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ORIENTERING
ORIENTERING OM DRIFTEN

Orientering ble gitt av daglig leder Hallgrim Berg, presentasjon er vedlagt.
Det kom forslag om å gjennomføre telling av restavfall som del av prosjekt «oppdatert
sorteringsveileder». Styret ønsker informasjon om status underveis i prosjektet, blant annet en
presentasjon av resultat etter endt kartlegging av dagens status.
Det anmodes om at resultater av ROS «prosjektet», som krever umiddelbare tiltak, blir tatt opp i
styret.

SAKER
FAST SAK: GODKJENNIN G AV INNKALLING OG S AKSLISTE

Behandling:
Innkalling med sakliste ble sendt ut mandag 11. april, sammen med saksdokumenter.
Vedtak:
Saklisten godkjennes enstemmig
1/2022 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2021

Behandling:
Styret støtter administrasjonens forslag til vedtak.
Administrasjonens forslag til vedtak
Styret tar framlagt rapport for 3. tertial 2021 til etterretning.
Tertial rapport 3 inneholder i hovedsak samme opplysninger som årsrapporten. For framtida ansees
det ikke nødvendig at denne utarbeides, men er dekket av årsrapporten.
Vedtak:
Styret tar framlagt rapport for 3. tertial 2021 til etterretning.
Tertial rapport 3 inneholder i hovedsak samme opplysninger som årsrapporten. For framtida ansees
det ikke nødvendig at tertialrapport for 3. tertial utarbeides, men er dekket av årsrapporten.
2/2022 ÅRSMELDING 2021

Behandling:
Daglig leder gikk gjennom saksframlegget.
Noen redaksjonelle endringer er gjort i rapporten, blant annet når det gjelder sykefravær.
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Til neste må det rapporteres på likestilling og diskriminering. Det skal blant annet redegjøre for
forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder kjønnsbalanse totalt, midlertidig og
deltidsansatte, uttak av foreldrepermisjon, lønnsforskjeller, og kjønnsfordeling på stillinger.
Utfordringer knyttet til levering av slam til kommunenes renseanlegg ble drøftet.
Administrasjonens forslag til vedtak
Styret godkjenner Årsmelding 2021 for VKR.
Revisors beretning innarbeides i rapporten, før den legges frem for Representantskapet på møtet
3. mai 2022.
Vedtak:
Styret ber administrasjonen innarbeide forslag til endringer som kom fram i møtet, før saken legges
fram for behandling i representantskapet. Samtidig innarbeides revisors beretning i rapporten.
Saken legges frem for Representantskapet på møtet 3. mai 2022.
Styret anbefaler at representantskapet godkjenner VKR sin årsmelding med årsregnskap for 2021.
3/2022 ENDRING STYRINGSDOKUMENTER

Behandling:
Det er behov for økning av låneramme jf. presentasjon om investeringsbehov i orientering om
driften. Det er fornuftig å ta delen om låneramme ut av selskapsavtalen og behandle som egen sak i
eierkommunene. Det er behov for en økonomiplan med et lengre tidsperspektiv enn 4. år.
Låneramme må tilpasses slik at det ikke er nødvendig med hyppige justeringer gjennom vedtak i
kommunestyrene. Det må utarbeides en investeringsplan med tilhørende oppsett for utvikling av
gebyr for den kommende 10-årsperioden, i samråd med Momentum Solutions AS.
Administrasjonens forslag til vedtak
Ny styreinstruks og instruks for daglig leder vedtas med umiddelbar virkning.
Saken videresendes til representantskapet for videre behandling, der det foreslås følgende vedtak;
•
•
•
•
•

•

Vedtekter datert 22. mars 1984 oppheves umiddelbart, og slik at IKS-loven er førende for
forvaltning av selskapet
Ny instruks for representantskapet vedtas med umiddelbar virkning
Ny instruks for valg av styremedlemmer vedtas med umiddelbar virkning
Veileder for klagenemnden godkjennes og legges til grunn for arbeidet i nemnden
Legge fram sak for eierkommunenes kommunestyrer, med forslag om at gjeldende
selskapsavtale og eieravtale oppheves og at det skrives ny selskapsavtale med virkning fra 1.
januar 2023
Økning av lånerammen. Det må tas stilling til om det skal stå et konkret tall eller om det ikke skal
være med. Under saksopplysninger står det at lånerammen er økt fra 80 til x millioner kroner.
Om foreløpige overslag legges til grunn er x = kr 82 500 000.
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Vedtak:
Styret prioriterer å utforme utkast til ny selskapsavtale og retningslinje for valgkomiteen. Behandling
av øvrig deler av styringsdokumenter utsettes.
Utkast til ny selskapsavtale og retningslinje for valgkomiteen legges fra for representantskapet for
behandling 3. mai d.å.

Drøfting
OPPFØLGING ETTER EIE RSEMINAR

Drøfting:
VKR bør ta initiativ et fellesprosjekt med HR og Retura for å styrke arbeidet med de store
utfordringer (bl.a. fritidsrenovasjon, kildesortering av næringsavfall, mengde trevirke, digitalisering).
Det vil være behov for prosjektmedarbeider(e) for å ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre et
slikt prosjekt. Styre ber administrasjonen ta kontakt med HR/Retura for å utarbeide en
prosjektomtale, med forslag til innhold i og finansiering av prosjektet, og legge dette frem som sak på
kommende styremøte.

JURIDISKE VIRKEMIDLER

Utsatt

OMBRUK – RETO FOR HÅP

Utsatt

EVENTUELT

Utsatt. Til neste møte: Gjenbruksgjengen.no
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