Signering av protokoll fra styremøte VKR 22.
november 2021

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:
• Nordbyhagen, Roar (18.09.1967), signert 10.12.2021 med Signicat Sign BANKID
• Stærnes, Jarle Nils (29.04.1952), signert 08.12.2021 med Signicat Sign BANKID
• Tesdal, Ingvill Katrine (10.05.1965), signert 06.12.2021 med Signicat Sign
BANKID_MOBILE
• Rundhaug, Monica (07.08.1987), signert 03.12.2021 med Signicat Sign
BANKID_MOBILE
• Aanestad, Lars Jostein (28.08.1962), signert 03.12.2021 med Signicat Sign BANKID
• Sæbu, Martin (11.04.1966), signert 07.12.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
• Lindahl, Bente (18.01.1977), signert 06.12.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE

Det signerte dokumentet innholder
• En forside med informasjon om signaturene
• Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
• Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.

Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke er endret etter signering.

Møteprotokoll
Styremøte

Møtedato

Tid:

Møtested

22. november 2021

Klokken 1000 - 1300

Rebneskogen

TILSTEDE

Martin Sæbu
Jostein Aanestad
Bente Lindahl
Jarle Stærnes
Ingvill Tesdal
Monica Rundhaug
Roar Nordbyhagen

leder for styret
nestleder for styret
styremedlem
styremedlem
varamedlem
styremedlem
ansattes representant

ANDRE

Hallgrim Berg
Elisabeth Harrang

daglig leder
administrasjonsleder (referent)

Postadresse
Postboks 149
2901 Fagernes
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Besøksadresse
Høvsvegen 179
2900 Fagernes

Sentralbord
613 63 866
(08 – 15.30)
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ORIENTERING
ORIENTERING OM DRIFTEN

Orientering ble gitt av daglig leder Hallgrim Berg, presentasjon er vedlagt.
Noe løst avfall måtte håndteres foregående fredag under uværet. VKR har UPS på server og PC’er
som drifter vekta, men det er begrensning på hvor lenge batterier varer. Det samme gjelder for
brannvarslingsanlegget, som åpner alle dører når strømmen blir borte. Vi har hatt vakt som
bemanning som følge av dette. Det ble brukt interne maskiner for å stabilisere hall/telt.
Styret anbefaler at det gjennomføres en kort evaluering etter hendelsen, og at evaluering etter slike
hendelser tas inn som rutine i beredskapsplanen.
En av styrerepresentantene stilte spørsmål ved hvordan selskapet skal hindre omdømmetap som
følge av mediesaker. Det bør utarbeides maler for hvordan vi svarer ut slike saker og evt. om det bør
lages en mediestrategi. Faktabasert informasjon er løsningen i spesifikke saker. Administrasjonen ser
nærmere på det. Det lages et notat som gjelder den aktuelle hendelsen i Svilosvegen og der det
avklares hva som kan forventes vedrørende etablering av felles henteplasser.

SAKER
FAST SAK: GODKJENNIN G AV INNKALLING OG S AKSLISTE

Behandling:
Innkalling med sakliste ble sendt ut mandag 15. november sammen med saksdokumenter.
Vedtak:
Saklisten godkjennes enstemmig
FAST SAK: GODKJENNIN G AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTE 18. OKTOBER 2021

Vedtak:
Møteprotokollen godkjennes enstemmig
SAKSNUMMER 18/21 ARBEIDSTIDSREGLEMENT

Behandling:
Det må skilles tydeligere på begrepet fleksitid og pluss/minustid (timekonto), samt hvem som er
definert som personer i ledende stilling eller arbeidstakere i særlig uavhengig stiling jamfør
arbeidsmiljøloven § 10-12 og punkt 6.3 i Samfunnsbedriftene sin hovedtariffavtale for
konkurranseutsatte bedrifter.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Styret vedtar nytt arbeidstidsreglement. Det forutsettes at daglig leder utarbeider tillegg til gjeldende
arbeidsavtaler, som gjør at nye retningslinjer gjelder for de som i dag har krav på ekstra fridager som
kompensasjon for overtid og møtevirksomhet.
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Vedtak:
Saken utsettes og styret ber om at saken utredes videre av administrasjonen. Administrasjonen kan
innhente bistand for å styrke grunnlaget for beslutning.

Drøfting
MØTEPLAN

Ny møteplan ble utarbeidet med følgende datoer for styremøter i 2022;
•
•
•
•
•
•

Mandag 7. februar
Tirsdag 19. april
Mandag 30. mai
Mandag 29. august
Mandag 17. oktober
Mandag 5. desember

Representantskapsmøter blir i månedsskiftet april/mai og oktober/november.
ARBEID MED VEILEDER TIL LOKAL FORSKRIFT

Drøfting:
Av forskriften framgår det at VKR fastsetter retningslinjer. Siden forskriftene er nye, er det naturlig at
styret for VKR behandler saken før retningslinjene tas i bruk og publiseres.
VKR har dialog med administrasjonene i kommunen via TLF.
Veilederen bør være på plass i løpet av første halvår 2022. Forslag til vedtak i mai møte og legges
fram forberedende i april møtet der evt. krevende punkter drøftes.
KLAGEORGANETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING

Drøfting:
Styret oppfatter det slik at daglig leder i selskapet kan ta med seg nødvendig kompetanse inn i
klageorganets møte. Det er også styrets forståelse at det er daglig leder som er sekretær for
klageorganet.
ETISKE RETNINGSLINJE R LEST OG FORSTÅTT

Halvparten av styremedlemmene har lest og forstått. Oppfordrer til at resterende også gjør det.
DIGITAL SIGNERING

Behandling:
Styret er positiv til å iverksette digital signering. Postens signeringsportal tas i bruk.
EVENTUELT

Behandling:
Ingen saker.
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