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ORIENTERING
ORIENTERING OM DRIFTEN

Hallgrim orienterte, presentasjon følger vedlagt.
UTFALL KLAGESAKER BEHANLDET FREDAG 4. FEBRUAR 2022

Saksframlegg til to klagesaker var vedlagt sammen med saksdokumentene. Begge vedtak som var
påklaget ble opprettholdt, med tilføyelse til konklusjon/vurdering fra klagenemnden.
Administrasjonen opplyser klager om utfall av sakene.
EIERSEMINAR RETURA, HR OG VKR 21-22.4.2022

Informasjon om eierseminar ble gitt av Elisabeth. Program sendes ut en av de nærmeste dager.
SIGNERT MØTEPROTOKOLL 22.11.2021

Møteprotokoll ligger ved innkallingen til informasjon.

SAKER
FAST SAK: GODKJENNIN G AV INNKALLING OG S AKSLISTE

Behandling:
Innkalling med sakliste ble sendt ut mandag 31. januar 2022 sammen med saksdokumenter.
Vedtak:
Saklisten godkjennes enstemmig
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Drøfting
STYRINGSDOKUMENTER FOR VKR

Innledning ble gitt av Hallgrim og Elisabeth
Behandling:
Styret gir uttrykk for at det innledende arbeidet er bra, men at det er grunn til å jobbe videre med
strategien. Det kan være vanskelig å fange strukturen i strategidokumentet (den røde tråden), og
målene er for lite konkrete. SMARTE-mål som er målbare og tidfestet, bør være grunnlaget for
virksomhetens strategi. Noen av målene har preg av å være tiltak. Normalt er Visjon noe annet enn
en karakterisering av egen virksomhet. Det bør være noe å strekke seg etter. Dokumentet er for
voluminøst og kan med fordel komprimere enda mer.
4-årig handlingsplan for tiltak er bra!
Det må arbeides mer med innholdet i de to planene og slik at ledergruppen har eierskap til mål og
tiltak og at de ansatte også får det under huden.
Øvrige styringsdokumenter:
Det er tre dokumenter som er overordnet: eieravtale, selskapsavtale og vedtekter.
Selskapsavtalen framstår som førende i forhold til IKS-loven og det bør framgå av dokumentet.
Vedtektene framstår som et historisk dokument, og eieravtalen framstår som et dokument knyttet til
representantskapets arbeid og det stilles ikke krav til det jamfør IKS-loven.
Administrasjonen avklarer hvordan status for de ulike dokumentene er i henhold til IKS-loven og
foreslår endringer. Ved behov kan det avklares med jurist. Det må også avklares hvem som skal
vedtak eieravtale.
Administrasjonen fremmer ønske om at det utarbeides retningslinje for arbeidet i
representantskapet i tillegg til for klagenemden, slik vi har for styret (styreinstruks). I den anledning
må det avklares hvem som vedtar de ulike dokumenter.
Det bør også vedtas at vedtektene ikke lenger er gjeldende, og at selskapet ønsker å moderniseres
seg i forhold til gjeldende rettsregler. Målet er å fremme sak i representantskapet om dette, evt.
samtidig med vurdering av endring av låneramme som framgår av selskapsavtalen.
Konklusjon:
Forslag til ny strategi og handlingsplan skal behandles seinest i forbindelse med budsjettet for
kommende år. Forslag til nye styringsdokumenter for øvrig legges fram snarest mulig og seinest
samtidig med strategi og handlingsplan.
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RETNINGSLINJE OG VEI LEDER TIL LOKALE FOR SKRIFTER FOR SLAM OG RENOVASJON

Innledning ble gitt av Hallgrim og Elisabeth
Behandling/konklusjon:
Styret ønsker innsyn i tilbakemeldinger fra TLF og ber om å få saken til ny styrebehandling.
Administrasjonens ønske om å prioritere dette framfor nyte styringsdokumenter støttes.
VALG AV STYREREPRESENTANTER

Innlending ble gitt av Elisabeth
Behandling:
Det ble gitt en presentasjon av sammensetning i dag og gjennomgang av hvem som er på valg. Styret
ble orientert om vurderingene fra kommunerevisjon om kommunedirektørers styreverv i IKS. Saken
ligger hos ordførere.
Konklusjon:
Daglig leder i VKR tar kontakt med leder i valgkomiteen for å starte opp prosessen med valg. Vi
forholder oss til selskapsavtalen som definerer at medlemmene sitter for 2 år av gangen og at vi har
numeriske vararepresentanter.
EVENTUELT

Et av styremedlemmene savner klare innstillinger fra administrasjonen og synes det følger med for
mange dokumenter til sakene:
Det ble drøftet hvorfor det kan være nyttig med drøftingssaker framfor konkrete vedtakssaker. Det
ble også gitt veiledning om forskjellen på saksframleggene og vedleggene som ligger ved sakene. Det
ble også anbefalt at selskapet går over fra Documaster, til Acos WebSak og Acos Møte som hhv.
dokumentbehandlingssystem og møteportal.
Renovasjonsordning i Beitostølen sentrum:
Næringsdrivende sorterer, men det er ikke noe sted å levere det det sorterte avfallet. Retura gjør
avtaler og leverer løsninger. VKR har vært positiv til sorteringsløsninger og Retura sitter på saken.
Nedgravde avfallsbrønner Vaset:
Ingen utvikling i saken. Initiativet ligger hos utbygger.
Status arbeid med gjenbruk/ombruk?
Et av styremedlemmene etterlyser hvorfor det ikke er søkt om midler til oppretting av stilling som
skal se på hva som kommer inn, gjenbruksverdi og utføre en markedsanalyse. Administrasjonen har
valgt å drøye dette til det er avklart gjennom strategiarbeidet og eierseminar hva som er VKR sine
primæroppgaver og om selskost skal belastes med utgifter til denne type næringsvirksomhet.
Gjenbruk/ombruk vil bli tema på eierseminar i mars. Det fremmes ønske om at saken tas opp igjen
som sak i styremøte etter eierseminaret.
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