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Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 17/ 60         29. september 2017 
Beslutningssak 
0B 

 

Overflytting av all gebyrfinansiert drift fra Iris Salten iks til Iris Service AS.    
 
Hensikt 
Orientere styret om de endringer som vil bli gjort i forbindelse med at all gebyrfinansiert drift flyttes over 
fra Iris Salten IKS til Iris Service AS.  
 
Administrasjonens forslag til vedtak er at endringen skal skje fra 1. januar 2018.       
 
 
Bakgrunn 
Styret har gjennom behandling av sak 37 og sak 51 kommet frem til at all gebyrfinansiert drift skal flyttes 
over i Iris Service AS.    Fra protokollen i forrige møte refereres:  
 
 

Adm dir innledet i saken.   Alternativene 0,1 og 2 ble gjennomgått.   Alternativ 1 
er den organiseringen som tar vare på eiernes behov for styring, samtidig som 
det gir et langt bedre skille mellom lovpålagt gebyrfinansiert drift og 
kommersiell drift enn det dagens løsning gir.    
Eierne vil bli informert om endringen i representantskapsmøte i november.  Det 
planlegges for at endringen gjennomføres fra 1. januar 2018.    
Det lages egne saker til representantskapet om endring av selskapsavtalen og 
økning av lånerammen.     
 
Vedtak:  
Styret ber administrasjonen arbeide videre med alternativ 1 i saken, og at realitetsbehandling av 
saken forberedes til neste styremøte.   

 
 
  



 

Saken  
 
Selskapenes roller.  
 
Tabellen under viser ansvarsdelingen mellom representantskap, Iris Salten og Iris Service med ny 
organisering.      
 

Representantskapet  Styret i Iris Salten  Styret i Iris Service  
Langtidsplan m/ Økonomiplan  Konsernstyring av Iris  Langtidsplan m/ Økonomiplan  
Budsjett Strategi for avfallsområdet  Budsjett 
Vedtar gebyrer  Strategi for Interkommunalt 

samarbeid  
All drift innenfor selvkostområde  

Generalforsamling for ISa.  Strategi for eierskap og utvikling  
Godkjenner overordnet strategi 
for konsern: Avfall, eierskap og 
Interkommunalt samarbeid.    

Generalforsamling for Iris 
Service  

 

Velger styret til Iris Salten.   Langtidsplan m/ Økonomiplan   
 Budsjett  
 Generalforsamling for øvrige 

datterselskap.  
 

 Valg av styrer til alle 
datterselskap. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Saksbehandling i styrene.    
 
Behandlingen av økonomiplan og budsjett vil bli endret med ny organisering.   Det foreslås følgende 
fremgangsmåte.  
 
Juni  Iris Salten behandler innledende sak for budsjett og økonomiplan.   Dette gir føringer for 

Iris Service sitt arbeid.  
 
– september: Iris Service utarbeider budsjett og økonomiplan.  



 

 
23. september:  Iris Service behandler budsjett og økonomiplan.  
1. oktober:  Iris Salten behandler budsjett og økonomiplan.  
5. november: Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan.    
 
Merk at gebyrene er den del av budsjettet.     
 
 
Forholdet til skatteplikt.     
 
Iris Salten IKS vil bli skattepliktig i forhold til hele sin omsetning og sitt eventuelle overskudd.   
 
Iris Service vil bli skattepliktig for de inntektene de har utover gebyrinntekter.   Det vil bli laget eget 
skatteregnskap for de inntektene, og tilhørende utgifter, som er utenfor selvkostområdet.     
 
 
Omorganiseringen av Iris Salten og Iris Service.     
 
En ny modell betyr at flere ansatte vil skifte arbeidsgiver fra Salten til Service.   Det vesentlige er at de 
oppgavene som er knyttet til husholdningsrenovasjonen skal flyttes, og de stillingene som er 
konsernoverskridende skal forbli i morselskapet.   Den endelige løsningen for dette vil det bli jobbet med 
frem mot overgangen.    Denne delen av omorganiseringen må være på plass til 1. desember 2017.   
Det er avholdt møte med alle ansatte hvor det er informert om endringen som kommer.      
 
 
Endring av styrende dokumenter.  
 
Følgende styrende dokumenter bør endres:  

- Selskapsavtale for Iris Service AS. 
- Instruks for styret i Iris Salten IKS. 
- Instruks for styret i Iris Service AS. 
- Instruks for daglig leder i Iris Salten IKS.  
- Instruks for daglig leder i Iris Service AS.    

 
Videre må følgende dokumenter gjennomgås.  

- Strategi for avfallsområdet. En avgrensning av hva som er Iris Salten sitt overordnede ansvar, 
og hva som tilhører Iris Service sitt handlingsrom.    

 
Det planlegges for at disse endringene legges frem for styret i møte 14. desember 2017.     
 
 
Endringer av avtaler.  
Det er i dag en rekke avtaler som er inngått mellom Iris Salten iks og datterselskaper hvor Iris Service 
blir ny adressat.   
 
Avtalene som er inngått mellom morselskap og Iris Service og som faller bort, det vil si:  

- Avtale om drift av miljøtorg 2016 til 2020.  
- Avtale om innsamling 2016 til 2020 

 
 



 

Iris Service tar over følgende interne avtaler som Iris Salten har med andre datterselskaper:  
- Iris Produksjon – avtale om leveringsbetingelser.  
- Retura Iris – kjøp av renovasjonstjenester.    

 
Følgende eksterne avtaler må overflyttes fra Iris Salten til Iris Service:  

- Avtale med Retur AS om renovasjonstjenester.  
- Avtale med PA (Norconsult).   
- Avtale med HRS om mottak av avfall fra Tysfjord.  
- Avtale om kjøp av dunker.  
- Avtale om kjøp av bioposer og andre sekker.  
- Avtale om UG – med PWS.   

 
Følgende interne avtaler blir igjen i Iris Salten IKS.  

- Avtaler om administrative tjenester med alle datterselskap.  
- Avtale med Iris Produksjon om leie av Vikan.  
- Ny avtale med Iris Service om leie av miljøtorg og anlegg som Iris Service benytter.  
- Ny avtale med Retura Iris om leie av areal på Vikan.    

 
Følgende eksterne avtaler blir igjen i Iris Salten IKS.  

- Tomteleieavtaler som Iris Salten er part i.   
- Avtale om bedriftshelsetjeneste.  
- Avtale om renhold.  
- Avtale om kantinedrift.  
- Avtale med Deadline Media på kommunikasjon.  
- Avtale Friskhuset/ Balansen.   
- Avtale Netigate 
- Avtale om ekstern revisjon. 
- Avtale om kvalitetssystem.  
- Avtale for forsikringer.  

 
 
Økonomi og regnskap.    
 
Frem til styremøtene i Iris Service og Iris Salten i desember vil det bli utarbeidet nye budsjett for 
selskapene.   Budsjettene vil i sin helhet bygge på godkjent budsjett for Iris Salten.      
 
Fra og med 2018 vil avsender av renovasjonsgebyr være Iris Service AS.   Det må vurderes om 
kommunene må gjøre nye vedtak om legalpant til fordel for Iris Service, eller om det er tilstrekkelig å 
overføre legalpantekravet Iris Salten har i dag.    
 
 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret vedtar å overflytte all gebyrfinansiert drift over til Iris Service AS fra og med 1. januar 2018.  
 
I styremøte 14 desember skal følgende saker behandles.  
 



 

- Budsjett for Iris Salten 2018.  
- Budsjett for Iris Service 2018.  
- Selskapsavtale for Iris Service AS. 
- Instruks for styret i Iris Salten IKS. 
- Instruks for styret i Iris Service AS. 
- Instruks for daglig leder i Iris Salten IKS.  
- Instruks for daglig leder i Iris Service AS.   

 
Styret ber for øvrig administrasjonen iverksette de tiltak som er nødvendig for å gjennomføre endringen.     
  
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør                                              



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 17/ 61            29. september 2017 
Beslutningssak.  

 
 
Søknader om støtte fra Iris fondet - Utbytte fra Iris Salten iks sine 
kommersielle selskaper for 2017.   
 
Hensikt.  
De kommersielle selskapene i Iris skal i henhold til vår eierskapspolitikk betale 40 % av resultat etter 
skatt i utbytte.   Etter innstilling fra styret bestemmer representantskapet om dette utbyttet skal gå 
til prosjekter som har søkt midler fra Iris-fondet, eller skal gå som direkte utbytte til eierne.    
 
 
 
Bakgrunn i Saken.  
I henhold til behandling av utbyttepolitikk for datterselskap av Iris Salten har representantskapet 
vedtatt at man i representantskapets budsjettmøte skal ta stilling til om eventuelt utbytte fra de 
kommersielle selskapene skal gå til eierne eller til Iris fondet.    
 
Representantskapet vedtok 5 mai 2017 følgende retningslinjer for Iris-fondet:    
 

Overføring til IRIS fondet.  
I henhold til Iris Salten iks sin eierskapsstrategien skal de kommersielle selskapene betale 40 % 
i utbytte dersom ikke en spesiell situasjon tilsier noe annet.    Hvordan dette utbyttet disponeres 
bestemmes av representantskapet gjennom eget vedtak.   Representantskapet kan velge å 
overføre penger til Iris-fondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til 
selskapet.    
 
Retningslinjer for bruk av Iris fondet.  
Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten.   
Utbytte utover det skal tilfalle kommunene.   
Interkommunale prosjekter for videreutvikling av offentlige tjenester prioriteres.    
 
Søknad om støtte fra Iris-fondet.   
Frist for søknad til Iris- fondet settes til 1 september. Søknader som kommer inn etter 1. 
september vil bli behandlet det påfølgende år.    
 
Behandling av søknadene.  
Administrasjonen gjennomgått alle søknader, innhenter supplerende opplysninger og lager 
saksfremlegg.  Saksfremlegg og søknadene presenteres for rådmannsgruppa som kommer 
med sin tilrådning før saken går til styret.  Rådmannsgruppas tilrådning skal følge saken.     
Styret gjennomgår søknadene og fremmet forslag til vedtak overfor representantskapet.    
Representantskapet gjør endelig vedtak om tildeling i sitt høstmøte i månedsskiftet oktober/ 
november.  



 

 
Oppfølging av innvilget tilskudd.  
Alle som får innvilget tilskudd skal innen rimelig tid etter at prosjektet er avsluttet rapportere 
resultatet av prosjektet og hvordan tilskuddet er benyttet.   Rapporten skal signeres av ansvarlig 
søker.  

 
 
 
Iris Salten har mottatt 7 søknader om støtte fra Iris fondet.  
 
Saken 
I forhold til halvårsresultatet og foreløpige prognoser for andre halvår forventes det et samlet 
utbytte i 2017 fra Iris Produksjon, Retura Iris, Labora og Ht Safe i størrelsesorden 5 mil kroner.     
 
 
Søknadene: 
 

 Prosjekt Omsøkt 
1 Filmfest Salten 2018 

Iris og filmfest Salten ønsker å nå en viktig målgruppe for Iris, det vil si 15 
åringer.   De blir utfordret til å velge avfall og miljø som tema for Filmfest 
Salten.  Pengene vil gå til selve Film-festen og produksjonsutstyr.  
Iris vil støtte beste film i kategorien miljø med 10.000 kroner til den klassen 
som produserer filmen, videre vil vi gi et bidrag på 5000 kroner for hver film 
vi bruker på hjemmeside, Facebook eller i reklamesammenheng (eks 
kinoreklame). Dette er midler som tas over kommunikasjonsbudsjettet.  
Filmfest Salten engasjerer hele Salten. Alle ni kommuner er med i prosjektet.   
Filmfest Salten har en målgruppe på 1100 10- klassinger i hele Salten.  IRIS 
har støttet dette tiltaket siden 2012.   
Filmfest Salten har et budsjett på kr. 2 418 000,-.   Iris blir med sitt bidrag 
profilert som hovedsponsor.   

200 000 

2 Trainee Salten.   Søknad om støtte til kull 13 og 14.  
Det søkes om støtte til kull 13 og 14.  Dette er en samlet søknad om støtte 
for år 2018 og 19.  Det søkes om kr. 890 000 per år.  135 000 av disse midlene 
dekker kommunene i Salten sin deltagelse i programmet.    
Trainee Salten er et frivillig medlemsorganisert traineeprogram eiet av 28 
bedrifter i Bodø- og Saltenregionen.   Programmet har som hensikt å styrke 
området som en attraktiv arbeidsmarkedsregion gjennom å tilby en 
rekrutterings- og opplæringsordning for kandidater som har fullført høyre 
utdanning.  Det søkes etter kandidater med mastergrad i teknologi og 
økonomi, samt personer med minimum 3-årig ingeniørutdanning.    
Siden 2006 har 48 kandidater fullført programmet, 8 er i dag en del av 
programmet.  Av de 48 som er ferdige har 36 funnet seg jobb og forblitt i 
Salten etter avsluttet program.  
Resultatene fra programmet er vel dokumenter i egne rapporter.     
 

1 780 000,- 

3 Kogok - Rekruttering til marine næringer.   
Kigok gjennomfører hvert år mange tiltak for å motivere og inspirere barn og 
unge i Nordland til å velge fiskeri, oppdrett, sjømat og tilhørende marine 
næringer som utdannings- og yrkesvei.   I årene 2012 til 2015  ble 
rekrutteringsarbeidet finansiert av Havbruksfondet, i et felles prosjekt for 

600 000,- 



 

hele Nordland.   Havbruksfondet er nå brukt opp, og denne 
finansieringskilden er ikke tilgjengelig.   Regnskapet for 2016 viser en samlet 
innsats på kr. 800 000,-.   For 2018 er det planlagt ni prosjekter med et 
samlet budsjett på kr. 1 130 000,-. Det omsøkes kr. 600 000,-.    

4 Fauske kommune «Ny E6- Ny by».    
Prosjektmål:  
Målet er å utvikle Fauske sentrum i samsvar med strategiplanen for Fauske 
sentrum, og i planprosessen som er basert på denne strategiplanen og 
regionale planer for by- og tettstedutvikling i Nordland.  

• Det skal utvikles en overordnet utviklingsplan for Fauske sentrum.  
• Omlegging av Rv80 og E6 rundt sentrum er første prioritet.  
• Fauske legger vekt på å skape bostedsattraktivitet i sentrum og 

generell folkevekst gjennom disse målene og tiltakene.  
• Gjennom bruk av modeller, visualiseringer og åpne prosesser vil 

Fauske kommune skape engasjement og entusiasme rundt dette 
utviklingsarbeidet.  

Av total kostnad i fase en på kr. 2150000,- søkes det om 500 000,-.    

500 000,- 

5 Stormen Bibliotek Skapende senter for film og formidling.  
Støtte til utvikling av senter hvor målet er å stimulere unges trang og evne til 
å skape og formidle – gjennom film og digitale og kunstneriske uttrykk.   
Senteret skal ha sin base i Stormen bibliotek, og det er søkt om støtte fra 
Nordland fylkeskommune og nasjonalbiblioteket.  Bodø kommune støtter 
prosjektet med økonomiske midler, digitalt utstyr, personalressurser og 
lokaler.  Det søkes om støtte på kr. 300 000 fordelt på to år.      
 

300 000,- 

6 Bodø kommune - ByLAB.  
Støtte til 2 årig prosjekt for digitalisering innenfor ByLAB.   Prosjektet med 
digitalisering av byggesak, gjennomført i 2016 og 2017 har avdekket at man 
er helt avhengig av et 100 % digitalisert beslutningsgrunnlag.    ByLAB skal gi 
digitale reguleringsplaner, tilgang til feilfrie geografiske data og tettere 
integrasjon mellom ulike kommunale fagsystemer.   Digitalisering av hele 
teknisk avdeling er en naturlig utvidelse av digitalisering av 
eByggesaksprosjektet.    Det søkes om kr. 3 500 000,- fordelt på to år.  
 

3 500 000,- 

7 Steigen kommune - Lev i Steigen.  
Det søkes om midler til å gjennomføre en felles dagskonferanse/ 
rundebordskonferanse med fokus på tilflytting og stedsmarkedsføring i 
Salten.    
Hovedmålet for forprosjektet er todelt:  

- Å løfte tilflytting i Salten til et høyere politisk nivå, øke kunnskap om 
tilflytting, samt å gi prosjektledere som jobber med dette temaet en 
arene for felles erfaringsutveksling.  

