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Bakgrunn
HAMOS Forvaltning IKS eies i dag av 11 kommuner, ti i Trøndelag og én i Møre og Romsdal.
I forbindelse med vedtatte kommunereform vil antall HAMOS-kommuner bli reduser til åtte fra
1.1.2020.

Framtidige Orkland kommune vil bestå av dagens Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av
Snillfjord. Hitra kommune vil bli slått sammen med deler av Snillfjord, mens Halsa, Hemne og i
gjenværende del av Snillfjord vil utgjøre nye Heim kommune.
Ettersom Hemne kommune opphører som egen juridisk enhet fra 1.1.2020, har kommunen
formelt sagt opp sin avtale med HAMOS Forvaltning IKS fra samme tidspunkt. Fellesnemda for
Heim kommune, underretter samtidig ibrev av 14.06.18, om at de ønsker å videreføre sin
deltakelse iHAMOS Forvaltning IKS også etter 1.1.2020. Skal Halsa kommune innlemmes i
HAMOS må samtlige av dagens eierkommuner gi sitt samtykke i en slik utvidelse.
Selskapsavtalen for et IKS skal etter IKS-loven $ 4 vedtas av kommunestyret selv. I dette ligger

en delegeringssperre, og det betyr igjen at fellesnemdene ikke kan vedta slike endringer i
selskapsavtalen. Dersom selskapsavtalen endres før grenseendringen gjennomføres, vil for
endringen som vedtas i selskapsavtalen kunne gjelde fra 1.1.2020.

Utvidelse av samarbeidet
Parallelt med kommunereformen har det pågått drøftinger om et utvidet samarbeid innenfor
avfallsområdet. Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap (NlR) kontaktet HAMOS, da
det var klart at Halsa kommune ønsket å melde overgang. Selskapene ble enig om å sette ned
en egen styringsgruppe for å utrede mulighetene et forpliktende samarbeid. Sener har Enivna
IKS også sluttet seg til dette utredningsarbeidet.
Styringsgruppen, med deltakelse også fra de tillitsvalgte og vernetjenesten, har innstilt på en
sammenslåing av de tre interkommunale selskapene. Denne tilrådning har så fått sin tilslutning
fra selskapenes styrer og representantskap.
Gjennomførte utredningene viser at det er gevinster på et utvidet samarbeid. Derfor innstilles
det på at HAMOS Forvaltning IKS åpnes opp for ni nye eiere, fra det tidligere N|R-kommunen
og Envina-kommunene.
Rent teknisk vil dette skje ved at HAMOS Forvaltning IKS endrer selskapsnavn til ReMidt IKS

fra 1.1.2020. NIR og Envina vil bli avviklet som egne interkommunale selskap. Samtidig
fisjoneres selskapenes (i all hovedsak HAMOS) næringsaktivitet ut i et eget aksjeselskap, kalt
ReMidt Næring AS. Dette gjøres for å lette inntreden for nye kommuner, som i liten grad har
HAMOS er et interkommunalt renovasjonsselskap.
De samarbeidende kommuner er Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal.
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I husholdningsselskapet (ReMidt IKS) fordeles eier- og ansvarsbrøken etter folketallet, og er
beregnet til samlet for dagens HAMOS-kommuner til 39,9 %. I næringsselskapet (ReMidt
Næring AS) fordeles eierbrøken etter innskutte verdier, der husholdningsselskapet forutsettes
o/o gjennom
direkte eierskap og totalt 82,1
% inkludert ReMidt sin eierpost.
å eie 20 %. HAMos-kommunene vil kontrollere 74,1

Utvidelsen og omstruktureringen av HAMOS Forvaltning IKS slik det er foreslått fordrer ingen
kapital- eller tingsinnskudd, slik det er påkrevd fra alle det nye eierkommunene.
Selskapet forretningsadresse og hovedkontor er forslått lagt til Orkland kommune.

Kommunal behandling
Som en følge av kommunereformen må uansett dagens selskapsavtale for HAMOS Forvaltning
IKS opp til behandling i alle dagens kommunestyrer før årsskiftet. En er helt avhengig av at
eierkommunene fatter likelydende vedtak i saken.

Skal en utvidelse av samarbeidet innenfor avfallsområdet i Midt-Norge skje, bør dette
behandles i alle kommunestyrene i inneværende kommunevalgperiode. I praksis betyr dette
løpet av juni måned.

i

En har full forståelse for at dette kan oppleves som en meget knapp tidsfrist, men det er
nødvendig med en avklaring, hvis eierne ønsker at de nye omstrukturerte selskapene skal være
operative fra kommende årsskifte.
Avslutningsvis
Vedlagt følger alle saken dokumenter med forslag til ens vedtak
For å lette kommunens arbeid med saken har en laget et hjelpedokument, som kan helt eller
delvis benyttes i rådmannens saksframstilling til kommunestyret.

Hvis det er ønskelig stiller en fra selskapet og orienterer kommunestyret om foreslåtte
omstrukturering av HAMOS Forvaltning lKS.

vennlig hilsen

Daglig leder

Vedlegg: Beslutningsunderlag med tilhørende dokumenter

