja 
Forslag til nye vedtekter for HRA datert 6.5.2019 Ja 
 
 

Oppsummering 
Styret i HRA har bedt eierkommunene ta stilling til enkelte endringer i aksjonæravtalen og 
selskapets vedtekter. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Styret og valgkomiteen i HRA ser behov for å gjøre endringer i valg av varamedlemmer til styret i 
HRA. Dagens ordning som er forankret både i aksjonæravtalen og selskapets vedtekter, sier at alle 
aksjonærvalgte styremedlemmer skal ha ett personlig varamedlem. Erfaringene gjennom mange år 
er at varamedlemmer svært sjelden eller aldri deltar i styremøter for å dekke fravær og/eller 
av hensyn til styrets beslutningsdyktighet. Dette gjør det vanskelig for fem varamedlemmer å følge 
godt nok med i styrets arbeid til, gjerne på kort frist, å tre inn i styrets beslutningsprosesser på en 
god og betryggende måte. Det formelle ansvaret som tilligger styret, gjør det heller ikke enklere å 
støtte dagens ordning. Denne saken ble drøftet på årets generalforsamling, og det ble der besluttet å 
fremlegge den for eierkommunene for behandling i inneværende periode. 
 
Styret i samråd med valgkomiteen, ønsker derfor å foreslå en ordning der generalforsamlingen i 
stedet for fem personlige varamedlemmer, velger 1-2 faste varamedlemmer. Dette vil ikke bare øke 
varamedlemmets møtefrekvens i styret, men det vil også gi styret anledning til å trekke 
varamedlemmer mer med i det løpende arbeidet. Ett til to faste varamedlemmer kan også inviteres 
til å delta på enkelte aktiviteter/møter uten at gruppen blir uhensiktsmessig stor. Med en slik 
ordning, vil et varamedlem også på en bedre måte kunne ivareta sitt formelle ansvar som 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 18.09.2019 



 

2 
 

styremedlem, når det innimellom er påkrevet. 
 
I tillegg foreslås det et tillegg i vedtektene som regulerer virketid for valgkomiteen, noe som mangler 
i dag. Det foreslås at valgkomiteen får virketid på fire år. For å sikre god kontinuitet i komiteens 
arbeid, foreslås det dertil at eierne forskyver sine fireårsperioder med to år. 
 
Styret i HRA ber om at alle eierkommunene fremmer denne saken til behandling i sine respektive 
beslutningsorganer, og derigjennom gir sin tilslutning til de konkrete endringsforslagene som er vist i 
vedlagte aksjonæravtale og selskapsvedtekter. HRA ber også om at dette gjøres av det sittende 
formannskap/kommunestyre. Endringer i vedtektene vil formelt bli endret på en ekstraordinær 
generalforsamling i forbindelse med eiermøtet/høstmøtet i oktober. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Selskapsloven 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyresak 116/17 – Ny aksjonæravtale i HRA 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen støtter styret i HRA sin begrunnelse for endringene, gjengitt ovenfor. 
Rådmannen anbefaler kommunestyre å gi sin tilslutning til forslaget.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak oversendes til HRA 
 

 
Dato: 9. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