- Å samle interesserte krefter for å inspirere, og skape felles initiativer 
for både individuell og samlet innsats for tilflytting i Salten.  Dette 
skal føre til en søknad om hovedprosjekt i 2018.    

 

75 000,- 

 
 
 
Rådmennenes har gjennomgått søknadene.  Ved utsendelse av denne saken er det ikke kommet 
tilbakemelding fra rådmennene.     



 

Administrasjonens anbefaling.  
Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten.   
Utbytte utover det skal tilfalle kommunene.  Interkommunale prosjekter for videreutvikling av 
offentlige tjenester prioriteres.  Jeg har valgt å kommentere noen av prosjektene spesielt.    
 
Trainee Salten er et prosjekt som dekker hele Salten, og som er viktig både for eierne og regionens 
næringsliv.   For 2018 vil Trainee Salten at deler av tilskuddet skal gå til å legge ned et enda større 
arbeid mot kommunene, slik at de blir mer aktive som brukere av ordningen.  Det vil bli gjort tiltak i 
rekrutteringen som direkte skal medføre at kommunene får kandidater som de etterspør.   
 
Prosjektet ByLab har allerede mottatt 1,7 millioner fra Iris fondet, og i denne tildelingen var det stilt 
krav om at prosjektet måtte dra de andre kommunene inn i prosjektet.   Det er ikke gjort, og det er 
også redegjort for vanskeligheten med dette.   Ut fra det som er rapportert kan en ikke se at det er 
lagt ned noe større engasjement i å gjøre dette prosjektet til et Salten-prosjekt.   Ettersom det nå 
søkes om midler til å digitalisere alle tekniske data for Bodø kommunene har jeg kommet til at dette 
prosjektet ligger utenfor hva som er ment med midlene fra Iris Fondet.   
 
Iris fondet har i flere år støttet Filmfest Salten, og har vært hovedsponsor for dette flotte 
arrangementet.    På grunn av innretningen med filmfest Salten som et virkemiddel for å få unge 
mennesker til å sette seg inn i Iris sitt eget fagfelt ønsker vi å støtte filmfest Salten også for 2018.    
 
Jeg anser ikke at øvrige søknader er innenfor de retningslinjer som er satt opp for IRIS- fondet, og jeg 
anbefaler for øvrig at de ikke oversendes til representantskapet.    
 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak: 
 
Styret innstiller overfor representantskapet å støtte følgende prosjekter over Iris fondet:  
 

1. Filmfest Salten.   Kr. 200 000,- 
2. Trainee Salten.   Kr. 1 780 000,-    støtte for 2018 og 2019.    

 
Utbytte fra Iris Salten sine datterselskaper utover 1 980 000,- betales til eierne.  
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør 
 































 

 

 
 

 
 
 
 

«SkaperStormen» 
Historiefortelling i den digitale tidsalder 

 
 

Vi skal stimulere unges trang og evner til å skape og formidle – gjennom film og nye 
digitale mediale og kunstneriske uttrykk. 

 
 
 
 
 
 

Stormen bibliotek  

31.08.2017 
 

 

 

  

 



1 
 

Innhold 
Innledning ................................................................................................................................................ 3 

«Skapende senter for film og formidling» – to prosjekter i ett .............................................................. 4 

Filmsatsing for ungdom – et viktig grep i Salten ..................................................................................... 5 

Innhold i satsingen .............................................................................................................................. 6 

Holde kontinuerlig opplæring i filmens ulike fagfelt ....................................................................... 6 

Skape et levende filmmiljø for alle ungdom.................................................................................... 6 

Kartlegging og oppfølging av talenter ............................................................................................. 7 

Lage sommerkurs for filminteresserte ............................................................................................ 7 

Bistå Filmfest Salten ........................................................................................................................ 7 

Lage utstyrspool Salten ................................................................................................................... 7 

Øvrige digitale muligheter – prosjektets andre del ................................................................................. 7 

Fase 1 – utrede hvilke konsepter som bør inngå .......................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Fase 2 – Iverksette ett konsept ..................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Fase 3 – iverksette øvrige konsepter, evaluering, samt prosjektets videreføring Feil! Bokmerke er 
ikke definert. 

Prosjektets organisering .......................................................................................................................... 9 

Fremdrift.................................................................................................................................................. 9 

Økonomi ................................................................................................................................................ 10 

Avslutning .............................................................................................................................................. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

  



3 
 

Innledning  
Denne søknaden er søknad to på midler fra Iris-fondet til Iris Salten. Vi fikk innvilget 150.000 i 2016. 
Prosjektet med å satse på film og digital historiefortelling i Stormen bibliotek har planlagt kick-off nå i 
slutten av september 2017.  

Prosjektet har to ulike deler. Disse beskrives nærmere i den videre søknaden. Selve filmdelen i 
prosjektet er finansiert av NFK og biblioteket selv, der vi nå ber Iris Salten bidra til de to siste 
prosjektårene, jfr fjorårets søknad. Den øvrige digitale historiefortellingen er finansiert av 
Nasjonalbiblioteket. Vi ser etableringen av senteret som ett samlet løft for biblioteket, men med ulik 
finansering.  

Senteret vi nå etablerer har som mål å stimulere unges trang og evner til å skape og formidle – 
gjennom film og digitale mediale og kunstneriske uttrykk. Utviklingen av et slikt senter er organisert i 
et treårig prosjekt, der det søkes om støtte fra Nordland fylkeskommune, Iris-fondet og 
Nasjonalbiblioteket. Bodø kommune bidrar med økonomiske midler, samt digitalt utstyr, 
personressurser, samt lokaler.  

Gjennom søknadsprosessen til Nasjonalbiblioteket, ble et tydelig digitalt prosjekt meislet ut, og 
prosjektbeskrivelsen av denne delen av prosjektet er derfor vesentlig tydeliggjort sammenlignet med 
søknaden til Iris Salten fra forrige år. Nasjonalbiblioteket har gitt oss prosjektstøtte med 400 000 per 
år i 2017 og 2018, for denne delen av prosjektet.  

Nordland fylkeskommune støtter filmdelen av prosjektet med 250 000 hvert år i tre år fra 
Næringsavdelingen, og 150 000 fra kulturavdelingen i 2016.    

Vi søker med dette Iris-fondet om prosjektmidler til filmsatsingen for prosjektets andre og tredje år, 
med 150 000 hvert år, samlet 300 000 kroner. Vi ville satt pris på om vi kunne komme i betraktning 
for to prosjektår, da det ville sikret en god overgang for prosjektets ulike deler, der vi får en gradvis 
overgang til ordinær kommunal drift for satsingen gjennom tredje prosjektår, samt påfølgende år, da 
ønsket fra prosjektdrivers side er at satsingen skal over i ordinær drift.  

 

Prosjektets mål  
Kunnskapsformidling og mediebruk er i rask endring, drevet bl.a. av en akselererende teknologisk 
utvikling. Dette utfordrer biblioteket til fortsatt å demonstrere sin relevans, for hvert nytt 
ungdomskull som kommer til.  

Prosjektets overordnede mål er å bidra til at ungdom i Bodø lærer historiefortelling gjennom digitale 
medier, erfarer koblingen mellom teknologiske og estetiske fag, og derigjennom får gode verktøy og 
muligheter i fremtidens arbeidsmarked. Prosjektet skal:  

1. Videreutvikle Unge Stormen som nettverk 
Unge Stormen har vist seg å være en god måte å organisere ungdomssatsingen i biblioteket på. 
Gjennom dette prosjektet skal vi videreutvikle nettverket, og gjennom nye tilbud satse videre på å la 
biblioteket bli en attraktiv møteplass for byens ungdom.  
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2. Utvikle Stormen bibliotek som navet i regionens ungdomssatsing på film, teknologi og 
historiefortelling.  

Nordland fylke har gitt Stormen bibliotek en regional rolle i å skape et miljø for film for ungdom, og 
har også bevilget støtte til dette formålet.  

Gjennom dette utviklingsprosjektet som vi nå søker Nasjonalbiblioteket om midler til, ønsker vi å 
utvide filmtilbudet til også å inkludere ulike former for digital historiefortelling.   

3. Utvikle verktøykasser for alle aktiviteter, som deles fritt med andre bibliotek og interessenter 
En viktig leveranse i prosjektet er at alle metoder, modulpakker, teknikker og opplegg dokumenteres 
og tilgjengeliggjøres digitalt for andre biblioteker/interessenter underveis. En egen blogg kan her 
være aktuelt. Vi vil også synliggjøre hvilke kombinasjoner av moduler som egner seg for mindre 
bibliotek.   

4. Utvikle en robust og bærekraftig modell for organisering av aktiviteter for unge  
De ulike tilbudene vil både være egeninitierte/egenproduksjon (gjelder særlig film), 
aktivitetssamarbeid der eksisterende ungdomstilbud flyttes til biblioteket (eksempelvis koding), samt 
samarbeid med eksterne miljøer/samarbeidspartnere/ildsjeler. Prosjektet vil gi svar på om disse ulike 
modellene for aktivitet også medfører at man bør ha ulik type organisering av aktiviteten.  

Vi vil involvere Unge Stormen tungt i utviklingen av de spesifikke tilbudene vi gir innen hvert 
satsingsområde slik at de føler eierskap til tilbudene, samt gir tilbudene innhold tilpasset for ungdom.  

5. Finne varig finansiering av satsingen 
Målet er at aktivitetene i satsingene er økonomisk og ressursmessig bærekraftige også etter 
prosjektets avslutning. I tillegg til å tenke bærekraft i utformingen av de enkelte prosjektaktivitetene 
vil man derfor i parallell søke å finne tilstrekkelig varig finansiering til å kunne videreføre satsingen. 

 

To prosjekter i ett  
Kjernen og startpunktet for et senter, og ett vesentlig bein for satsingen er filmutvikling, og den 
eksisterende satsingen på Filmfest Salten, som har eksistert i 11 år. Her lager alle 10.-klassinger i alle 
kommunene i Salten (Bodø, Fauske, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Steigen og Hamarøy) 
ulike kortfilmer. Filmene blir senere nominert og premiert på en egen høytidelig filmfest for alle 
elevene. Inneværende år ble det også gjennomført fagdag i forbindelse med Filmfest Salten, der 
Stormen bibliotek var vertskap for arrangementets ene dag. 

Gjennom de årene Filmfest Salten har blitt arrangert, har det dukket opp en lang rekke unike talent, 
samt ungdom som kunne tenkt seg å leke seg videre i filmverdenen. Utfordringen er at disse ikke 
følges opp og at vi i Salten ikke har noe sted å sende dem. Et filmsenter for barn og unge i Stormen 
bibliotek, vil være et sted vi kan oppfordre disse ungdommene til å oppsøke. Her vil de møte 
likesinnede, og få hjelp til å utvikle sine talent gjennom opplæring, leke i et spennende miljø, samt få 
nødvendig veiledning til å skape nye filmideer. Vår satsing skal kunne benyttes av ungdom fra hele 
Salten.  
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Videre sikrer finansieringen fra Nasjonalbiblioteket at prosjektet favner øvrige digitale kanaler og 
ulike metoder der barn og unge kan skape og formidle.  Våre medier og kunstuttrykk er i rask 
utvikling, hvor kunnskapsformidling og historiefortelling finner nye former i møte med ny digital 
teknologi.. Slik kan vi være fremtidsrettet og bygge opp et miljø hvor unge kan stimuleres og 
istandsettes til skape og formidle innenfor ulike digitale medier. I praksis betyr det at et slikt senter i 
tillegg til tradisjonell filmskaping bør ha takhøyde til å kunne favne andre digitale plattformer for 
historiefortelling.  

Vi har benyttet det eksisterende ungdomsmiljøet vi har i biblioteket, for å meisle ut hvilke digitale 
medier vi ønsker fokusere på, i tillegg til å satse på film. Det er tydelig at ungdommens interesser 
favner grafisk design, koding, blogg, virtual reality og droner, i tillegg til tradisjonell filmskaping. Vi 
skal gjennom hele prosjektet sikre at vi har historiefortelling som bærende element gjennom alle 
digitale kanaler.  

 

 

Filmsatsing for ungdom – et viktig grep i Salten  
Dette er den delen av prosjektet Stormen bibliotek søker Iris Salten om støtte til. Her er det kun 
bekreftet finansiering fra Nordland fylkeskommunes næringsavdeling for kommende år, og vi har 
derfor behov for ytterligere finansiering for å sikre et løft for denne satsingen.  

Få regioner i Norge satser så målrettet på å vekke interessen for film blant ungdom, som det gjøres i 
Salten. Alle niendeklassinger deltar i å lage kortfilmer, filmene vises, feires og premieres, før vi lar alle 
ungdommene reise hjem hver til sin kommune, uten videre oppfølging.  

Det har uten tvil vært en rekke store talent film-Norge har gått glipp av som en følge av denne 
manglende oppfølgingen i ettertid. Salten har derfor en unik mulighet til å skape kreative 
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filmarbeidere for fremtiden. Ingen annen region i Norge har så god oversikt over sine talent som det 
Salten har. Og ikke minst; det finnes mange ungdommer som brenner for å jobbe videre med film, 
men der interessen dabber av på grunn av manglende muligheter og oppfølging.   

Om vi ser til Tromsø, har filmveksthuset Tvibit bidratt til at Tromsø  i dag har et levende filmmiljø. De 
er i dag et regionalt kompetansesenter for film, og vil være en viktig samarbeidspartner i å utvikle et 
godt filmmiljø for ungdom i Salten. De har flere ganger avholdt kurs for Salten-ungdom, men der 
også møter vi utfordringen med at det ikke finnes ressurspersoner i vår region som kan følge opp de 
som har blitt kurset videre.  

Film som medium er et såpass ressurskrevende medium, at det vil være tilnærmingsvis umulig å 
utvikle gode ressursmiljøer i hver og én kommune i Salten. Det er derfor naturlig at et slikt senter 
utvikles ett sted, og at man finner gode metoder for å nå talenter og interesserte i hele Salten. Det 
søkes også å få støtte slik at vi har mulighet til å gi støtte til transport inn til Bodø, samtidig som egne 
ressurser sendes ut i Salten for å holde kurs der ungdommen er.  

 

Innhold i satsingen  
I det videre beskrives kort innholdet i en filmsatsing for Salten. Prosjektbeskrivelsen er ikke 
utfyllende, da det alltid vil komme nye vinklinger og nye muligheter. Den videre beskrivelsen er å 
anse som en minimumsbeskrivelse over hva et skapende filmsenter for ungdom vil inneholde.   

Holde kontinuerlig opplæring i filmens ulike fagfelt   
Å lage en film, kort eller lang, fiksjon eller dokumentar, handler om å kombinere en stor mengde 
ulike fagfelt. I profesjonell filmskaping handler det om å sette sammen fra få til hundrevis av 
mennesker der hver og en bidrar med sitt fagfelt for å skape et stort hele. Bare se på rulleteksten på 
en lang og dyr spillefilm, så vil du se hvor mange mennesker som faktisk er involvert.  

For ungdom som har lyst til å lage egen film, handler det ofte om å kunne litt av alt, der noe få er 
spesialisert på bare én ting. Å kurse ungdom i filmlaging handler derfor om å ha en lang rekke ulike 
kurs innen ulike fagområder innen film, det være seg manusskriving, regi, filming, produsentrollen, 
klipping, lyd, musikk, animering, etc.etc.etc. Samtidig må det også tilrettelegges for at noen som viser 
unikt talent  for ett spesielt felt, bør få spesifikk oppfølging innen dette feltet.  

For å få til riktig satsing på film i Salten, må prosjektet tilsette filmfaglig kompetanse, slik at vi kan 
drive utstrakt opplæring i egenregi, at kompleksiteten innen det filmfaglige er kjent og ivaretas, samt 
at vedkommende kan hente inn ytterligere kompetanse der vedkommende selv ikke har tilstrekkelig 
mulighet til å gjennomføre opplæring. Det er derfor i tillegg til økonomi til tilsetting i prosjektet, også 
lagt inn midler til innleie av kompetanse.  

