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2021 var året LiBiR IKS sammen med resten av samfunnet skulle forsøke å
nærme seg en form for normalhverdag. Vi valgte riktignok ut fra vår sentrale
samfunnsfunksjon å bevege oss forsiktig og evaluerende, men med små skritt
og grep kunne vi etter hvert justere på hverdagen og igjen sitte rundt et bord
i samme rom som gode kollegaer. 

Månedene fra hverandre i kohorter, på hjemmekontor og på teams har vist
oss alle hvor viktig det er å ha muligheten til å treffe kollegaer, ta en kaffe,
diskutere spørsmål og jobbe SAMMEN. Flokken vår på jobb er viktig.
 
Dessverre har også tiden fra hverandre tæret. Sjåførene våre som allerede har
en ensom funksjon når de er ute mistet sin sosiale plattform når de var inne.
Operatørene våre er ute i all slags vær. Da er bortfall av felles lunsj og kaffe
sårt. For kundesenter og ledelse kom Covid19 som tillegg til flere utfordrende
oppgaver og prosjekter som allerede satte store krav, ikke alt var like enkelt å
flytte fra prosjektbordet til hjemmekontoret.
 
Når dette skrives er hverdagen igjen ganske normal og latteren sitter igjen
løst rundt lunsjbordet. Men 2021 har også hatt sin pris der vi nå ser kollegaer
har brent litt for mye krefter for å kontinuerlig finne løsninger og få våre
oppgaver i Lillesand og Birkenes kommuner til å gå rundt. Slikt tar på. I 2022
blir det derfor viktig å fortsette veien tilbake til den gode hverdagen vi kjenner
som arbeidskamerater, sørge for at alle er med, også de som trenger en pust i
bakken.

Med en dreining mot en normalhverdag har vi i 2021 igjen kunnet sette
søkelys på forbedringsarbeidet hos oss i tillegg til å ivareta det ansvaret vi er
gitt i samfunnet. Flere av de operative prosessene våre har blitt evaluert og
optimalisert, og fremtidige mål og utfordringer står igjen høyt oppe. Vi ser at
avfallsbransjen er i endring der IED-direktivet med tilhørende BAT
konklusjoner vil gi bransjen nye føringer og rammer. Avfallet vi prosesserer blir
råvarer til økt materialgjenvinning og sentralt for å kunne oppnå sirkulær
økonomi. I 2022 vil LiBiR IKS være med å bidra til å få de beste rammene får å
lykkes inn mot det grønne skiftet.

2021 avsluttes med litt ettertanke. 2020 var et tøft år, men 2021 var ikke helt
enkelt det heller. Arkene er fortsatt ikke helt blanke. Men vi avslutter ett år der
man blir stolt og ydmyk av å se hva den enkelte kollega har bidratt med –
tusen takk til hver og en! Og vi ser frem mot et år med mange spennende og
viktige oppgaver for LiBiR IKS og bransjen vår for øvrig

Med vennlig hilsen

Stein Petter Næss
Konstituert daglig leder
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Nøkkeltall
Økonomiske nøkkeltall omhandles i eget kapittel for årsoppgjør. Men her er litt andre
viktige tall for selskapet.

Innbyggere

16619
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Abonnenter husholdning

6051
Abonnenter hytte

2507
Abonnenter septik

1385

Renovasjonsgebyr
(normal gebyr)

4455,-
Renovasjonsgebyr

(Hytte)

2305,-
Hjemmekomposterere

 

420
Hjembesøk

150 000 +

Årsverk(ansatte)

20(28)
Kvinner

5
Menn

23
Sykefravær :-(

14 %



STYRETS ÅRSBERETNING

0 4



0 5

DATTERSELSKAP

LiBiR har en eierandel i selskapet på 6,45%
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Takk for 2021

KONTAKT
LiBiR IKS

Birkelandsveien 167
4790 Lillesand

Tlf: 37 26 96 50

www.libir.no
post@libir.no


