IRS Miljø IKS har funnet ny daglig leder
Steinar Ness er ansatt som ny daglig leder i IRS Miljø IKS. Steinar har lang
erfaring som leder i kommunal sektor og tiltrer rollen som daglig leder
1.oktober 2018.
IRS Miljø IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.
Selskapet ble etablert i 2009 og har totalansvaret for renovasjonen i eier kommunene. I 2017 hadde
selskapet en omsetning på ca. 50 mill. kr. og har i underkant av 20 ansatte. Hovedkontoret ligger på
Erikstemmen, like utenfor Flekkefjord sentrum. Kjell Halvorsen har vært daglig leder i selskapet siden
1999 og velger nå å gå over i pensjonistenes rekker.
Steinar Ness (55) kommer fra stillingen som Kommunalsjef Samfunn og Teknikk i Flekkefjord hvor han
har vært ansatt siden 2009. Før dette hadde han liknende stilling i Sirdal Kommune. Steinar har også
vært styremedlem i IRS Miljø IKS frem til 2010 og har således kjennskap til bransjen og selskapet.

Styreleder i IRS Miljø IKS, Rolv Guddal:
-

-

«Først og fremst ønsker vi å takke Kjell Halvorsen for å ha ledet IRS Miljø til å bli et veldrevet
selskap som leverer effektive og gode tjenester til innbyggerne. Han har vært en pådriver i
utviklingen og vil bli med oss i en overgangsfase frem til ny daglig leder er godt etablert i
stillingen. Vi har vært gjennom en grundig ansettelsesprosess med flere gode kandidater. Vi
er glade for å få en så erfaren leder som Steinar til å lede og utvikle selskapet videre.»
«Samarbeidet mellom de fire eierkommunene innenfor renovasjon har gitt gode resultater
for innbyggerne. Disse kommunene bør vurdere tilsvarende samarbeid på andre
tjenesteområdet.»

Nytilsatt daglig leder, Steinar Ness:
-

«Etter mange flotte år i Flekkefjord Kommune ser jeg nå frem til å ta fatt på oppgaven som
daglig leder i IRS Miljø. Kjell har sammen med de dyktige og engasjerte medarbeiderne gjort
en veldig god jobb med å utvikle selskapet. Sirkulær økonomien er i kraftig utvikling og jeg
gleder meg til å bli en del av denne fremtidsrettede næringen.»

Eventuelle spørsmål i forbindelse med tilsettingen kan rettes til styreleder i IRS Miljø IKS, Rolv
Guddal.