Skape et levende filmmiljø for alle ungdom  
Å utvikle en interesse videre, handler ofte om å møte likesinnede og være en del av et levende miljø. 
Stormen bibliotek bør utvikles til å bli en fast møteplass for filminteressert ungdom i Salten. Et sted 
de kan svippe innom å få hjelp, et sted de kan møte filminteressert ungdom de kan jobbe sammen 
med og der kreativiteten blomstrer, og et sted der voksne rollemodeller kan fortelle dem hvordan de 
skal kunne komme videre med sine interesser dersom det er det de ønsker.     
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Kartlegging og oppfølging av talenter  
Gjennom filmfest Salten får man kartlagt de virkelige talentene. Disse bør få spesifikk oppfølging ved 
et slikt skapende senter. Vi kan gå tilbake til Filmfest Saltens tidligere år, og finne igjen ungdom som 
bør følges opp, samtidig som man i det videre livet til Filmfest Salten fortløpende kartlegger og følger 
opp talenter som dukker opp.  

Samtidig skal selvfølgelig all ungdom som ønsker og har anledning, kunne finne sin møteplass og få 
sin videre opplæring ved et slikt senter vi her planlegger.  

Lage sommerkurs for filminteresserte  
Det kan være aktuelt for et senter i Stormen bibliotek, å utvikle «lavbudsjett» filmkurs for ungdom på 
sommeren.  

Bistå Filmfest Salten  
En filmfaglig kompetanse ved Stormen bibliotek, vil naturligvis bistå Filmfest Salten der dette finnes 
hensiktsmessig. Det er dog ikke tilstrekkelig med midler i det budsjett som her presenteres til at 
ansvaret for Filmfesten flyttes innenfor dette prosjektet.  

Lage utstyrspool Salten  
Stormen bibliotek har et eget digitalt verksted, med tilhørende kameraer. Stormen eier også ene 
iPader. I tillegg har kommunen mye utstyr som finnes på ulike lokaliteter i kommunen. Nordland 
fylkeskommune har også mye utstyr i Bodø, som veldig ofte står ubrukt. Målet med prosjektet er at 
alt utstyret må ses i sammenheng og brukes mer helhetlig. Dette prosjektet er derfor ikke avhengig 
av at Stormen bibliotek går til anskaffelse av mye nytt utstyr, men at utstyret som finnes koordineres. 
Noe supplering vil det selvfølgelig bli underveis, men vi har ikke lagt det inn som en del av dette 
prosjektet. På mange felter innen det digitale er rimelig forbrukerteknologi god nok for senterets 
formål, slik at man kan unngå tunge utstyrsinvesteringer med lang brukshorisont.  

Øvrige digitale muligheter – prosjektets andre del  
Gjennom søknadsprosessen til Nasjonalbiblioteket er strategien for øvrig digital tilnærming i en slik 
satsing meislet ut. Denne delen er finansiert av Nasjonalbiblioteket og Stormen bibliotek, men 
beskrives her, da prosjektet løftes som helhet.  

Gjennom prosessen med involvering av ungdom og dialog med andre miljø kom det opp mer enn 20 
ideer til aktiviteter i SkaperStormen. Disse ideene ble så sammenstilt til et mindre antall større tema, 
som man gjennom dialog med eksterne fikk trygghet for den kompetansemessige og tekniske 
gjennomførbarheten av. Temaene er som følger: 

• Historiefortelling 
• Film 
• Grafisk design 
• Droner 
• Koding 
• Virtual Reality 
• Blogg 
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For å sikre at disse temaene har appell blant ungdommen i målgruppen ble de så tatt tilbake og 
testet bredt på ungdommene i Unge Stormen, gjennom en serie spørreundersøkelser på Unge 
Stormens ulike Facebook-grupper. Totalt 97 respondenter gav sin tilbakemelding, som gav følgende 
resultat: 

 

Figur 1: Prosentvis fordeling av respondentenes stemmer på de ulike tema. Hver respondent fikk én stemme. 

 

Figur 2: Detaljerte resultater fra avstemninger på aktuelle tema blant ungdommer fra målgruppen. 

Historiefortelling er ment å være fundamentet for satsingen og ble derfor ikke testet som eget tema. 

Prosjektets arbeid med de ulike temaene er tenkt lagt ut i tid, typisk med to nye tema pr. år, i tillegg 
til historiefortelling som er tenkt kjørt løpende gjennom hele perioden. Her vil ungdommenes 
prioritering legges vekt på, men også kompetanse- og utstyrsbehov vil kunne spille inn på 
rekkefølgen temaene lanseres i.  

Målet med organiseringen av aktivitetene innenfor de ulike temaene er å bygge videre på Stormen 
bibliotek som arena og ungdommen i Unge Stormen som nettverk. Det kan illustreres gjennom 
følgende modell: 

For å sikre at aktivitetene blir tilgjengelige for flest mulig struktureres aktivitetene innenfor tvert 
tema ut fra et modulprinsipp, hvor 

1. hvert tema består av 3-4 moduler 
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Film Grafisk design Droner Koding Virtual Reality Blogg

Test av konseptkandidater via Unge Stormens FB-grupper Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Sum Prosent Rang
Kategorier: Gaming Film 

Anime
Arrangør Media Styrings-

gruppa
Digital 
kveld, 

ansatte
Film (manus / regi / filming / klipp / animasjon) 6 5 3 3 6 1 24 25 % 1      
Grafisk design (hvordan designe / photoshop / andre verktøy) 2 2 6 3 4 3 20 21 % 2      
Blogging og multimedia (tekst / video på nett) 1 1 3 5 5 % 6      
Virtual Reality (hvordan lage og dele VR bilder / video / opplevelser) 4 3 2 1 1 1 12 12 % 5      
Droner (bygge / fly / filme / sikkerhet) 5 3 6 1 4 19 20 % 3      
Koding (programmering / apper / spill) 4 2 2 4 3 15 15 % 4      
Nye forslag:
Brettspill 1 1 1 % 7      
LAN (mere spesifikt mot pc, konsoller er selvsagt hjerteli velkommmen) 1 1 1 % 7      
Sum: 22 12 17 18 19 9 97 100 %
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2. hver modul typisk består av 3 samlinger på kveld eller helg 
3. modulene er selvstendige og kan tas uavhengige av hverandre 

 

Fremdrift  
Vi viser her fremdrift for opprinnelig prosjektperiode på tre år.  

 

 

Prosjektets organisering 
Prosjektet som helhet organiseres som vist i denne figuren:  

 

 

Styringsgruppe 
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I styringsgruppen vil blant annet Kultursjef og leder av Stormen bibliotek sitte. Det vil rekrutteres 
andre ressurspersoner fra kommunen og utenfor kommunen, som skal bistå i utviklingen av og 
retningen på dette prosjektet. Dersom noen av bidragsyterne til prosjektet ønsker plass i prosjektets 
styringsgruppe, ville dette vært kjærkomment.  

Prosjektledelse/fagkompetanse  

Innen prosjektledelse/fagkompetanse skal det både være kompetanse til å lede prosjektet, 
Filmkompetanse til å holde en rekke ulike kurs i egenregi, samt tilstrekkelig teknologisk kompetanse 
til å kartlegge mulige konsepter og leie inn nødvendig kompetanse for iverksetting, samt at man skal 
løpende bistå med veiledning av ungdom knyttet til senteret. Antall personer involvert vil være 
avhengig av hvilken kompetanse hver enkelt person involvert har, men det er en forutsetning at det 
finnes filmfaglig personer tilsatt i prosjektet.  

I prosjektets år to og tre, vil det være knyttet mer alternativ digital kompetanse i prosjektet, enn det 
det er behov for i prosjektets år 1. I mye av opplæringen og tiltak gitt i fase 2 og fase 3 vil det være 
behov for innleie av kompetanse for de ulike konseptene som implementeres.  

Unge Stormen  

Unge Stormen vil ha en tydelig og synlig del i dette prosjektet, og sikre ungdomsinvolvering, 
forankring og deltakelse.  

Referansegruppe  

Det vil knyttes en referansegruppe til prosjektet. I tillegg til bransje/organisasjoner innen film og 
formidling, ønsker vi involvere et av bibliotekene i Salten i denne referansegruppen, slik at vi løpende 
kan få innspill på metodikk for de konseptene vi utvikler, slik at vi parallelt kan utvikle en forenklet 
variant som lettere lar seg implementere på mindre biblioteker.  

Økonomi  
Vi viser til prosjektets opprinnelige finansieringsplan.  
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Vi har fått noe avkortede midler fra Nasjonalbiblioteket til prosjektets del to, og har kun kjent 
finansiering for filmdelen med 250.000 fra næringsavdelingen per dags dato.  

Avslutning  
Vi håper at denne søknaden har gitt et godt bilde av hva vi nå igangsetter i Stormen bibliotek og i 
Salten region.  

 

År 1 År 2 År 3 
Utgifter
a) Prosjektledelse/fagkompetanse/styringsgruppe 725 000 950 000 950 000
b) Tiltaksmidler/kursmidler 150 000 230 000 230 000
c) Bistand fra forskere/analytikere 25 000
d) Reiser 50 000 70 000 70 000
e) Kontor/pc/ledelsesressurser/adm.ressurser/etc 250 000 250 000 250 000
Sum 1 200 000 1 500 000 1 500 000

Finansering 
Nasjonalbiblioteket 200 000 500 000 500 000
Nordland fylkeskommune 350 000 350 000 350 000
Iris Salten 150 000 150 000 150 000
Bodø kommune - økonomiske midler 250 000 250 000 250 000
Bodø kommune - egeninnsats 250 000 250 000 250 000
Sum 1 200 000 1 500 000 1 500 000
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Postboks 6094  

8031 Bodø 

 

Søknad om tilskudd for ByLAB  
 

Bakgrunn 
Bodø kommune har jobbet med digitalisering av byggesak i 2016 og 2017. Dette arbeidet har 

avdekket at digitalisering av slike prosesser er 100% avhengig av et digitalisert beslutningsgrunnlag 

og en effektiv informasjonsflyt mellom fagsystemene og organisasjonen. For at kommunen skal 

kunne lykkes med eByggesak prosjektet har vi behov for blant annet digitaliserte reguleringsplaner, 

tilgang til feilfri geografisk data og tettere integrasjon mellom fagsystemer. 

Det er ikke mulig å se på anskaffelse av kun et fagsystem. Kommunen ser at digitalisering av teknisk 

avdeling handler om tilgjengeliggjøring og gjenbruk av organisasjonens informasjon og at flere av 

avdelingens digitaliseringsprosjekter av avhengig av hverandre. 

Digitalisering hos mindre kommuner vil være en stor utfordring både ressurs-, tids- og 

finansieringsmessig. Et av hovedmålene til ByLAB’en er design og utvikling av løsninger som kan 

benyttes av nabokommunene i Salten. 

Bodø kommune har nå etablerte et tett samarbeid med KS, KMD, Sintef, NTNU, Microsoft, Evry, 

Atea, Norkart, Kartverket, Urbanetic og Redpill Group, for å utvikle neste generasjons plan-, bygg- og 

geodataløsninger. Kommunen jobber også med digitalisering av drift og forvaltningstjenester hvor 

datagrunnlaget benyttes av andre tjenester.  

Kommunen ser nå på digitalisering av hele teknisk avdeling som en naturlig utvidelse av digitalisering 

av eByggesaksprosjektet. 

Arbeidet i 2016 / 2017 
Kommunen har kommet langt i digitaliseringsarbeidet de to siste årene, og er nå blant de fremste i 

landet med tanke på utvikling av plan-, bygg- og geodataløsninger til kommunal sektor. Mye av det 

kommunen arbeider med for tiden er banebrytende og fokus er på pilotering, forskning og utvikling 

fremfor tradisjonell anskaffelse. Verden endres raskere enn markedet kan produsere hyllevare. 

Kommunen har derfor anskaffet seg teknologipartnere som kan hjelpe organisasjonen i 

digitaliseringsarbeidet. 

Per dags dato er arbeidet delt opp i følgende delprosjekter, men det er viktig å merke seg at 

prosjektene påvirker hverandre.  
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eByggesak 

Anbuds-grunnlaget 2.0 er utformet slik at andre kommuner kan anskaffe saksstøtte for 

byggesaksbehandlingen uten å gå veien om en omfattende anskaffelse av en ny sak/arkivløsning. 

Sammen med EVRY og Kongsbergregionen utvikler vi et nytt fagsystem som er selve grunnsteinen for 

digital behandling av byggesøknader. Dette vil gi en vesentlig forenkling for innbyggerne, lokalt 

næringsliv og egne saksbehandlere. Helintegrerte og automatiserte prosesser vil gi reduserte 

kostnader, bedre samhandling og langt kortere saksbehandlingstid, som vil frigjøre tid til oppfølging 

og ettersyn. Grensesnittet mot arkivet ivaretas gjennom standardiserte tjenestegrensesnitt som GI-

Arkiv og Noark 5 kjerne. 

ePlansak 

ePlansak er en nasjonal standard/veileder som setter krav til kommunale fagsystem/saksstøtte for 

den kommunale planprosessen. Bodø kommune har intensjon om å samarbeide videre med Evry i 

videreutvikling av Elements/eByggesak slik at programvaren støtter nasjonale krav til ePlansak. 

Prosjektet er fortsatt i oppstartsfasen. 

Sentral felles kartdatabase (SFKB) 

Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem der kartdata fra kommunene blir direkte 

oppdatert i en sentral database hos Kartverket. Kartdatabasen gir alle brukere tilgang til ferske og 

kvalitetssikrede data. Kommunen er i gang med flytting av kartbasene ut i skyen. Som en del av dette 

prosjektet samarbeider vi med KS, KMD og Kartverket om å definere opp et minimums standard 

datasett/kartlag som skal være tilgjengelig for behandling av byggesakene. Kommunen jobber med 

Atea og Norkart angående hvordan dette skal implementeres fra et IKT arkitektur- og 

driftsperspektiv.  

3D city planning 

Urbanetic - Fabric er et geospatial modelleringsverktøy som gjør det mulig å visualisere og analysere 

hvilken som helst by ved hjelp av ulike tilgjengelige offentlige og private datasett. Fabric er et 

planleggings- og analyseverktøy, med fokus på bærekraft, kapasitet og utvikling. 

Kommunen er i gang med en 3 måneders pilot hvor fokuset vil være å modellere den eksisterende 

byen først, for deretter å importere og distribuere nye romlige forslag med hensyn til byfornyelse og 

visualisering av kommunens miljømessige, sosiale og økonomiske påvirkning over tid.  

Målet med pilot er å vurdere om Fabric kan videreutvikles og deretter benyttes som arbeids og 

kommunikasjons verktøy i hele teknisk avdeling fra plan- og byggesaker til driftsovervåking og 

flåtestyring.  

Prosjektet jobber nå med importering av SOSI (Norsk standard) data og vi har som mål at verktøyet 

vil kunne transformere dette til City GML (International standard) samt eksportere data i SOSI, 

GeoJSON og GML filformater. 



 

Bodø kommune  •  Postboks 319  •  8001 Bodø   •  Telefon 75 55 50 00  •  Telefaks 75 55 50 18   

mail: postmottak.raadhus@bodo.kommune.no  •  web: bodo.kommune.no 

Hololens integrasjon med Urbanetic Fabric 

Kommunen har som mål å integrere Microsoft Hololens med Urbantic Fabric slik at byplanleggere og 

saksbehandlere kan jobbe i en 3D simulert opplevelse. Atea har bekreftet at de har en Hololens som 

kan brukes til prosjektet og vi har planer om å komme i gang med prosjektet i løpet av 2017. 

Digitalisering av reguleringsbestemmelse 

Kommunen har tatt i bruk KMD sin nye standard mal for reguleringsbestemmelse, og jobber nå med 

utvikling av hel-digitaliserte planer med bestemmelser XML som er integrert i planbaser. 

Datamodellen må forankres i et rammeverk, antagelig SOSI standarden. Standardiseringsarbeid har 

sine egne prosesser mht arbeidsmetodikk, konsensus og dokumentasjon. En kan derfor forvente at 

formell forankring av datamodellen vil ta noe tid. Det er pr i dag ingen systemleverandører som har 

utviklet software for utarbeidelse eller forvaltning av reguleringsbestemmelser basert på en 

informasjonsstruktur. Kommunen må videreutvikle informasjonsmodellen og ønsker å se på mulighet 

til å benytte Urbanetic Fabric til produksjon av digital planer. 

3D areal planer 

Prosjektet har arbeidet med hva forståelsen av en reguleringsplan i 3 dimensjoner egentlig er. En 

reguleringsplan gir et juridisk handlingsrom for et mulig tiltak. Det betyr at det er et skille mellom 

hvordan «ting faktisk blir», og hva som er selve reguleringsplanen. Kommunen er i gang med 

planlegging av Burøya, og planen skal lages i 3D ved bruk av Urbanetic Fabric, i tillegg til vanlig 

format, basert på KMD sin XML informasjonsmodell (XML). 

