Styremøte 1 2021
fre. 29. januar 2021, 09.30 • 14.00

Clarion Hotel Grand

Agenda
09.30 • 09.35
Smin

1. Sak 21/01 Godkjenning av saksliste og innkalling
Beslutning

Ragnar Pettersen

Godkjenning av saksliste og innkalling, samt vurdering om styret er beslutningsdyktig, jfr.§12 i lov om Interkommunale selskap.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innkallingen og sakslisten.

09.35-09.40
Smin

2. Sak 21/02 Protokoll fra møte 16.12, signert elektronisk
Beslut
n
ni g

Ragnar Pettersen

Protol<oll er godkjent og signert i portal.
Forslag til vedtak:
Protol<oll tas til orientering.

li

20.12.16 Protol<oll_Styremøte signert.pdf (5 sider)

Orienteringssaker
09.40 • 09.50
10min

3. Sak 21/03 Orientering om drift fra administrasjon. (u.off.)

n
Orie tering

Bjøm Ove Moum

Administrasjonen orienterer om viktige saker siden siste styremøte.
Forslag til vedtak:
Orientering fra administrasjon tas til orientering

li
09.50 • 10.10
20min

21-03 Orientering fra administrasjon .pdf (2 sider)

4. Sak 21/04 Innledende sak om valg til styrene i datterselskapene (u.off.)
Orientering

Ragnar Pettersen

Styret skal i møte 24.3 gjennomføre valg til styrene i datterselskapene. Saken orienteres det om hvem som er på valg og
gjennomført møte i valgkomiteen 19.01.21.
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon ti orientering. Valg gjennomføres i møte 24. mars 2021.

li

21·04 Innledende sak om valg til datlefselskapenes styrer.pdf (6 sider)

Diskusjonssaker
10.10-10.50
40min

5. Sak 21/05 Arbeidsdeling mellom Iris Salten IKS og Iris Service AS (u.off.)
Confidential, Moum, Bjørn Ove, 02/23/2021 13:34:51

Diskusjon

Bjørn Ove Moum

Det ønskes en diskusjon i styret. for å avklare hvilken rolle Iris Service skal ta opp mot den offentlige renovas;onen. Herunder
også avklare myndighet og ansvar opp mot Iris Salten IKS. Saken legges opp som en diskusjonssak uten vedtak, med formål å
få diskutert en del problemstillinger som vil gi nødvendtg retning for administrasjonen i arbeidet med saken videre.
Saken oversendes styret i Iris Salten til orientering og diskusjon.
Forlag til vedtak:
Administrasjonen tar innspill fra diskusjonen til orientering, og lager en utfytlende sak til styremøte i oktober 2021 med forslag til
vedtak.

l!i

21·05 Arbeidsdeling mellom Iris Service og Iris Salten.pdf (5 sider)

Beslutningsaker
10.50 • 11.40
50min

6. Sak 21/06 Gjennomgang av eierskapet i datterselskapene (u.off.)
Beslutning

Bjøm Ove Moum

I henhold til tidligere vedtak. gjennomgår styret de overordnede strategier for eierskap årtig.
Forslag til vedtak:
1. Overordnet eierskapspolitikk
Overordnet eierskapspolitikk endres ved at fokus mot bærekraft og tredelt bunnlinje tas inn i pkl 2, pkt. 4 og pkl 9. Det foreslås
at punkt 3 utgår, da alle «verdier» i Iris sine selskaper ikke er gjennomgående.
2. Eiers overordnede forventing
Hele teksten endres til en gjennomgående sterkere og klarer fokus på FNs bærekraftmål og tredelt bunnlinje, enn tidligere
dokument
3. Spesifikke forventninger til det enkelte selskap.
For Iris Prod,1ksion Beh ,ra lås �r vi i dag ikke behov for spesifikke endringer i våre forventinger til selskapets drift eller
eiersammensetning. For Iris $eryir;e er det utfordringer, men dette er tatt opp i egen sak «arbeidsdeling mellom Iris Service og
Iris Salten» med formål å lage en utfyllende sak høsten 2021.
Mivanor:
av Iris Salten sin
Labora:
HT Safe:
Neste gjennomgang av eierstrategi blir i oktober 2021.

l!i
l!i

21·06 Eierstrategi Iris Salten.pdf (8 sider)
21-06 Eierskapsstrategi.pptx (11 sider)

11.40 • 12.20
40min

Lunsj

12.20 • 13.00
40min

7. Sak 21/07 Organisering av deponidriften i Iris Produksjon AS (u.off.) .
Beslutning

Bjøm Ove Moum

Styret beslutter de overordnede prinsipper for organisering av virksomheten. Styret i Iris Salten vedtok 22. juni at Iris Produksjon
ved styret skulle vurdere fremtidig organisering av deponidriften. Dette etter revisors tilbakemelding til selskapet i eget brev.
Styret i Iris Produksjon har behandlet og diskutert saken i styremøtet i september. Saken skulle drøftes i styret i Iris Salten i
oldober, men ble trukket
Etter dette er det gjort en fyldigere drøfting av ulik:e alternativer. Saken ble behandlet i styret i Iris Produksjon 11.1220, og styret
i Iris Salten 16.12.20.
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