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Strategisamling
man 25 oktober 2021, 07:00 - 20:00
tir 26 oktober 2021, 08:00 - 19:00
Leknes og Svolvær

Deltakere
Styremedlemmer
Anders Tverbakk (Administrasjon), Ragnar Pettersen (Styreleder), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Ronny Seljeseth, Marit Holmvåg Hansen,
Monica Hansen Fjellstad, Hilde Furuseth Johansen, Pernille Kolsing (Administrasjon), Karen Marie Braseth (Styremedlem),
André S. Johnsen (Administrasjon), Bjørn Tore Navjord (Administrasjon), Bjørn Ove Moum (Daglig leder)

Møteprotokoll
1. Sak 21/66 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Orientering

Hensikt:
Godkjenning av saksliste og innkalling, samt vurdering om styret er beslutningsdyktig, jfr.§12 i lov om Interkommunale
selskap.

Ragnar Pettersen

Vedtak:
Styret godkjenner innkallingen og sakslisten.

2. Sak 21/67 Protokoll fra møte 30.09.21, signert elektronisk.

Orientering
Ragnar Pettersen

Protokoll er godkjent og signert i portal.
Vedtak:
Protokoll tas til orientering.

Orienteringssaker
3. Sak 21/68 Orientering om drift.

Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Administrasjon ønsker å holde styret orientert om pågående saker i Iris Salten IKS.
Siden det er svært kort tid siden forrige møte, orienteres det direkte i møtet.
Vedtak:
Styret tar informasjon om drift til orientering.
Det utarbeides en egen sak om status i HT Safe til kommende styremøte som et grunnlag for diskusjon om eierstrategi i
selskapet.

Beslutningssaker
4. Sak 21/69 Styret i Iris sine forventinger til adm.dir. for 2022-2023.

Beslutning

Hensikt:
Styret signaliserte i juni møtet at en ønsket å formalisere styrets forventninger til ny adm.dir senere på året. Ikke minst
for å forankre mål og retning fra rekrutteringsprosessen. Det er nå naturlig å stoppe opp og gjøre det i forbindelse med
planlagte strategisamling.

Ragnar Pettersen

Vedtak:
Styret diskuterte saken, følgende punkter ble vedtatt:
Styret har definert sine forventninger til Adm. dir for kommende 2 års periode i totalt 7 punkter som skal evalueres årlig
iht. saksfremlegget.
1. Det er behov for en konsolidering av IRIS konsernet etter en vedvarende vekstperiode på mange år, og samtidig
skape ny bærekraftig vekst som måles i en tredelt bunnlinje: økonomisk vekst, sosiale forhold og miljømessig påvirkning
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2.

Det er behov for økt kostnadsfokus i konsernet.

3.

Styret forventer at det skal være et godt samspill med eiere både politisk og administrativt.

4.

IRIS konsernet skal en aktiv rolle i samfunnsutviklingen i Salten knyttet til ett stadig økende miljøfokus.

5.

Skape en samlet ledergruppe i konsernet.

6.

Etablere kultur for god involvering i hele konsernet i forbindelse med realisering av strategier og mål.

7. Iris skal ha en ledende rolle i utviklingen innenfor renovasjon og bærekraft i bransjen, bl.a mot Ny by - ny flyplass
prosjektet i Bodø kommune.
21-69 Styret i IRIS Salten sine forventinger til adm.dir.pdf

5. Sak 21/70 Rolleavklaring og arbeids- og ansvarsfordeling mellom Iris Service
AS og Iris Salten IKS.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Å avklare hvilken rolle Iris Service skal ta opp mot den offentlige renovasjonen, herunder også avklare myndighet og
ansvar mellom styrene i Iris Salten og Iris Service.
Vedtak:
Ut fra drøftingene ovenfor er alternativ 1 «Flytting av utviklingsavdelingen til Iris Salten (ISA) som støttefunksjon for
avfallsområdet», som den beste løsningen for å nå skisserte mål.
Iris Service (ISE) sin kjernevirksomhet er utførelse av Iris Salten sitt oppdrag innenfor husholdningsrenovasjon inkl.
kontinuerlig forbedringsarbeid. I tillegg skal Iris Service implementere utviklingsprosjekter initiert i Iris Salten.
21-70 Rolleavklaring og arbeids- og ansvarsfordeling mellom Iris Service og Iris Salten.pdf