Zero Emisjon Neighborhoods (ZEN) 

Forskningssenter for null-utslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for 

framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at null-utslippssamfunnet kan realiseres. 

Kommunen er en aktiv deltaker i prosjektet og har som mål at den nye bydelen i Bodø (Ny By Ny 

Flyplass) skal være en såkalt null-utslippsby. 

Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å 

planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og 

bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljø lokalt, og til å nå nasjonale klimamål. 

Så snart at prosjektet har definert hvilke KPI’er som skal være med i definisjon av ZEN, har 

kommunen ambisjoner å programmere disse inn i Urbanetic Fabric slik at verktøyet kan benyttes til 

planlegging av ZEN og Ny By. 

Digitalisering av gravemeldingstjenesten 

Kommunen har inngått pilot samarbeid med Geomatikk og jobber nå med oppsett av deres løsning. 

Kommunen vil teste og evaluere løsningen over en 3 måneders periode i løpet av 2017 før evt. 

anskaffelse ved årsskiftet. 
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Digitalisering av vei og skilt 

Kommunen jobber med å kartlegge vei og skilt informasjon på en effektiv måte slik at dette kan 

brukes i drift og strategisk planlegging, samt at den er tilgjengelig i andre fagsystemer som for 

eksempel gravemelding, arbeidsvarsling og byggesak. 

Innsyn og innbyggerdialog 

Kommunen har behov for bedre kommunikasjonsløsninger. Arbeidet er i startfasen og vi ser på 

muligheter til å ta i bruk en bedre eksisterende løsning, som eDialog og plandialog, men vi er også i 

diskusjon med Norkart angående Min Eiendom og Microsoft ifm chat bots. Urbanetic Fabric er tenkt 

brukt til innbyggerdialog ifm byplanlegging. 

Smart City IKT Plattform 

Tilgjengelighet og gjenbruk av data er sentral i digitaliseringsarbeidet. Avdelingen og By-utviklings 

LAB’en samarbeider med kommunens IKT avdeling, Atea og Microsoft om design, spesifisering og 

utvikling av et Smart City IKT plattform. Dette skal brukes til lagring og drift av kommunens data, 

integrasjoner og fagsystemer. Første fasen er i gang og består av å utvikle en Smart City Roadmap 

over et 3 måneders periode, i samarbeid med konsulenter fra Microsoft. Deretter må planen 

implementeres i samarbeid med kommunens IKT partner Atea. 

Analysesenter 

Det er etablert egen analysegruppe tvers av fagkontorene. Oppgaven til denne gruppa er å utføre og 

utforske analyser som er sammensatt av den digitale informasjonen kom kommunen har tilgjengelig. 

F.eks. vannansamling, flomfare, boligstatistikk, vannkvalitet osv. Målet er å få publisert de 

datasettene som kommer av ulike analyser og automatisere det som kan automatiseres. I videre 

utvikling av disse analyser bør de implementeres til Fabric, slik at konsekvensene for planlegging av 

tiltak synliggjøres i realtid basert på tidligere erfaringer/analyser. Gruppen hører naturlig til LAB’en. 

Personene er plassert i organisasjon i ulike fagfelt og virksomhet men jobber med ting som hører 

sammen. Utfordring er å få frigjort de ressursene for å jobbe i LAB’en . 

Resultater og funn 
Kommunen har kartlagt og analysert en god del av arbeidsprosesser, systemer og tjenester hos 

teknisk avdeling ved bruk av Bitstream metoden. eByggesak er snart klar til produksjon (1 år før 

planlagt oppstart) og arbeidet med ePlansak er allerede i startfasen. Gravemeldingskontoret er i gang 

med pilotering av et hel-digitalisert løsning fra Geomatikk, med planlagt produksjonssetting i løpet av 

høsten. Urbanetic er i gang med 3D modellen av Bodø by i Fabric, og geodatakontoret jobber med 

konvertering av eksisterende reguleringsplaner. IKT avdelingen, digitaliseringsforumet og Microsoft 

er i gang med Smart City road map, og Atea jobber med implementering av kommunens IKT 

infrastruktur. ZEN FME er forventet å komme med første utkast til nullutslipps KPI’er i løpet av 

høsten.  

Vår erfaring er at digitalisering handler om mye mer enn anskaffelse av programvare. Arbeidet krever 

endringer i hele organisasjon, samt mye tid til å kartlegge organisasjonens eksisterende løsninger, 

rutiner og integrasjoner. Arbeidet har avdekket at digitalisering av arbeidsprosesser er avhengig av et 
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digitalisert beslutningsgrunnlag, samt fri informasjonsflyt mellom systemene. Avdelingens 

programvareportefølje, formell organisering og arbeidsprosesser må derfor ses i sammenheng. 

Det er nødvendig å benytte en standardisert måte å dokumentere organisasjonens «as is» og «to be» 

tilstand, og kommunen har deltatt på BitStream programmet i regi av Nord Universitet for å etablere 

et felles system for virksomhetsmodellering til bruk i offentlig sektor. Kommunen skal jobbe videre 

med Bitstream prosjektet over de neste 2 år. 

Digitalisering krever dedikerte ressurser. Erfaring viser at digitaliseringsarbeidet er såpass krevende 

at det er vanskelig å gjennomføre i praksis uten dedikerte ressurser.  Kommunen har nå ansatt en 

person i teknisk avdeling som skal utelukkende jobbe med digitalisering og prosessutvikling. Vi ser og 

behov for å ansatte flere ressurser og/eller engasjere konsulenter, i korte perioder for å jobbe med 

spesifikke problemstillinger.  

Digitalisering av en kommune krever en felles IKT plattform og felles IKT strategi. Mange av 

systemene, på tvers av organisasjonen, er avhengig av hverandre og det er behov for å samkjøre 

anskaffelse av tekniske løsninger, da disse senere må integreres med hverandre og andre 

eksisterende systemer. 

Digitalisering er kostbart og det er vanskelig å synliggjøre gevinster når dagens systemer og rutiner, 

ikke er i stand til å dokumentere nå-situasjonen godt nok detaljert. Kommunen forventer ikke at alle 

gevinstene vil være synlig fra dag èn, og det vil mest sannsynlig bli en overgangsperiode hvor 

kostnadene er større enn realiserte gevinster. Dette vil utfordre kommunens økonomi og 

digitaliseringsarbeidet vil derfor bli avhengig av ekstern finansiering i overgangsperioden. 

Vår erfaring tilsier at digitalisering vil bli en stor utfordring hos mindre kommuner med allerede 

pressede ressurser, og vi vil derfor sette mer fokus på gjenbruk av våre resultater hos 

nabokommunene. 

Veien videre 
For å lykkes med digitaliseringsarbeidet skal kommunen organisere dette arbeidet under en ByLAB, 

med felles prosjektstyring med koordinering på tvers av de involverte avdelinger. Mye av arbeidet 

fremover består av pilotering, testing og videreutvikling av løsningene prosjektene har identifisert. 

I tillegg til eksisterende prosjektleder ser kommunen behov for flere medarbeider som kan jobbe 

dedikert på deler av prosjektene i ByLAB’en.  

 Digitalisering av reguleringsbestemmelse: Kommunen har behov for en ressurs i ca 12 

måneder som kan jobbe heltid med utvikling av XML datamodellen i samarbeid med KMD, 

Asplan Viak og Urbanetic.  

 Hololens integrasjon med Urbanetic Fabric: Kommune har behov for en ressurs i ca 6 

måneder for å koordinere og delta i utviklingsarbeid sammen med Urbanetic, Atea og 

Microsoft.  
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LAB’en vil har kontakt med NTNU, Nord Universitet og Sintef gjennom delprosjektene, og vi har en 

ambisjon om å knytte disse forskningsmiljøene tettere opp mot helhetsbildet som laben arbeider 

med. 

Redpill Group, Innovasjon Norge og IRIS vil også være viktig støttespillere i arbeidet framover. 

Pris og prismodeller 
KS og KMD jobber med standardisering av mange kommunale tjenester med basis i 

selvkostprinsippet. Kommune er en aktiv deltaker i debatten og vil følge med på utviklingen. 

Kommunen, Redpill Group og Urbanetic jobber med en forretningsmodell for kommersiell tilgang til 

kommunens verktøy og data. 

Hva vil være gevinstene? 
Digitaliseringsarbeidet vil effektivisere og forbedre kvalitet på tjenestene til kommunens innbyggere. 

Effektivisering av tjenestene vil gjøre kommunen i stand til å levere flere og bedre tjenester samt løse 

flere oppgaver til innbyggere uten et økt ressursbehov.  

I tillegg til disse gevinstene mener vi at ByLAB’en vil bidra til følgende strategiske gevinster. 

Felles løsninger og høyere kvalitet for innbyggerne i Salten 

Digitaliseringsarbeidet som Bodø kommune gjør, vil resultere i en IKT plattform, fagsystem portefølje 

og et sett med arbeidsprosesser som kan benyttes direkte, eller gjenbrukes av alle kommuner i 

Salten hvis ønskelig. Dette vil gjøre det mulig for Salten kommunene å levere effektiv og høykvalitets 

tjenester til distriktets innbyggere.  

Bodø kommune som nasjonal leder innen plan, bygg og geodata og attraktiv arbeidsplass. 

Forsknings- og utviklingsarbeidet kommunen gjør nå innenfor plan, bygg og geodata er banebrytende 

på internasjonalt nivå. En slik posisjon gjør at kommunen blir en attraktiv arbeidsplass som kan 

trekke fagsterke ressurser til distriktet. 

Etablering av flere internasjonale selskaper og arbeidsplasser i Bodø/Salten regionen. 

Både Urbanetic Ltd og Redpill Group har intensjoner om å etablere lokale kontorer i Bodø som 

resultat av digitaliseringsarbeidet kommunen gjør. Etablering av Bodø kommunens By-utviklings LAB 

vil kunne tiltrekke flere internasjonale selskaper og forskningsmiljøer til regionen. En del av ZEN 

prosjektet er å utvikle en «Living Lab», og prosjektet vil bli en av flere delprosjekter i ByLAB’en som 

tiltrekker oppmerksomhet fra omverden. 

Målsetting 
Kommunen har som mål å designe, utvikle eller anskaffe en IKT arkitektur, fagsystem portefølje, 

formell-organisering og et sett med arbeidsprosesser som er nødvendig til å møte morgendagens 

krav fra innbyggere med høy-kvalitet og effektive tjenester, og som gir våre fagmedarbeider de 

verktøyene som er nødvendig for å skape en kommunen og by som folk ønsker å bor i. 
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ByLAB skal også være for publikum. Kommunen ønsker at LAB’en kan være et sted da politikere, 

beboere, forskere og studenter kan møtes for å diskuterer og lære om utviklingen i byen. 

Organisering 
Prosjektene organiseres under en felles ByLAB som egne utviklingsprosjekter, med en felles 

prosjektleder. Ressurser fra involverte kontorer fristilles til dette utviklingsprosjektet. Prosjektet 

krever deltakelse fra arkiv, byggesakskontoret, byplankontoret, forvaltningskontoret, geodata, 

innkjøpskontor, IKT- tjenesten, og servicekontor. Kommunaldirektør og fagledere fra deltakende 

kontor er styringsgruppe. Ressursene utenfor teknisk avdeling involveres primært gjennom 

digitaliseringsforumet og eksisterende prosjekt samarbeid. Avdelingens geodata kontor vil ha en 

sentral rolle i digitaliseringsarbeidet og har eierskap til de tekniske løsninger utviklet i prosjektet. 

Prosessplan og rapportering 
Prosjektleder utvikler prosessplan med milepæler for prosjektet som er to-årig, og hvor det utvikles 

opplegg for halvårlig rapportering til rådmann og institusjoner som gir økonomisk støtte. 

Anskaffelse 
Anskaffelse (innkjøp) skal skje innenfor regelverk for offentlig anskaffelser. 

Økomomi og finansiering 
Økonomi: Foreløpig vurdering for økonomi vil være kr. 3.950.000,- til prosjektleder, 

prosjektmedarbeidere, utvikling av kravspesifikasjoner, systematisering arbeidsflyt, innleie av 

konsulenter til ulike deler, samt kurs- og møtedeltakelser. Her er antatt at prosjektleder vil koste kr. 

1.700.000,- og prosjektmedarbeiderne vil koste kr. 2.250.000,- inklusiv sosiale omkostninger.  

Finansiering: Tilskudd fra IRIS fondet er kr. 3.500.000,- fordelt over 2 år. Kommune har mottatt kr. 

200.000,- i støtte fra KMD og kommunens resterende andel innarbeides i budsjett 2018 og 

økonomiplan 2016- 2020. 

Kommunen er i dialog med Innovasjon Norge og mulighetene rundt innovasjons-kontraktene i 

forbindelse med etablering av et Urbanetic kontor i Norge, og lokal videreutvikling av 3D verktøyet 

Fabric. 

Øverføring til andre kommuner 
Arbeidet med digitalisering så langt har avdekket at digitalisering hos mindre kommuner vil være en 

stor utfordring både ressurs-, tids- og finansieringsmessig. En av hovedmålene til ByLAB’en er design 

og utvikling av løsningen som kan benyttes av nabokommunene i Salten. Kommunen har som mål å 

etablere dialog med nabokommune og presentere resultatene av prosjektene i løpet av høsten 2017. 
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Søknad om tilskudd fra IRIS-fondet 
Bodø kommune søker om kr. 3.500.000,- i tilskudd til to-årig prosjekt for digitalisering innenfor 

ByLAB. 

 

Med hilsen 

 

Knut A. Hernes 

kommunaldirektør teknisk avdeling 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og mangler signatur 



IRIS-fondet 
Boks 6904 
8031 Bodø 
 

Fauske 01.09.2017 

 

 

Søknad om tilskudd til prosjektet 

«Ny E6 – Ny by» - Moderne, attraktive og urbane Fauske 

I forbindelse med oppretting av prosjektet «Ny E6 – Ny By», søker Fauske kommune IRIS-

fondet om prosjektstøtte på 500.000 kroner. Prosjektet er delt i tre faser, der omsøkt fase har 

en tidsramme på to år, med oppstart januar 2018. Utover egne midler, støttes prosjektet av 

Nordland Fylkeskommune.  

Fauske - den attraktive moderne byen midt i Salten og porten til fylkeshovedstaden 

Fauske skal bli ny. Gjennom å være en viktig regional nordlandsby med ambisjoner om 

vekst, skal Fauske utvikle potensialet som byen rommer, til å bli enda mer spennende og 

attraktiv.  

Urbanisering er en del av samfunnsutviklingen. Det moderne mennesket har større og nye 

forventninger til hvordan de vil leve. Det handler om tilgjengelighet og et variert tilbud - om 

hvordan vi bor, bomiljø og bokvalitet, arbeidsmarked og utdanning, kommunikasjon, natur, 

kultur og idrettsliv – og offentlige tjenester. I tillegg er en del av de offentlige tjenestene 

enklere å opprettholde når den knyttes til sentra. 

Fauske har ambisjoner og vil ta en foroverlent og offensiv rolle i kampen om fremtidige 

innbyggere. Vi ligger sentralt plassert i Salten og Nordland. Vi er porten til 

fylkeshovedstaden. Vi har stor tilgang til arealer for vekst for innbyggere og næringsliv. Vi er 

et naturlig logistikknutepunkt for hele regionen og for Nord-Norge forøvrig.  

Vi skal derfor se byen i en større regional sammenheng – og ha ambisjoner om å være en 

livskraftig småby og et klart definert komplementært tilbud til fylkeshovedstaden i Nordland. 

Vi skal representere en by med bo og arbeidsmarked for mennesker som vil leve midt i 

Salten, og dermed ha tilgang til de utvidede tilbudene Bodø representerer.  

Byutviklingsprosjektet 

Med bakgrunn i våre ambisjoner har Fauske kommune vedtatt byutviklingsprosjekt «Ny E6 – 

Ny By». Prosjektet er i samsvar med lokale og regionale ambisjoner for Nordlands-byene.  

