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Reno Djurs A/S ejerstrategi
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15/45

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Der afholdes fælles møde med de tekniske udvalg i Norddjurs og Syddjurs samt bestyrelsen i
Reno Djurs med henblik på opstart af en evaluering af den nuværende ejerstrategi for Reno
Djurs I/S. Det forventes, at en revideret fælles ejerstrategi kan vedtages omkring årsskiftet.
Horten Advokaterne er inviteret til at deltage og medfacilitere i mødet.
Det fælleskommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S varetager de daglige driftsopgaver for
Norddjurs og Syddjurs kommuner i forhold til affald og genanvendelse.
Reno Djurs I/S blev stiftet i 1996 som et interessentskab mellem de daværende 8 kommuner
på Djursland. I forbindelse med kommunalreformen blev selskabet videreført med Norddjurs
og Syddjurs kommuner som interessenter. Ansvaret for selskabets drift varetages af en
bestyrelse, som med det kommunale tilsyns godkendelse er den kompetente og ansvarlige
myndighed på en række forskellige opgaver indenfor affaldsområdet.
Bestyrelsens

medlemmer,

kommunalbestyrelser

er

som

alle

underlagt

er

udpeget

instruktion

blandt
fra

de

to

ejerkommuners

medlemmernes

respektive

kommunalbestyrelser. For at sikre den fornødne politiske indflydelse og opbakning til
bestyrelsens beslutninger har de to kommuner vedtaget en fælles ejerstrategi for at
tydeliggøre, hvilken retning kommunerne ønsker, at selskabet skal udvikles i.
Kommunalbestyrelsen kan i en ejerstrategi tilkendegive konkrete politiske fokusområder og
de prioriteringer, som man ønsker, at selskabet skal arbejde efter. Ejerstrategien for Reno
Djurs I/S er således ejernes tilkendegivelse af, hvilke rammer de ønsker, at bestyrelsen og
ledelsen i Reno Djurs I/S arbejder indenfor.
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Den nuværende fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S blev godkendt af de to ejerkommuners
kommunalbestyrelser i foråret 2016. Denne strategi tog i al væsentlighed udgangspunkt i en
ejerstrategi, som de to kommuner godkendte i 2013. Den nuværende ejerstrategi er vedlagt.
Dagsorden for mødet:
1. Velkomst og baggrunden for mødet
2. Status for den gældende ejerstrategi
3. Behovet for at revidere ejerstrategien – hvorfor og hvordan?
4. Processen


Evaluering af den gældende ejerstrategi og



Udarbejdelse af en revideret ejerstrategi

5. Næste møde


Dagsorden



Mødedatoer

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Tids- og procesplan for ejerstrategi

165714/18

2 Åben Ejerstrategi for Reno Djurs

165801/18

3 Åben Præsentation vedr. ejerstrategi for RenoDjurs

168507/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-09-2018
Til efterretning.
Præsentationen fra fællesmødet er vedlagt protokollen.
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