6. Sak 21/71 Eierskap i nye avsetningskanaler innenfor området ombruk og
gjenbruk.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Iris har fått forespørsel fra gjenbruksprosjektene OMATT (Røde Kors) og Egna (Frem Bodø) om eierskap og eller
samarbeid. Vi kan anta at det vil komme flere slike initiativer etter hvert, og det må avklares hvordan vi skal forholde oss
til slike forespørsler.
Det er viktig at Iris tar en aktiv rolle i gjenbruk og ombruksprosjekter, som for eksempel Omatt i regi av Røde Kors og
Egna i regi av Frem Bodø.
Administrasjonen utreder hvordan denne type prosjekter kan ivaretas i konsernet, og legger frem en sak til kommende
styremøte.
Sak 21-71 Eiersak i nye avsetningskanaler innenfor området ombruk og gjenbruk.pdf

7. Sak 21/72 Endring av fast tømmedag for husholdningsrenovasjon i Bodø.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Effektiv drift ved innsamling av avfall er en viktig forutsetning for å nå våre mål knytte til tredelt bunnlinje.
Ruteoptimalisering gir oss gevinst innenfor flere områder:
Økonomi: Reduserte kostnader som påvirker selvkosten positivt.
Miljø: Færre kjørte kilometer, bedre kundeopplevelse ved overgang til 14 dagers tømming om vinteren.
Sosial: Likhet mellom selskapene står sterkt i Iris, og en optimalisering av arbeidsdagen vil bidra til større likhet mellom
sjåfører i konsernet.
Gjennomføring av ruteoptimalisering forutsetter en mere fleksibel henting av matavfall enn vi har i dag.
Vedtak:
Saken ble diskutert, og styret var enige om at dette var en sak som inngår i Iris Service AS sitt mandat til å drive
forbedringsarbeid, og var derfor ikke en beslutningssak for styret i Iris Salten. Saken ble derfor tatt til orientering.
21-72 Endring av fast tømmedag for husholdningsrenovasjon i Bodø.pdf

Diskusjonssaker
8. Sak 21/73 Evaluering av vår visjon - gruppearbeid.
Hensikt:

Diskusjon
Bjørn Ove Moum

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
8B6B63B3D8B54C26A35A764A95672347

Vedtak:
Gode diskusjoner - innspill tas videre i administrasjonen som formaliserer et strategidokument for styret våren 2022.

9. Sak 21/74 Evaluering av vår forretningsidè - gruppearbeid.

Diskusjon
Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Vedtak:
Gode diskusjoner - innspill tas videre i administrasjonen som formaliserer et strategidokument for styret våren 2022.

10. Sak 21/75 Evaluering av strategisamlingen

Beslutning
Ragnar Pettersen

Hensikt:
Å gi styret og administrasjon tilbakemelding på gjennomføring av strategisamlingen.
Vedtak:
Oppsummering av evalueringen:
- En svært god samling med god kombinasjon av faglig påfyll, styrearbeid og sosialtid innenfor det begrensede
tidsrommet.
- Hadde vært ønskelig med en dag ekstra.
- At daglige ledere var med på samlingen er viktig for god forankring og og faglige innspill fra deres ståsted, noe som
beriker diskusjonene.
- God balanse i detaljeringsgraden i sakene, og gode saksfremlegg.
- Godt organisert samling med god balanse i ulike arbeidsformer.
- Styret er trygge på seg selv, som er viktig for gode diskusjoner i strategiarbeidet.
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Ragnar Pettersen
Styreleder

Dato

Lars Arve Jakobsen
Styremedlem

Dato

Ronny Seljeseth

Dato

Marit Holmvåg Hansen

Dato

Monica Hansen Fjellstad

Dato

Hilde Furuseth Johansen

Dato

Karen Marie Braseth
Styremedlem

Dato
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