Byutviklingsprosjektet «Ny E6 – Ny By» vil ha tre hovedtema:  



A. Samferdsel/samfunn og infrastruktur – utløse nye potensial for byutviklingen av 

Fauske 

B. Attraktive Fauske – boformer, byrommet og moderne livskvalitet 

C. Vekstkraft og innovasjon – næringsutvikling og nye moderne arbeidsplasser i et 

regionalt perspektiv 

I sum vil dette bidra til at Fauske kan oppfylle lokale og regionale ambisjoner som attraktivt, 

vekstkraftig og moderne småbysamfunn også inn i fremtiden.  

Prosjektet er omfattende og krevende, og fordrer godt strategiarbeid for å nå målene som er 

satt. Gjennom nettverksarbeid, informasjon, samhandling mellom ulike etater, innsalg mot 

sentrale myndigheter, samarbeid med kommuner og ulike næringsaktører, er endelig mål å 

komme på Nasjonal Transportplan – NTP – ved neste korsvei. Med omlegging av E6 og R80 

optimaliseres muligheten for utvikling av Salten og landsdelen, som inntil dette er avhengig 

en overbelastet infrastruktur.  

Prosjektarbeidet forventes derfor å gi mye reise- og møteaktivitet. I tillegg planlegges 

visualisering av prosjektet, der det vil være behov for ulike fagområder for modellering og 

film. 

Prosjektmål 
Målet er å utvikle Fauske sentrum i samsvar med strategiplanen for Fauske sentrum, og i 

planprosessen som er basert på denne strategiplanen og regionale planer for by- og 

tettstedutvikling i Nordland. 

 Det skal utvikles en overordnet utviklingsplan for Fauske sentrum.  

 Omlegging av Rv80 og E6 rundt sentrum er første prioritet.  

 Fauske legger vekt på å skape bostedsattraktivitet i sentrum og generell folkevekst 

gjennom disse målene og tiltakene.  

 Gjennom bruk av modeller, visualiseringer og åpne prosesser vil Fauske kommune 

skape engasjement og entusiasme rundt dette utviklingsarbeidet. 

Nye trafikale løsninger – en regional utfordring, og et fremtidig potensial for 

byutviklingen i Fauske 

Fauske er en av få steder i landet hvor man fortsatt har E6 gjennom sentrum. Veien er 

hovedferdselsåre for biltrafikken i regionen og hele Nordland. Traséen gjennom Fauske har 

vært uforandret siden den ble bygget rundt 1960. Noen forbedringer ble gjort under 

etableringen av miljøgata 2007, uten at traséen ble omlagt. I ettertid har samfunnsutviklingen 

og trafikkbildet endret seg mye, og trafikkmengden har hatt en betraktelig økning.   
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Fauske er viktig som trafikknutepunkt for all veitrafikk fra øst, vest, sør og nord. Byen er med 

sin beliggenhet blitt porten til fylkeshovedstaden, og er naturlig transittsted for store mengder 

gods og persontransport i og gjennom Salten. Både langs bane og vei er Fauske blitt 

betydelig som knutepunkt for Nord-Norge.   

Infrastruktur og veiløsningene rundt Fauske er derfor mer enn en lokal utfordring. 

Fylkeshovedstadens vekstambisjoner som regionalt sentrum vil utfordre Fauske, som trafikal 

port for Bodøs regionale tilbud til alle innbyggerne i Salten. Feltene dette først og fremst 

gjelder er innenfor lufttrafikk, spesialisthelsetjenester og regionale tilbud.  

Fauske vil derfor i sterkere grad bli trafikknutepunkt på flere områder, bl.a. innenfor økende 

industriproduksjon i Nordland, eksempelvis på havbrukssiden. Nye trafikale løsninger sør for 

oss, med utbedring av E6 Saltdal, tunnel gjennom Tjernfjellet og økt satsing på 

mellomriksveien fra Sverige, vil det utvilsomt gi mer trafikk langs vei.  

Nord for Fauske vil de planlagte oppgraderinger av E6-tunnelene gjennom Sørfold bidra til 

en mer effektiv trafikkavvikling i begge retninger. Økt trafikkmengde vil gi et prekært behov 

for mer robuste og moderne trafikkløsninger i tilknytning til Fauske.  

Sekundært vil dette selvsagt også gi positive lokale ringvirkninger. Fauskes innbyggere har 

behov for en forsvarlig og effektiv trafikkavvikling i sitt nærområde ut fra 

trafikksikkerhetshensyn og miljøutfordringer. Begrensinger i dagens trase vanskeliggjør 

muligheten for en moderne og fremtidsretta sentrumsutvikling.  

Nye samferdselsløsninger – døråpner for moderne byutvikling 

Det er Fauske kommunes mening at nye samferdselsløsninger både langs riksvei 80 og E6, 

vil gi Fauske nye muligheter til å realisere regionale politiske vedtatte målsetningene for 

bysamfunnene i Nordland.   

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk vedtatt av fylkestinget i desember 2016, bygger 

på forutsetningen at bykommunene i Nordland vil representere grunnfjellet for bosetningen i 

landsdelen i fremtiden.  

Byene skal være gode steder å bo og verdt å besøke. Bysamfunnene skal være preget av 

moderne, helsefremmende og attraktive bomiljøer og byrom. Det betyr at utbudet av 

boformer og utvidede bokvaliteter i samfunnet må settes inn i en helhetlig og systematisk 

kontekst. Disse kvalitetene omfatter arbeidsplasser, handel, pendling, kulturtilbud, idrett og 

kvalitet på offentlige tjenester. Prosessen betyr at byene må strekke seg – i utvikling av 

tilstrekkelig tilbud innenfor de rammene man kan forvente.  



Nye samferdselsløsninger vil åpne dørene for en mer offensiv vekststrategi i næringsutvikling 

og dermed jobbskaping. Effektive og tilpassede transportløsninger vil kunne gjøre Fauske i 

stand til å bidra til at regionale mål om regionsforstørring oppnås.  Miljø og klimavennlig 

arbeidspendling både til og fra Fauske vil kunne forsterkes.  

Nye moderne og samordnede vegløsninger nord om byen vil gjøre det mer rasjonelt og 

attraktivt å ta i bruk de store landarealene Fauske har til næringsutvikling. Spesielt kan det 

tenkes utvikling av nye arbeidsplasser knyttet til logistikk, transport og kraftkrevende industri.  

Oppsummering 

 Fauske vil ta sitt bykommune-ansvar i tråd med regionale planer for fremtidens 

Nordland. 

 Fauske vil være en attraktiv livskraftig småby – med fordelen av nær tilgjengelighet 

for fylkeshovedstadens utvidede tilbud. 

 Fauske skal gjennom omlegging av trafikkavvikling utvikle seg til et moderne 

livskraftig urbant småbysamfunn, foretrukket for fremtidens innbyggere og 

besøkende. 

 Fauske skal være et attraktivt etableringssted for fremtidig næringsaktivitet, med 

bakgrunn i store areal og ressurser samt en moderne effektiv trafikkavvikling. 

 Fauske ønsker å utvikle seg til et sterkere og forbedret knutepunkt som kan handtere 

mengden av vare- og persontransport til fordel for regionen. 

 Fauske ønsker å utvikle et trafikknutepunkt tilpasset fremtidens trafikkbilde spesielt til 

fordel for Salten, men også til Nordland og Nord-Norge for øvrig. 

Budsjett 

Utgift    Kostnad pr år   Total fase 2 

Lønn prosjektleder, sosiale 
kostnader 

1.000.000 kr 2.000.000 kr 

Områdeplan, arktitektkonk., 

3D-visualisering 

 

1.000.000 kr 

 

2.000.000 kr 

Reiser, møter etc 120.000 kr 240.000 kr 

Kontorhold, drift 30.000 kr 60.000 kr 

Sum 2.150.000 kr 4.300.000 kr 

 

 

Med vennlig hilsen 

Geir Mikkelsen, rådmann  

Fauske kommune 



Iris Salten IKS 
Postboks 6094  
8031 Bodø  
 
v/ Leif Magne Hjelseng 
Epost: leif-magne.hjelseng@iris-salten.no 
 

Søknad om støtte til forprosjekt gjennom IRIS-fondet  
 
Steigen kommune har gjennom det siste året hatt en stor satsing på tilflytting gjennom 
prosjektet Lev i Steigen.   
 
Vi ønsker å bruke den satsningen til å se fremover mot hele Salten, for sammen er vi 
sterkere. Mens regioner slik som Lofoten har initiativer på regionnivå og blir synliggjort som 
bosted, er Salten lite koordinert ift. bostedinnsats og bostedsmarkedsføring. Samtidig er 
Salten som reiselivsregion på vei til å bli mer synliggjort. Befolkningsvekst er en forutsetning 
for å sikre en god utvikling i Salten, og i alle kommunene i Salten er dette en stor utfordring.  
 
Lev i Steigen har vært i kontakt med flere miljøer i Salten som jobber aktivt med tilflytting 
(Bodø i Vinden og Meløy Næringsforum) og det er et tydelig behov for bedre koordinering 
blant kommunene og andre aktører som allerede jobber med dette, samt et ønske om et 
større miljø i Salten som innser viktigheten av arbeidet.  
 
Hovedmål for forprosjektet:  

- Å løfte tilflytting i Salten til et høyere politisk nivå, øke kunnskap om tilflytting (gode 
metoder og verktøy), samt å gi prosjektledere som ofte jobber ganske alene en arena 
for felles erfaringsutveksling.  

- Å samle interesserte krefter for å inspirere, og skape felles initiativer for både 
individuell og samlet innsats for tilflytting i Salten med sikre på en stor felles satsning 
på tilflytting og start på et en søknad om hovedprosjekt 2018.  

 
Steigen kommune gjennom Lev i Steigen ønsker derfor å bidra til at disse behovene blir møtt 
og søker da etter midler for å gjennomføre en felles dagskonferanse/rundebordskonferanse 
med fokus på tilflytting og stedsmarkedsføring i Salten. Her ønsker vi å invitere dyktige og 
inspirerende innledere feks. Placebrander – svensk selskap med stor suksess med 
stedsmarkedsføring i Sverige. Vi ser også for oss at vi bidrar til dialog mellom aktører og 
kommuner for å se på hva vi kan gjøre sammen for å bli bedre på tilflytting.  
 
Totalt søknadsbeløp IRIS SALTEN:  kr 75 000 
 
Med vennlig hilsen  
Aase Refsnes  
Prosjektleder 
Lev i Steigen 
 

 

http://www.levisteigen.no/
http://www.levisteigen.no/


Vedlegg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjett	 Pris

Kostnader	

Leie	av	lokale 15	000,00kr																																																												

Mat	for	50	personer	 10	000,00kr																																																												

Eksterne	foredragsholdere	-	honorar	+	reise,	kost	&	losji	 35	000,00kr																																																												

Prosjektstyring	inkl.	Planlegging	av	dagskonfernase	og	koordinering	av	

søknadpross	før	eventuelt	hovedprosjekt

20	000,00kr																																																												

Diverse	 5	000,00kr																																																														

Sum	kostnader	 85	000,00kr																																																												

Inntekter	
Egenandel	 10	000,00kr																																																												

SUM 75	000,00kr																																																												
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Bakgrunn 

Statistikk viser at unge voksne mellom 25-40 år flytter ut av Nordland. Det er landsdelens fremtid som 

flytter ut; unge mennesker som har - eller snart skal få barn. Dette er en langsiktig trend. En annen og 

viktig utviklingstrend er at Nordland fylke opplever mangel på tilgang til flinke, unge og kompetente 

mennesker. Mens arbeidsledigheten øker andre steder skriker næringslivet etter dyktige folk. Trainee 

Salten er et virkemiddel som er med på å snu trenden.  

Næringslivet i vår region og Nordland for øvrig, er svært spennende og komplementær. Dog er det en 

utfordring å synliggjøre disse selskapene enkeltvis. Dette gjør at selskapene uteblir fra 

konkurransebildet om nasjonal/internasjonal arbeidskraft. En av årsakene til dette er at de fleste 

selskapene er små og mellomstore bedrifter (SMB) og mikroselskap, uten økonomisk ryggrad til å 

håndtere større markedssatsninger eller kjøre egne interne traineeprogram. Når i tillegg mange 

selskaper blir filialer av større konsern (styrt fra Oslo), kjøres konsernets traineeprogram ofte ved 

hovedkontoret. Dette innebærer tapt kompetanse for bedriftene i regionen, og tapte muligheter for 

unge nyutdannede som ønsker å bosette seg i regionen.  
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Programbeskrivelse 

Trainee Salten er et frivillig medlemsorganisert traineeprogram eiet pr. i dag av 28 bedrifter i Bodø - 

og Saltenregionen. Programet har til hensikt å styrke området som en attraktiv arbeidsmarkedsregion 

gjennom å tilby en rekrutterings- og opplæringsordning for kandidater som har fullført høyere 

utdanning. Trainee Salten vil dermed sikre at nyutdannede får et attraktivt tilbud i regionen, i tillegg 

til å tilføre høy og relevant kompetanse til medlemsbedriftene. Det søkes etter folk med mastergrad i 

teknologi og økonomi, samt personer med minimum 3 års ingeniørutdanning. Det gjennomføres hvert 

år en undersøkelse blant bedriftene for å avdekke kompetansebeohv for kommende to år. 

Rekruttering skjer så gjennom nettsider, samt stands på ulike universiteter og høgskoler i hele landet 

og utvalgte steder i Sverige.  Hver trainee som rekrutteres skal i utgangspunktet i løpet av en periode 

på to år være innom to av medlemsbedriftene. 

 

 

Trainee Saltens kull 12 er nå godt i gang med traineeprogrammet, etter kick-off og oppstartsamling 

17. – 18. august 2017. Traineenes første arbeidsdag ute hos bedriftene var 21. august 2017. Fra 

venstre: siviløkonom Silje Kristin Berg Stamnes (Retura Iris og Nord Universitet), sivilingeniør Artyom 

Andreev (Saltdalshytta/Rusånes Fabrikker og Bodø kommune), siviløkonom Merethe Løkås (Signal 

Bredbånd og Kunnskapsparken Bodø), og ingeniør Magnus Finvik (Løvold Solution og Bodø kommune). 
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Mål og hensikt med programmet 
 

Hovedmål:  

Trainee Salten er en klynge av bedrifter og virksomheter som samarbeider om å rekruttere høyt 

utdannede unge mennesker til Bodø- og Saltenregionen. Programmet har en varighet på 22 mnd for 

det enkelte kull. For å skape et attraktivt program skal programinnholdet inneha en kombinasjon av 

følgende momenter: arbeidserfaring, personlig utvikling, nettverk og personlig oppfølging. 

Traineene skal bidra til en kompetanseheving i bedriftene, samt bidra til bedriftenes inntjening. 

Ordningen er målrettet mot å få rekruttert kompetanse som bedriftene og regionen ellers sliter med 

å skaffe, samt de beste kandidatene. Det er til sammen 28 bedrifter i Trainee Salten per dags dato.  

 

Mål for deltakende bedrifter: 

•    Bedriften får tilgang på de beste nyutdannede kandidatene 

•    Bedriften kan teste ut flere kandidater før eventuelt framtidige ansettelser 

•    Bedriften inngår i et nettverk med andre regionale bedrifter som også er opptatt av rekruttering   

av høy kompetanse. Dette gir positive ringvirkninger til både bedriftene og regionen. 

•    Samarbeidet mellom bedriftene vil gi positiv oppmerksomhet fra bl.a. media og omverdenen. 

 

Mål for samfunnet: 

•    Regionen tiltrekker seg unge med høyere utdanning. 

•    Positiv profilering av regionen og bedriftene. 

•    Samarbeidet mellom bedriftene gir positive ringvirkninger. 

I sum vil dette føre til at Trainee Salten fremstår som en god merkevare, og en ”oppskrift” for hvordan 

tiltrekke seg unge mennesker med høy kompetanse. 

 

Mål for trainee-kandidatene: 

• Kandidatene danner seg et godt grunnlag for videre yrkeskarriere og som unge ledere, 

fortrinnsvis i regionen/fylket. 
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Ønsket resultat med programmet: 

Resultat for bedriftene 

• Bedriftene øker sin tilgang på kompetanse gjennom «ferske», nyutdannede studenter som er 

sultne på ny læring, og ønsker å dele sine ideer med bedriftene. Samtidig får bedriftene 

gjennomført prosjekter de ellers ikke har ressurser/kompetanse til å gjennomføre. Dette 

bidrar til å fremme nyskaping, nye tanker og ideer – hvilket kan være et positivt tilskudd til 

bedriftens strukturerte rutiner.  

