


Styremøte 1 2021 
Ire. 29 januar 2021, 09.30 4 fre. 29 januar 2021. 14.00 

Clarion Hotel Crand 

Deltakere 
Styremedlemmer 
Amt Pedersen (Administrasjon: styresekretær), Hilde Fl.l't.lsefh Johansen (Styremedlem), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), 
Marit Holmvåg Hansen (Styremeclem). Monica Hansen Fjellstad (Styremedlem). Ragnar Pettersen (Styreleder), RoMy Setjeselh (Styremedlem). 
Bjøm Ove Mot.m (Oaglijg leder). Fredric Korpe (Administrasjon: dellaker i sak 21/06) 

Møteprotokoll 

1. Sak 21/01 Godkjenning av saksliste og innkalling

Godkjenning av saksliste og innkaHing, samt vurdering om styret er beslutningsdykfig, jfr.§12 i lov om lnterkommooale 
selskap. 

Vedtak: 

Styret godkjeMer innkallingen og sakslisten. Varamedlemmer og ce'ViSIX gis tigaog til AdllW'loontroL 
Administrasjon ivaretar prinsippet om offentliggjøring av protokoller :siden mote i oktober 2020 sett i forhold til 
Offentighetsloven. 

2. Sak 21/02 Protokoll fra møte 16.12, signert elektronisk

ProtokoD er godkjent og signert i portal. 

Vedtak: 

Protokol tas fil orientering. 

0 20.12.16 Protokoll_Styremøte signert.pdf 

Orienteringssaker 

3. Sak 21/03 Orientering om drift fra administrasjon (u.off, jfr. Offl. §13, Fvl. §13
pkt. 2).
Administra'Sjonen orienterer om viktige 1ak:er siden &iste ityremøte.

Vedtak: 

Orientering fra administrasjon tas til orientering. 

� 21-03 Orientering fra administrasjon .pclf 

3.1. Lovlighet I vedtak om resultatdeling 

I tillegg til orienteringene tok Anne-line Tverbakk opp vedtaket fra sak 20/60 Konsernets mo:lel f01 resuttatdeling, der 
hun stilte spørsmål med lovligheten i vedtaket. 

Vedtak: 

Administrasjonen sjekker ut lovligheten i vedtaket Dets gis tydelig informasjon ut til de ansatte og prosessen videre iht. 
resultatdeling. 

4. Sak 21/04 Innledende sak om valg til styrene i datterselskapene.

Styret skal i møte 24.3 gjennomføre valg 61 styrene i datterselskapene. Saken orienteres det om hvem som er på valg og 
gjennomfort møte i valgkomiteen 19.01.21. 

Vedtak: 

Styret tar informasjon ti orientering. Valg gjennomføres i møte 2-1. mars 2021. 

0 21-0-1 IMledenc:le sak om valg til datterselskapenes styrer .pclf 

Beslutning 
Ragnar Pettøsen 

Beslutning 
Ragnar Pettøsen 

Orientering 
Bjllm Ove Mc:un 

Orientering 
Ragnar Pettøsen 
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Diskusjonssaker 

5. Sak 21/05 Arbeidsdeling mellom Iris Salten IKS og Iris Service AS (u.off, jfr.
Offl. §13, Fvl. §13 pkt. 2).
Det ønskes en diskusjon i styret.. for å avklare hvilken rolle Iris Service skal la opp mot den offentlige renovasjonen. 
Herunder også avklare myndighet og ansvar opp mot Iris Salten IKS. Saken legges opp som en diskusj:>nssak uten 
vedtak, med fotmål å få diskutert en del problemstillinger som vi gi nødvencig retning fol administrasjonen i arbeidet 
med saken videre. 

Salten oversendes styret i Iris Salten til orientering og diskusjon. 

Vedtak: 
Administrasjonen tar ilnspill fra diskusjonen til orientering, og lager en utfytleode sak til styremøte i oktober 2021 med 
forslag til vedtak. 

� 21-05 Arbeidsdeling mellom Iris Service og Iris Sallen.pdf 

Beslutningsaker 

6. Sak 21/06 Gjennomgang av eierskapet i datterselskapene.

I henhold til tidl'98re vedtak, gjerviomgår styret de overordnede strategier for eiers.kap årtig. 

Vedtak: 1. Overordnet eierskapspoliti.k.k
Overordnet eiers.kapspolitikk endres ved al fokus mot bærekraft og tredelt bunnlinje tas inn i pkt. 2, pkt. .il og pk.1. 9. Del
foreslås at punkt 3 utgår, da alle «verdien. i Iris sine selskaper ikke ,er gjeMomgående. 

2. Eiers overordnede forventing
Hele teksten endres til en gjennomgående steriære og klarer fokus på FN:s bærekraftmål og tredelt bunnlinje. enn
tidligere dokument 

3. Spesifi.k.ke forventninger til det enkelte selskap.
For Iris prpdutsjoo pg Betura 1$ lOer vi i dag ikke behov for spesifilcke endringer i våre forventinger til selskapenes drift
eller eiersanvnensetning. fo, lås 5eoriPe er det utfoo::lfTlger. men dette er tatt opp i egen sak carbeidsdeling mellom Iris 
Service og Iris Salten• med formål å lage en utfylende sak høsten 2021.

Mivanor: Styret i Iris Salten g• styret i MivanOC' fullmakt til å starte prosessen med å finne en industriel partner for 
Mivanor. med formål å slyrt(e selskapet gjennom helt eler delvis salg av Iris Salten sin aksjepost. 

Labora: Selskapet følges av styreleder. og involverer styret i Iris Sa11en ved behov. 

HT Safe: Det fremlegges en sak fof styret i Iris Salten med klar anbefaling for eierskapet i HT Safe høsten 2021. 

Neste gjennomgang av eieratrategi bir i oktober 2021 . 

� 21-06 Eierstrategi Iris Salten.pclf 
11) 21-06 Eierskapsstrategi.pptx 

7. Sak 21/07 Organisering av deponidriften i Iris Produksjon AS.(u.off, jfr. Offl. 
§13, Fvl. §13 pkt. 2).
Styret besJutter de overordnede prinsipper for organisering av virksomheten. Styret i Iris Salten vedtok 22. juni al Iris 
Produksjon ved styret skulle v!Sdere fremtidig otganisering av deponidriften. Dette etter revisors tilbakemelding fil 
selskapet i eget brev. Styret i Iris Produksjon har behandlet og diskutert saken i styremotet i september. Saken skule 
drøftes i styret i Iris Salten i oktober, men ble trukket 

Etter dette er det gjort en fyldigere drøfting av ufiJte alternative,. Saken ble behandlet i styret i Iris Produksjon 1·1 .12.20, 
og styret i Iris Salten 16. 12.20. 

Vedtaket i dette møte var at Styret tar informasjon til orientemg. Administrasjonen kvalitetsikrer aHemativ 3 med 
revisor og juricisk for saken legges frem i januar. 

Vedtak: 
Styret vedtar en omorganisering av Iris Produksjon i henhokj til alternativ 3. Styret ber administrasjonen om å utarbeide 
de nødvendige rutiner/policyer og avtaler i samråd med anbefaling fra revisor og juridisk. Omocganiseringen skal skje 
med virkning fra 01.01.2021. 
Endelig sak med avtaler legges fram for styret til orientering. 

� 21-07 Organisering av deponidriften i Iris Produksjon.pdf � Oeloitte Vurderwlg av organisering av virksomhet 4 deponi Iris Salten IKS_22.0t .2021.pdf 

Diskusjon 
Bjøm Ove Mc:un 

Beslutning 
Bjøm Ove Mc:un 
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