• Bedriftene øker sannsynligheten for å finne en svært god kandidat når studentene har 

avsluttet sine traineeperioder. 

• Positiv samhandling mellom bedrifter som ellers ikke har en felles plattform å delta på. 

 

Resultat for Salten 

• I programmet benyttes selskaper som har kompetanse innen lederutvikling og rekruttering. 

Dette øker selskapenes profesjonalitet og omsetning.  

• Salten får tilgang på unge flotte «ledere» med kompetanse som kan formes i bedriftene og 

videre gi løft til regionen på sikt. 

• Programmet gir traineene anledning til å delta i et fellesskap. Både underveis i programmene, 

samt i etterkant (alumni).  

• I tillegg mener vi at medlemsbedriftenes erfaringer kan inspirere øvrige bedrifter i regionen 

til å rekruttere høyere utdannet personell (master)  ved nyansettelser. Dette vil gjøre regionen 

mindre sårbar for fremtidig filialisering og utflytting av kompetanse. 

 

Resultat for Nordland  

Trainee Salten skal fremstå som et godt eksempel på hvordan samhandling mellom bedrifter og 

kommuner kan løse ”kompetanseutfordringen”. SMB’er og mikroselskap som Nordland stort sett 

består av, kan sjelden alene tilby traineeordninger, men sammen med flere bedrifter er det mulig å 

fremstå som en attraktiv region og fylke. Å ha med bedrifter som er seg sitt samfunnsansvar bevisst, 

og er villige til å samarbeide med andre bedrifter og kommuner om regional kompetanseheving, er en 

forutsetning for at traineeordningen skal fungere. 
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Programinnhold 

Traineene vil få en kontaktperson i hver bedrift som følger traineen gjennom hele 

hospiteringsperioden. I tillegg skal koordinator/prosjektleder fungere som et kontaktpunkt for 

traineene. Traineene ansettes i Kunnskapsparken Bodø – som har arbeidsgiveransvaret – og avtaler 

med bedriftene om de gitte traineene i de periodene de skal hospitere.  

Oppgavene som bedriftene gir til sine traineer varierer fra hver enkelt bedrift. Vi ser uansett at svært 

mange benytter traineer til både egne utviklingsprosjekt og driftsoppgaver. Erfaringen etter flere år 

med traineer er at de enklere får et innblikk både i ledelse og flere sider av sin bedrift, enn personer 

som blir rekruttert på vanlig måte. Traineene får derfor en unik kjennskap og effektiv læring av 

hvordan bedriftene fungerer.  

I traineeperioden skal traineene delta på fagsamlinger hvert kvartal i regi av Stiftelsen Nordnorsk 

Lederutvikling (nnl). Tema på samlingene er blant annet personlig innsikt, forståelse og 

læringsprosesser knyttet til strategi, læring, ledelse, kommunikasjon, team og teamutvikling, 

personlighetstrekk, konflikthåndtering etc.  

I tillegg vil traineene ha en samling utenfor nnl sine samlinger, enten en studietur eller kurs. Ved hjelp 

av én eller flere av medlemsbedriftene, skreddersyr Trainee Salten et faglig kursprogram. 

De aktive traineene oppfordres til å gjennomføre sosiale aktiviteter, hvor spesielt det «erfarne» kullet 

ivaretar det nye kullet. De nye traineene får også en fadder fra det erfarne kullet, og da gjerne en 

person som har hospitert på samme bedrift.  

Unike fortrinn 

• Traineenes lønn kan se ut til å være noe under landsgjennomsnittet, men dette 

kompenseres gjennom flere direkte/indirekte faktorer: 

1)    Lederutviklingsprogram gjennom nnl 

2)    Meget god pensjonsordning 

3)    Studieseminar i samarbeid med medlemsbedriftene 

4)    Bedriftspresentasjoner i medlemsmassen 

5)    Seminarer, kurs og andre møteplasser 

 

• Traineeprogrammet vil skape et nettverk mellom medlemsbedriftene og traineene, noe som 

igjen vil føre til overførsel av kompetanse mellom bedriftene. Dette er bare én av de gode 

kvalitetene som sørger for at både bedrifter og traineer blir fornøyde med programmet. 
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Organisering 

Programansvarlig er styret i Trainee Salten. Styret i Trainee Salten består av fire representanter fra 

medlemsbedriftene samt en representant fra de aktive traineene. Dette sikrer kontinuitet og 

nærmere oppfølging av Trainee Saltens kvalitet, innhold og resultater.    

• Styret består i dag av følgende personer: 

Nord Universitet  Arne Brinchmann (Leder) 
Salten Kraftsamband Hilde K. Hansen     
Bodø kommune      Anna Welle  
Mivanor   Fredrik Korpe 
Trainee, kull 11  Svetlana Hansen     

 

• Prosjektkoordinator: Kunnskapsparken Bodø AS  v/ seniorrådgiver Ingrid Lea Karlskås. 

Den øvrige grupperingen av medlemsbedrifter involveres løpende skriftlig, samt møtes to ganger i 

året; på årsmøtet, samt på partnerskapsmøtet. 

Erfaring og løpende evaluering gjør at man nå har et prosjekt som gir gode resultater mht søkertall, 

og det arbeides videre med konkrete tiltak rettet mot medlemsmassen, som skal øke antall traineer 

som blir tatt opp i programmet.  

Medlemmer 

Trainee Salten eies av 28 medlemmer, som er bedrifter og kommuner i Salten-regionen. 

Medlemsmassen er dynamisk, og det siste året har 3 nye virksomheter blitt medlemmer.  

 

 

Bodø Energi Nexans  

Bodø kommune Nord-Salten Kraft 

DIPS NORD Universitet 

Dragefossen Nordland boligbyggelag  

Elektro Bodø Nordland fylkeskommune 

Fauske kommune Nordlandssykehuset 

Hepro PowerOffice 

Hundholmen byutvikling  Private Barnehagers Landsforbund (ny) 

Iris Salten/Iris Produksjon/Retura Iris Saltdalsbygg/Rusånes Fabrikker  

Indre Salten Energi Saltens bilruter (ny) 

Kunnskapsparken Bodø Salten Kraftsamband/SKS Kraftsalg/SKS Produksjon 

Labora Signal Bredbånd 

Løvold Solution (ny) SpareBank1 Nord-Norge 

Meløy kommune / Meløy utvikling Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling 
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Disse virksomhetene utgjør et nettverk i regionen Salten som står bak prosjektet Trainee Salten 

 

Resultater  

Siden 2006  har programmet tilført Salten-regionen talentfull kompetanse, og i løpet av de 11 årene 

har 48 kandidater fullført Trainee Salten-programmet. Totalt har 60 kandidater deltatt, inkludert de 4 

traineene i kull 11 som nå skal i gang med sitt siste år, og de 4 traineene i kull 12 som hadde sin 

oppstart i august 2017.  

Erfaringen er at rundt 9 av 10 traineer får tilbud om jobb i en Trainee Salten-bedrift etter endt periode. 

Våren 2017 ble samtlige av traineene i kull 10 tilbudt jobb i en medlemsbedrift etter fullført løp, og 4 

av de 5 kandidatene ble videre ansatt i en av medlemsbedriftene.  

Trainee Salten rekrutterer unge, nyutdannede mennesker med høy kompetanse. Blant tidligere og 

nåværende traineer finner vi 42 økonomer, 17 ingeniører og 1 med master i psykologi. Mer enn 70 % 

av disse er fortsatt i jobb i Salten-regionen. 

Samlet sett kan vi ut fra resultatene fastslå at programmet lever opp til sitt formål; bidra til å bygge 

en attraktiv arbeidsmarkedsregionen Salten, tilby spennende arbeidsmuligheter for nyutdannede 

unge mennesker og å tilføre denne kompetansen til bedrifter og offentlige virkomheter i regionen. 
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Veien videre 

Trainee Salten vil fortsette sitt arbeid med å opprettholde og markedsføre Salten som en attraktiv 

arbeidsmarkedsregion hvor bedriftene samhandler for økt vekst og aktivitet. Våre medlemmer 

fremstilles som forsøksvillige og troende på at unge mennesker kan bidra med kompetanse og ideer 

inn i bedriftene. Dette vil øke attraktiviteten på lang sikt for både regionen og dens virksomheter.  

Etter 10 års drift valgte styret høsten 2015 og våren 2016 å gjennomføre en strategiprosess, med den 

hensikt å avklare med medlemmene den videre veien for programmet. Hovedkonklusjonen etter 

denne strategiprosessen var at medlemsmassen ønsket å videreføre dagens program uten store 

endringer på innhold, men optimalisere kostnader og inntekter på en slik måte at kvaliteten ikke 

forringes, og at den gode posisjonen til programmet opprettholdes.  

Søkertallene til Trainee Salten har økt med 85 % det siste året, og programmet mottok 275 søknader 

til kull 12. Resultatet var en felles rekruttering av 4 nye traineer i kull 12, som skal arbeide hos totalt 

7 av våre medlemmer. Trainee Salten er i en kontinuerilig utviklingsprosess. I løpet at høsten 2017 vil 

styret innkalle medlemmene til partnerskapsmøte for å se på mulige endringer i driftsmodellen, med 

mål om å mobilisere eksisterende medlemsvirksomheter til å ansette traineer fra den høyt 

kvalifiserte og sterkt økende søkermassen. Et av de viktigste målene i årene fremover er å øke 

antallet bedrifter som tar i mot trainee, og i den forbindelse vurderes flere ulike tiltak, blant annet 

vurderes det å åpne opp for at traineer i enkelte tilfeller kan rekrutteres bare for ett år.  

Vedrørende kommunal deltakelse i Trainee Salten, så viderefører programmet arbeidet med å 

rekruttere inn alle Salten-kommunene som medlem.  Denne satsningen følges opp av styret i Trainee 

Salten, inkludert nytt styremedlem Anna Welle, som er assisterende rådmann i Bodø kommune.  

Koordinator vil blant annet presentere trainee-programmet for Saltentinget i regi av Salten Regionråd 

den 19. oktober 2017. Tilbakemeldingene fra medlemsvirksomheten Bodø kommune er svært 

positive, etter at en kull 10-trainee har bidratt som prosjektleder i Næringsavdelingen gjennom 2 år. 

To av traineene i kull 11 skal hospitere en periode hver i Bodø kommune (Digitaliserings- og IKT-

kontoret & Utbyggings- og Eiendomsavdelingen) i perioden 2017-2019. For kull 13 og 14 foreslår vi at 

en del av sponsormidlene øremerkes til å dekke medlemskontingenten for de 9 Salten-kommunene. 

Dette vil kunne redusere terskelen for at kommunene blir medlem i nettverket, slik at alle Salten-

kommuner gis mulighet til å rekruttere traineer i kommende kull.  

Trainee Salten ønsker fortsatt å tilby unge nyutdannede attraktive stillinger i Bodø og Salten, og sikre 

bedrifter i regionen tilgang på høy kompetanse. Programmet er et viktig virkemiddel for å tiltrekke 

seg, og beholde høy kompetanse i regionen. Det kan vises til svært gode resultater. Målet er en 

videreføring av Trainee Salten, samt å sikre de gode effektene av programmet. 

Arbeidsmål i perioden 2017-2020 

Per tiden er det 28 bedrifter og kommuner i Trainee Salten. Det er en målsetning å øke denne massen, 

og da særlig kommuneandelen i den kommende tiden. Havbruk- og fiskeri, varehandel, bygg- og 

anlegg er bransjer som er fraværende og som det også særlig må jobbes inn mot. En medlemsmasse 

på 35-40 medlemmer er fornuftig med mål om 8-10 årlige traineeer ute hos bedriftene. De gode 

søkertallene bør opprettholdes for å kunne ha et god utvalgsmasse til stillingene.  
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Et svært viktig mål i den kommende perioden er å øka antallet bedrifter som rekrutterer trainee, og i 

denne forbindelse skal flere ulike tiltak vurderes.  

Trainee Salten har sammen med Kandidat Helgeland en ledende rolle i prosjektet «Trainee Nordland», 

som er initiert fra Nordland fylkeskommune. I det pågående prosjektet vil man sammen styrke og se 

på samarbeidsmuligheter mellom de ulike traineeprogrammene i fylket, blant annet gjennom å 

utveksle erfaringer rundt drift og programinnhold, og ved å delta på rekrutteringsaktiviteter sammen.   

Økonomi 

Historisk har programmet vært finansiert av DA-midler/Nordland fylkeskommune/Salten Regionråd, 

men i de senere år har bedriftene selv dekket mer og mer av kostnadene selv. Bedrifter med traineer 

dekker i dag selv lønnskostnadene. Imidlertid har de tre siste kullene hatt støtte fra Iris-fondet og 

Salten regionråd, noe som har vært helt avgjørende for å finansiere programmets felleskostnader. 

Trainee Salten er høsten 2017 inne i en utviklingsprosess som vil vurdere både kostnader og innretning 

på programmet, for å sikre at vi også i fremtiden kan tilby et unikt program som både bedrifter og 

traineekandidater finner attraktivt nok til å delta på eller benytte seg av.   

Finansieringsmodell 

Trainee Salten finansierer kostnadene til sine aktiviteter ved hjelp av ekstern hovedsponsor og 

medlemskontigent.  

Programmet har vært prisgitt Iris-fondet og delvis Salten regionråd for å kunne drifte de fire siste 

trainee-kullene. Trainee Salten retter derfor en stor takk til Iris-fondet og Salten Regionråd, for støtten 

til gjennomføring av kull 9, 10 og 11, og Iris-fondet for støtte til kull 12, som totalt har involverte 22 

traineer og 22 bedrifter.. 

Slik oppstillingen i figuren under viser, drifter Trainee Salten årlig tre kull til rundt kr 8,5 mill. 

Budsjettoppstillingen på s.11 viser årlig prosjektbudsjett for kull med 6 kandidater (3 siviløkonomer 

og 3 sivilingeniører). Dette i henhold til tidligere års erfaringer med størrelsen på kullene. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Årlig drifter Trainee Salten parallellt tre kull: inkludert de to aktive kullene, samt rekrutterings-

prosessen mot det nye kullet. For eksempel starter rekrutteringen av kull 13 høsten 2017, med 

oppstart av traineeperioden i første bedrift høsten 2018, og i andre bedrift høsten 2019.  

Kull 11 og 12  

Rekruttering til kull 13 

2017 

Kull 12 og 13  

Rekruttering til kull 14 

2018 2019 

Kull 13 og 14  

Rekruttering til kull 15 
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Kostnadsbudsjett per kull 

Kostnader   

 Markedsføring og rekruttering               160 000  

 Intervju og tilhørende for kandidater                 85 000  

 Fagsamlinger              480 000  

 Lønnskostnader og personalkostnader - traineer           6 377 767  

 Uforutsette personalkostnader* 296 745 

 Styre- og adm. kostnader                 50 000  

 Nettverkskostnader (partnerskapssamlinger)                 50 000  

 Regnskap                 10 000  

 Prosjektledelse              900 000  

Sum totalt         8 409 512 

 

*Fra posten Lønnskostnader og personalkostnader er det beregnet en buffer på 10 % som skal gå til å dekke 

eventuelle uforutsette personalkostnader.  I situasjoner med f.eks. langtids-fravær grunnet sykdom eller 

permisjon i ansettelsesperioden, kan bedriften søke om å få de ekstraordinære kostnadene dekket. Posten er 

dekket av bedriftenes andel av finansieringen. 

Finansiering per kull 

Inntekter   

 Finansiering lønn fra bedrifter og kommuner -7 024 512 

 Engangsbeløp (10 000,- pr bedrift pr trainee), fra bedrifter og kommuner -120 000 

 Medlemskontingent bedrifter 25 x 15.000,- -375 000 

 Iris-fondet - Sponsor -755 000 

 Iris-fondet – Sponsor – dekke kontingent på 15.000,- for 9 Salten-kommuner  -135 000 

Sum totalt -8 409 512 

      

      

Resultat                - 

      
Budsjettet er satt opp med 6 kandidater (3 siviløkonomer, 3 sivilingeniører), i henhold til tidligere års erfaring.  

Oppsummering 

Trainee Salten søker med dette Iris-fondet om prosjektstøtte per kull kr. 890 000,- i to år, totalt 

kr 1.780.000,- til finansiering av kull 13 og 14 i årene 2017-2020. Merk at en del av midlene, totalt 

kr 270.000,- (135.000,- * 2 kull) er satt av til å dekke kontingenten for de 9 Salten-kommunene.  

Ved spørsmål eller behov for mer informasjon er det bare å ta kontakt med: 

• Prosjektkoordinator Ingrid Lea Karlskås, tel: 994 42 103 / ilk@kpb.no  

• Styreleder Arne Brinchmann tel: 900 74 014 / arne.brinchmann@nord.no 

mailto:ilk@kpb.no
mailto:arne.brinchmann@nord.no
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Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 17/ 62         29.  september 2017.  
Beslutningssak 

 

Økonomiplan for 2018 -2021.  

Hensikt.  
Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan.  Den skal legges til 
grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid.  Økonomiplanen skal 
omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, 
forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av 
disse i perioden.  I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede 
gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden.  
Styret innstiller til vedtak for representantskapets behandling.  
 

Saken.  
Vedlagt følger økonomiplanen.  
 

Administrasjonens vurdering/anbefaling. 
Vi mener at saksgrunnlaget gir en god oversikt over økonomien på kort og lang sikt i Iris 
Salten Iks.   
 
 
Forslag til  

Vedtak:  
Styret tilrår representantskapet å vedta økonomiplan for 2018 til 2021.  
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       Bjørn Ove Moum 
Administrerende direktør      Økonomisjef 
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Sammendrag.  
 
 Sammendraget vil bli skrevet etter styremøte 29 september.    
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Iris Salten iks.  
 
En eventuell omorganisering av Iris Salten og Iris Service vil ikke ha større betydning for økonomiplan 
og budsjett, selvkost eller gebyr.    Det blir kun interne endringer mellom Iris Salten og Iris Service.   
 
Økonomiplanen vil styres av ytre rammebetingelsene og selskapets strategier for perioden.   
 
Utenforliggende rammebetingelser.  
Det har i de siste 12 månedene ikke vært endrede føringer i nasjonal eller europeisk politikk som 
medfører større endringer for Iris sin planlegging og drift.   Grønt skifte og fokuset på sirkulær 
økonomi kan over tid gi endrede føringer både i forhold til våre systemer, og ikke minst i forhold til 
de logistikkløsningene vi bruker.  Dette er tatt inn i selskapets overordnede strategier på 
avfallsområdet.      
 
Forholdet til «Ny by ny flyplass.   
Kommuneplanprosessen for «Ny by ny flyplass» vil starte opp i 2018, og planprosessen for det som 
er utenfor ny flyplass vil gå frem til 2022.    Iris må som en del av kommuneplanprosessen vurdere 
nye innovative løsninger for renovasjon både for husholdninger og næringsdrivende.   Det er 
forventet at vi skal bidra med gode prosesser og gode løsninger i prosjektet.   
 
Planleggingen rundt ny flyplass er allerede startet opp, og avfallsløsninger for den nye flyplassen vil 
bli avklart som en del av denne planleggingen.    Retura Iris skal delta proaktivt i denne prosessen, 
med sikte på å få gode og innovative løsninger til ny flyplass.   
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Selskapet strategier – virkninger for økonomiplanen.  
 
Styret i Iris har i løpet av 2017 arbeidet ut nye strategier som er førende for økonomiplan og 
budsjett. 
 

 
 
 

Perioden 2018 til 2021.  

Det grønne skiftet og CO2 mål.    
For Iris vil det grønne skiftet i all hovedsak bety at det skal gjøres en enda større innsats for å levere 
gode råvarer til ny produksjon.   Det betyr at vi må få renere fraksjoner, samt bidra til å øke 
volumene av materialer tilgjengelig for industrien.   Vi må arbeide mot produsentene slik at avfallet 
som oppstår er i en slik form at det kan gjenvinnes.   Vi må jobbe mot industrien slik at de i enda 
større grad legger til rette for bruk av de ressursene som finnes i de fraksjonene vi sorterer ut.   Iris 
må være pådriver og arbeide lokalt og nasjonalt med disse utfordringene. 
   
Utslippet av CO2 gasser og 2 graders målet fra Paris-avtalen betyr at vi i all vår produksjon må 
vurdere alternative arbeidsprosesser som fører til at avfallsbehandling i Salten bidrar med mindre 
CO2 utslipp.   Iris har alltid vært i front med å ta bruk nyest teknologi på våre biler.  Der skal vi også 
være i fortsettelsen.   I tillegg planlegger vi i denne planperioden for en storstilt overgang til 
elektrifisering av maskinparken på Vikan.   
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Vi i Iris er overbevist om at «NY-by Ny flyplass» vil bidra til at Iris og Salten vil være i front når det 
gjelder nye innovative løsninger innenfor vår bransje i årene som kommer.   Planleggingen av dette 
har allerede startet.  Men det er verdt å minne om at de første løsningene ikke skal være på plass før 
i 2025.     

Kommunikasjon.   
Vår kommunikasjon med innbyggerne i Salten er ekstremt viktig for de resultatene vi oppnår.    
Faktisk langt viktigere enn de systemene vi velger.    
Hovedmålet for all vår kommunikasjon er å få flere til å kildesorterer, og at de skal kildesortere rett.   
For 2017 til 2018 ble det satt følgende mål for kommunikasjon: 

1. Vi skal bli bedre til å forklare at avfall ikke lenger er søppel, men en ressurs/ råstoff til nye 
produkter, og hvilke produkter som lages.  

2. Vi skal kommunisere for å skape større tillit hos kunden om at avfallet som er kildesortert blir 
resirkulert og nyttet på en fornuftig måte.  

Iris skal til enhver tid søke å bruke de kanalene hvor vi treffer målgruppen mest effektivt.   Vi vil i 
perioden fortsette med informasjon på flere flater.  Kundeundersøkelsen viset at vi må viderutvikle 
våre digitale kanaler for å nå ut med informasjon til flere av våre unge brukere.   Undersøkelsen 
(Sentio 2016) ga oss også en klar tilbakemelding om at de fleste av våre kunder henter informasjon 
fra Iris Nytt.   

Kildesortering. 
Tre-dunksystem med egen dunk for glass samt sekk for plast fungerer godt.     Månedlig innsamling 
av plast og glass/ hermetikk har medført en økning av disse fraksjonene.    
 
Vi har vinteren 2017 gjennomført innhenting av matavfall hver fjerde uke.   Vi har hatt svært få 
henvendelser til denne endringen, og det har lettet belastningen for Iris Service og fører til reduserte 
innsamlingskostnader. 
 
40 liters dunk for glass kan på sikt måtte byttes ut på grunn av arbeidsmiljøårsaker.   Det hevdes at 
denne løsningen medfører mere slitasje på renovatørene.   Dersom arbeidstilsynet kommer med krav 
eller sterke tilrådninger vedr. dette kan vi bli pålagt å endre til 130 l dunker for glass og metall.  
 
Med forskriftsendringen for renovasjon som blir lagt frem i løpet av høsten 2017 vil det bli et 
intensivert arbeid med informasjon, innsalg og tilrettelegging for at flere går over til «UBL» - under 
bakken løsning.     
 
Etter at vi fikk ut sjokkselgerne med bioposer, returplastsekker og gule sekker i butikkene i Salten, 
har vi hatt et stort oppsving i salg av gule sekker.    Per august har vi solgt over 11 000 sekker – en 
økning på 60% fra 2016.    Denne endringen medfører videre at vi må sette opp egne ruter for 
innhenting av sekker i de områdene som har mest hytter og fritidshus.   Ekstra innsamling vil bli 
gjennomført etter typiske utfartshelger, og i perioden 20 juni til 10 august.    
  
 

Miljøtorg.  
I 2017 har vi to store prosjekter, opprusting av miljøtorget på Tømmerneset, og etablering av nytt 
miljøtorg på Halsa.   I planperioden har vi ikke planer om å etablere nye, eller legge ned noen av våre 
miljøtorg.    I planperioden er det lagt inn oppgradering av både Vensmoen i Saltdal, og på Reipå i 
Meløy kommune.    Behovet kommer av at anleggene er etablert på slutten av 90 tallet, og både 
slitasje og kapasitet tilsier at anleggene må rustes opp.     
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Bodø har vokst mye, og vil gjøre det også i årene som kommer.   Vi merker at kapasiteten både ved 
miljøtorget ved Bodøelv, og miljøtorget på Vikan blir utfordret.     For å møte den situasjonen vi har i 
dag, og ikke minst for å ta den økningen vi ser for oss fremover, vil vi planlegge for at det etableres et 
nytt miljøtorg i Vikan mellom riksvei 80 og jernbanen i planperioden.     
 

Anlegg Tilstand Kommentar  

Halsa  *** Under etablering.   

Reipå * Trenger å tenke nytt -   trenger matrampe.    

Inndyr ** OK 

Beiarn * Trenger utvidelse - ikke gjort noe enda.    

Misvær ** OK 

Vensmoen - Trenger – prosjekt 2018.     

Fauske  *** OK – trenger matavfallsrampe.    

Bodø  ** Trangt ellers ok.  

Vikan  ** Til tider trangt – ellers ok 

Steigen *** OK 

Tømmerneset  *** Nytt  

Hamarøy  ** OK 

 
 

Miljøtorg åpningstider.  
Dagens åpningstider er kommet frem gjennom flere endringer de senere år.   Vi er godt fornøyd med 
åpningstidene, og foreslår ikke endringer denne gangen.    Åpningstidene har stor betydning for 
kostnaden knyttet til driften av miljøtorgene.    
 

Anlegg:  Ma Ti On To Fr Lø Merknad 
Bodø  10-20 10-20 10-20 10-20     10-20 10-16   
Vikan  7.30-20 7.30-

15.30 
7.30-20 7.30 – 

15.30. 
7.30 – 
15.30.  

10-14 
10-16* 

 
1 apr. til 1 nov. 

Fauske  12-19 9-15.30 12-19 9-15.30 9-15.30. 10-14* 1 apr. til 1 nov.  
Reipå 12-19 12-16 12-19 12-16  12–16.   10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Halsa    13-18   10-14* 1 apr. til 1 sep.  
Vensmoen 12-19  12-19 .  09 – 13.  10-14* 1 apr. til 1 sep.  
Inndyr   13-18   10-14* 1 apr. til 1 sep.  
Misvær  13-18    10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Beiarn   13-18   10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Oppeid 12-19     10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Furulund   12-19    10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Tømmerneset.    13-18  10-14* 1 apr. til 1 sep. 
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Eierskap.  
Figuren under viser eierskap i Iris Salten.  
 
 
 

Iris Salten iks 
 

Iris Retura AS
(100%) 

HT-safe AS
 (73,35 %)

Iris Produksjon AS
 (100 %)

Labora AS
 (98 %)

Iris Service AS
 (100 %)

Nofir AS 
(35,56 %)

Rekom AS 
(2,0 %)

Retura Norge AS
(4%)

Mivanor AS
(100 %)

 
 
 
 
Styret i Iris Salten iks gjennomgikk i 2014 sin eierstrategi for sine selskaper.  Det vil bli gjort en ny 
gjennomgang høsten 2017.  
 
Som overordnet forventning gjelder følgende for alle selskaper Iris Salten iks har eierandel i:  
 
Selskapene skal drives innenfor det vi mener ligger i samfunnsansvar.  Selskapene skal integrere 
soaiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, og i forhold til egne ansatte og omverden, også 
utover det som er regulert gjennom lovverk.   Bedriftene skal bidra til en positiv samfunnsutvikling 
gjennom verdiskapning, anstendig praksis i sin virksomhet og ved å ta vare på lokalsamfunn, egne 
ansatte og andre intressenter.   
 
Selskapene skal forholde seg til og etterleve etisk regelverk vedtatt av eier.   
 
Selskapene skal ha en årlig vekst og det er forventet et økonomisk resultat på 5 til 10 % av 
omsetning.    Dette skal bedriftene oppnå ved å ha rett kompetanse og en effektiv drift.  
 
Selskapene skal normalt årlig levere et utbytte på 40 % av resultat etter skatt.    
 
I tillegg har styret gått gjennom vært eierskap og skriftlig begrunnet hvorfor Iris Salten iks er eier i 
akkurat dette selskapet og hvilke spesifikke forventninger de har til selskapet.   
 
Datterselskapene rapporterer til hovedstyret en gang i året om strategi, økonomi, drift og aktuelle 
saker.   
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Investeringer i perioden 2018 til 2021.  
Tabellen under viser investeringene i økonomiplanperioden.    Investeringsplanen bygger på en 
langsiktig fastlagt strategi med bedre tilrettelegging på miljøtorgene.  Investeringer blir endelig 
godkjent gjennom det enkelte års budsjett, og gjennom saker for øvrig som legges frem for styre og 
representantskap. 
 

 
 
 
Underground og dunker til husholdning.  
Dunkene som brukes til husholdningene har en viss utskiftingstakt på grunn av skader. Dunkene 
avskrives nå på 10 år, men har en gjennomsnittlig levetid som er lengre.  Årlig må det påregnes at vi 
må kjøpe inn dunker for 1,5 mil kroner.  
 
For den videre utbyggingen av oppsamlingsløsninger under bakken budsjetterer vi med 36 enheter i 
2018, og det samme påfølgende år.  

Containere til gjenbruksstasjon.  
Miljøtorgene er under kontinuerlig oppgradering, hvor redusert transport er en målsetting. Dette 
forutsetter innkjøp av noen komperimatorer og nye kontainere. I forbindelse med opprettelse av 
miljøtorget på Halsa vil ved være behov for en grunninvestering i komperimatorer for ca kr 2 mill, 
som er lagt inn i 2018. 

Utvidelse Beiarn miljøtorg.   
Utvidelse av areal med 600 m2.  Opparbeides på tidligere deponi.   

Oppgradering av miljøtorg Vensmoen     
På Vensmoen ble det for flere år siden satt opp en teltløsning for lagring av avfall og dunker. Dette 
teltet vil bli erstattet med et kaldlager.  Det er også lagt inn investeringsmidler til reasfaltering og 
asfaltering av vei inn til anlegget.    

Investeringsplan 2018 - 2021 2018 2019 2020 2021 SUM Avskrivningstid i år
Ordinære dunker 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 7
Underground 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 10
Komprimerende utstyr og containere MT 3 200 900 800 800 5 700 12

Vensmoen - utvidelse og oppgradering 3 000 3 000 20
Halsa - nytt miljøtorg 6 500 6 500 20
Beiarn - utvidelse av areal 800 800 20
Reipå - utvidelse og oppgradering 4 500 4 500 20
Fauske - matavfall + gjerde 900 900 20
Bodø - nytt miljøtorg 50 000 50 000 30

Vikan - brannanlegg 5 500 5 500 20
Vikan - bekken legges i rør 1 200 1 200 30
Vikan - vanntilførsel 1 500 1 500 30
Vikan - rensenalegg 4 000 4 000 10
Vikan - tak over fraksjoner 10 000 10 000 30
Vikan - endring kompsteringslinje 1 000 8 000 9 000 10
Vikan - utvidelse deponi 11 000 11 000 25
SUM 46 600 22 400 4 300 54 300 127 600
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Oppgradering av miljøtorg Meløy     
Dette anlegget ble ferdigstilt i 1999, og bærer preg av at det tas i mot langt mer avfall på anlegget nå 
enn da det ble planlagt.  Vi vil se på om vi kan gjøre nødvendige tiltak innenfor eksisterende tomt, 
eller om anlegget må utvides.  

Utvidelse deponi i Vikan   
Utvidelse av deponiet på Vikan ble først tatt opp i økonomiplanen i 2014, og ble vedtatt oppstartet i 
budsjettet for 2016.  Vikan fikk en endret status i 2009 da det ble forbudt å deponere avfall som 
inneholder organisk stoff.   Siden da har deponiet gått fra å være et deponi for blandet avfall til å bli 
et deponi for forurensede masser og fraksjoner som ikke kan energiutnyttes.    
 
Utvidelse av deponiet vil bli foretatt i 2016 og 2018.   Behovet for et deponi for forurensede masser 
er svært stort og utvidelsen vil dekke dette behovet i 20 år.   Prosjektet består av uttak av 147 000 
fm3 fjell, tetting av hele området med membran, oppsamling av sigevann og etablering av 
avskjærende grøfter for overvann.    Prosjektet er svært økonomisk gunstig og vil også i fremtiden gi 
lave priser for deponering av forurensede masser. Prosjektet delfinansieres av en variabel «avgift» i 
forhold til mengde innkjørte masser. 
 
Vanntilførsel og brannslokkeanlegg på Vikan.    
Det har vist seg umulig å lage en forskriftsmessig brannløsning på Vikan med den kapasiteten og 
trykk som er på levert vann inn til anlegget.    Dette foreslår vi oppgradert i 2018.   Denne jobben er 
allerede under prosjektering, og vi håper å kunne gi et godt kostnadsestimat innen økonomiplanen 
legges frem.    Brannløsning på Vikan, som allerede har vært inne i økonomiplanen i flere år vil 
komme etter at ny vanntilførsel er etablert.    
 
Ny port/ inngjerding av Vikan.   
Dessverre så har vi et økende antall uønskede besøk på Vikan.    Dette vet vi vil bli et enda større 
problem med mottak og lagring av vrakede biler på Vikan.    Dette er diskutert ved flere anledninger, 
og vi har konkludert med at det vil bli satt opp en langt sikrere port nede ved riksveien.  Det vil også 
bli satt opp gjerde i forlengelse av porten i begge retninger som vanskeliggjør tilgang til vårt område.    
 
Renseanlegg Vikan.    
Det er allerede 5 år siden renseanlegget i Vikan ble bygget, og siden da har Mivanor levert 8 
renseanlegg med bedre løsninger enn vårt anlegg har.    Som redegjort for høsten 2016 har vi derfor 
valgt å avskrive opprinnelig anlegg i 2016 og 2017, slik at det kan settes opp et nytt og forbedret 
renseanlegg i løpet av 2018.          
 
Elektrifisering av Vikan.  
Som en del av den videre utviklingen av Vikan, og for å møte det grønne skiftet, foreslår vi et større 
prosjekt som gjør av vi kan elektrifisere store deler av maskinparken på Vikan.   Kverner, sikter og 
annet stort utstyr som brukes på Vikan drives med dieselmotorer.   For å kunne gjennomføre denne 
endringen, som er både miljømessig riktig og samtidig fremtidsrettet, må det gjøres investeringer på 
nettsiden inn mot Vikan, og inne på eget område. 
 
Lager for trevirke  
Avsetning av trevirke er en stor utfordring for alle selskaper i vår bransje.   Derfor har kravet til 
kvalitet på trevirket som skal gå til forbrenning blitt strammet inn.   Dersom vi skal kunne levere en 
god kvalitet, og dermed sikre både en fornuftig pris og sikker avsetning kan det bli behov for et lager 
for kvernet trevirke.   Bygget vil bli etablert av Iris Salten, og leiet ut til Iris Produksjon.    Både 
tidsangivelse og om det blir realisert er usikkert.     
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Forbedringer matavfallsbehandling.   
Vi vurderer en anaerob løsning for behandling av matavfall og slam som lite aktuelt per i dag.   Med 
de mengdene vi har er kompostering fortsatt den mest aktuelle løsningen.   Både anlegg, prosess og 
sluttprodukt er godkjent av myndighetene.    For å bedre tilretteleggelse for produsering av en 
handelsvare av dagens kompost vil vi vurdere overbygg for lagring og klargjøring for salg av kompost.  
Dette er synliggjort med en investering i 2019.    Denne investeringen kan bli framskyndet dersom 
gode forretningsideer knyttet til bruk av kvalitetskompost slår til.    
 
 
Nytt miljøtorg Bodø 
Bodø by vokser, og Iris må hele tiden se etter bedre løsning for våre kunder. Vi ser at vårt Miljøtorg i 
byen har sine begrensinger med mottak av ett gitt antall fraksjoner. Samtidig ser vi at ved å etablere 
et større torg, vil vi kunne ta imot flere fraksjoner som for eksempel hageavfall og trevirke, noe som 
kundene i dag må kjøre til Vikan for å levere. Dagens ordning medfører mye «transport» med små 
tilhengere for våre kunder. Dersom vi etablerer et nytt miljøtorg i byen, kan inntransport foregå i 
større kontainere, og transportbehovet reduseres. I lys av «ny by – ny flyplass» ønsker vi å etablere 
et større miljøtorg i byen i 2021. 
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Organisasjon.   

Daglig ledelse
Leif Magne Hjelseng

Kommunikasjon
Arnt E. Pedersen  

Kvalitet/ HMS
Ellen BakkefjellØkonomi:

Bjørn Ove Moum
Randi Hopen
Randi Heen

Hanne Støver
Mona Trøite Eilertsen  

Økonomi Stab

PA, Kundesenter, 
Data 

Trond S. Ursin
Gunn Willumsen

Britt Solveig Skjelvan
Vibeke Krane 

Trainee
Ledig   

Kundesenter

NK
Bjørn Ove Moum 

Renovasjon og anbud
Ledig  

 
 
Kundesenter og økonomiavdeling har med nyansettelsene de ressursene de trenger for å løse sine 
oppgaver.   Økonomiavdelingen leverer tjenester til alle selskapene som Iris har majoritetseierskap 
til, samt til Helse- og Miljøtilsyn Salten.   
I forbindelse med at daglig leder i Iris Service slutter høsten 2017 vil det bli opprettet en ny stilling i 
morselskapet med ansvar for renovasjonsplanlegging og anbud.   Disse oppgavene gjøres i dag av 
Johnny Brovold, og Iris Salten betaler Iris Service for disse tjenestene.   Denne endringen medfører at 
det blir en mindre ledende stilling i Iris Service, og følgelig ingen netto økning innenfor 
selvkostområdet.    
Iris Salten har svært stor nytte av å ha trainee, og fra høsten 2017 skal vi ha ny trainee inn i selskapet.    
 
Iris gjør mye på intern og ekstern kommunikasjon.  Det kan vi gjøre gjennom å ha ekstern hjelp i 
dette arbeidet.   Vi vurderer det slik at vi har mer igjen for å hente inn ekstern støtte enn å styrke 
egen organisasjon innenfor dette feltet.  
 
Lønnsutviklingen er lagt til 3% pr år. Dette gir følgende lønnsbudsjett: 
 

 
 

Budsjett lønn Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Lønn 7 284             8 394       8 437        8 588       8 842       
Overtid 60                  60            60             60            60            
Pensjonskostnad 1 405             1 990       1 500        1 500       1 500       
Feriepenger 881                1 014       1 019        1 037       1 068       
Arbeidsgiveravgift 780                910          901           915          938          
Andre personalkostnader* 320                412          747           765          783          
Sum 10 730           12 780     12 664      12 865     13 191     
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Oversikt over varekostnader i perioden.  

Varekostnader.  
Varekostnadene til Iris Salten er delt opp i følgende avtaler:  
 

Avtale Avtalepart Varighet 
Behandling av avfall Iris Produksjon 31.12.2021 
Innsamlingsavtale Bodø, Fauske og Gildeskål Iris Service  31.12.2020 
Driftsavtale miljøtorg Iris Service 31.12.2020 
Innsamlingsavtale entreprise – ny Retur AS 31.03.2023 

 
I løpet av sommeren er det signert ny Innsamlingsavtale med Retur AS.  Denne avtalen gjelder i 6 år 
fra 1. april 2017.   
 
Varekostnadene utgjør erfaringsmessig 72 til 80 % av våre totale kostnader, og utviklingen i 
varekostnadene er svært styrende for renovasjonsgebyret.  
 
Iris Produksjon skal i løpet av høsten 2017 hente inn pris på behandling av restavfall.  Dette er den 
viktigste avtalen i forhold til mengde og pris.   Vi har hatt meget gode betingelser de siste fem årene.    
Med en ny avtale så er vi bekymret for en økning på over 30 % på leveringa av restavfall til 
forbrenning.    
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Avfallsmengder.  
Hovedtrenden er at avfallsmengdene fra husholdningene går svakt ned.   Mengden matavfall reduseres og 
mengden papir går ned.   Innføringen av henteordning for glass/hermetikk og plast har medført en samlet økning 
på 700 tonn avfall til gjenvinning.  Dette er avfall som har gått i restavfallet tidligere.     I planen antar vi at disse 
hovedtrendene vil fortsette.  
 
VI har hatt stor gjennomslag med den endringen som ble gjort ved å ta seg betalt for trevirke over 180 kg.     
Mengden som husholdningene må betale for er redusert med 20 %.    De som må betale er privat 
næringsdrivende samt de husholdningene som kommer med mye trevirke i forbindelse med større ombygginger.   
Dette følger vårt hovedprinsipp om at forurenser skal betale.   
 
 I tabellen under er avfallsmengdene i perioden vurdert.  

 

 

 

Vurdering av andre varekostnader.  
Renovasjonskontrakten for Indre Salten og Meløy har vært ute på anbud, og den ble vunnet av Retur 
AS med oppstart 1.4.17. Kontraktsummene er noe redusert i forhold til løpende kontrakt, noe som vi 
er veldig godt fornøyd med. Det har vært noen utfordringer ved oppstart, men dette er noe både vi 
og Retur AS jobber med. 
 
I 2017 har vi lagt om distribusjon av matavfallsposer og tømmekalendere til ny løsning i butikk. Våre 
sekker og poser blir nå godt eksponert i butikkene. Dette har gitt større salg av «gulsekken», og 
forbruket av matavfallsposene har økt betydelig. 
 
Strandrydding har blitt en nasjonal «folkeaksjon», og i de to siste årene har våre kostnader blitt 
dekket av Miljødirektoratet fult ut. For 2018 holdes Strandaksjonen utenfor budsjettet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avfallsmengder 2016 aug.17 Progn. 2017 BU-2018 BU-2019 BU-2020 2021

Matavfall 5 813 3 929 5 893 5 700 5 700 5 700 5 700
Papp og Papir 4 184 2 472 3 708 3 800 3 600 3 500 3 400
Glass og Metall emballasje 989 457 900 1 000 1 100 1 150 1 200
Plast 695 731 1 097 1 100 1 100 1 100 1 100
Tekstiler 261 147 220 220 220 220 220
Restavfall 12 632 8 253 12 379 12 300 12 300 12 300 12 300
Restavfall fra husholdn.  
Papp  475 409 613 600 600 600 600
Trevirke 5 940 3 733 5 600 5 200 5 200 5 200 5 200
Rent trevirke 0 0 800 800 800 800
Impregnert virke 357 322 483 500 500 500 500
Hageavfall 1 554 898 1 346 1 700 1 700 1 700 1 700
Jern og metall 468 1 063 1 595 1 700 1 800 1 900 2 000
Etternitt 130 92 138 90 70 60 50
Risikoavfall 10 6 9 10 10 10 10
SUM 33 508 22 510 33 166 34 720 34 700 34 740 34 780
Til energigjenvinning 37,7 % 36,7 % 35,2 % 35,4 % 35,4 % 35,4 % 35,4 %
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Tabell: varekostnader for 2016-2021.  
 

 
 

Oversikt over andre driftskostnader.  
De største postene under andre driftskostnader er:  

• Vedlikehold av data/ ikt.  
• Produksjon av informasjonsmateriell som årsmelding, avis og kalender. 
• Annonsering, reklame og brosjyrer. 
• Bruk av konsulenttjenester.     
• Drift av bygg, renhold, kantine, husleie miljøtorg, kommunale avgifter. 

 
Iris har også fått en betydelig økning av eiendomsskatten til tross for at vi jobber innenfor 
selvkostområdet. Dette er påklaget i april, men vi har ikke mottatt svar. 
 
Som alle andre selskaper, ser vi også en økning i kostnader med lisenser og drift av datasystemer. 
Gode IT løsninger har også i vår bransje blitt en forutsetning for å kunne levere gode og effektive 
løsninger til våre kunder. Vi har derfor sett behovet for å ha en større gjennomgang av våre 
seystemer, med mål om forbedringsmuligheter. Dette gjøres gjennom innleie, og gjenspeiles i økte 
konsulenthonorar både i 2017 og 2018. Av dette skal 75% viderefaktureres våre datterselskaper.  
 
Arbeidet med kommunikasjon gjennomføres i henhold til egen kommunikasjonsplan.  Utgiftene 
innenfor dette området er på kr. 1 850 000 i 2017. Dette videreføres i 2018. 
 
Forøvrig er det ikke vesentlige endringer under andre driftskostnader.   
 
Driftskostnadene gjennomgås årlig, og i planperioden fra 2017 økes de deretter med 2,5%. 

 
 

  

Budsjett varekostnader Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Behandling av avfall 25 260           29 302     29 875      30 502     31 143     
Innsamling egendrift 18 600           18 760     19 229      19 710     20 202     
Innsamling entreprise 9 924             10 200     10 455      10 716     10 984     
Drift våre mottak 17 400           17 430     17 866      18 312     18 770     
Andre innsamlingskost. 1 100             300          300           300          300          
Gulsekk, bioposer, plastsekk 1 100             1 660       1 713        1 767       1 822       
Distribusjon av bioposer og plastsekk 392                450          450           450          450          
Renseanlegg i Vikan 1 200             1 200       1 230        1 261       1 292       
Drift vekter, undergr., navigas. 1 534             1 435       1 477        1 522       1 569       
Sum 76 510           80 737     82 595      84 540     86 532     

Budsjett Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Driftskostnader 12 328 12 560 12 279 12 585 12 900
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Avskrivninger.  
Avskrivningene følger av tidligere års investeringer, og fremtidige investeringer i perioden. Iris Salten 
IKS følger avskrivningsreglene i regnskapsloven. Fra 2015 trådte det i kraft nye retningslinjer for 
selvkostregnskapet, hvor avskrivningene er endret fra å benytte kalkulatoriske avskrivningsregler til å 
benytte regnskapsmessige avskrivninger (med tillegg for at tomter skal avskrives over 50år).  
 
Av større pågående investeringer, er utvidelse av deponiet et stort løft. Dette forventes ferdigstilt i 
løpet 2018. I tillegg er det planlagt flere større oppgraderinger av miljøtorgene som i det fulle vil øke 
avskrivningene fra 2019. 
 

 
 

Finanskostnader.  
Selvkostregelverket sier at selvkostfondet skal balansere rundt null. Dette gjør at selskapets ordinære 
drift ikke genererer likviditetsmessige overskudd. Alle investeringer må derfor lånefinansieres. 
 
Ved inngangen til 2018 har selskapet en gjeld på kroner 134 millioner kroner. For å finansiere 
budsjetterte investeringsplan i 2018 må det gjøres et låneopptak på 27,3 mill. kr. 
Ved utgangen av 2019 vil selskapets samlede lånemasse være på det høyeste med ca 158 mill. kr. 
 
Dette utfordrer lånebegrensningen i selskapsavtalen på kr 136 mill. 
 
Selskapets finansieringsplan for 2017-2021 er oppsummert i tabellen nedenfor. 
 

 
 
 
Renteprognosen tar utgangspunkt i Norges Bank sin prognose for styringsrenten.  
 
Styringsrenten mot 2020: 
 

Budsjett Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Avskrivninger 12 400 12 825 14 656 14 529 14 389

2017 2018 2019 2020 2021
Gjeld ved starten av året (IB) 91 766 634kr                134 120 404kr             150 477 048kr             159 976 339kr          151 981 880kr           
Avdrag pr år 11 746 230kr                11 943 356kr               12 900 709kr               12 294 459kr            13 831 959kr              
Opptak av lån 54 100 000kr                28 300 000kr               22 400 000kr               4 300 000kr              4 300 000kr                
Gjeld ved slutten av året (UB) 134 120 404kr              150 477 048kr             159 976 339kr             151 981 880kr          142 449 922kr           
Rentekostnad 2 083 034kr                   2 615 093kr                 3 089 438kr                 3 677 687kr              3 689 564kr                
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Ved utgangen av 2017 utgjør vår portefølje av lån med fastrente 6%. For nye lån ønsker vi å utnytte 
det lave rentenivået, og flytende rente velges for disse. Dersom usikkerhet i markedet skulle tilsi en 
mere forsiktig renteprofil, vil vi vurdere å gå over til fastrente. Flytende rente i KNB er i dag ca 1,5%. 
 
Renteutviklingen som er brukt i økonomiplanen er: 
 

 
 

Prising av våre tjenester.  
Prissystemet er gjennomgått i forbindelse med budsjettering og vi foreslår ingen større 
endringer.    

 
 

Oversikt over våre inntekter.  
Renovasjonsgebyret utgjør 72 % av inntektene, som alle husstander i Salten betaler. I 2017 
var prisstigningen 1,0%. Vi har videreført presisering av regelverket rundt ekstratømming og 
tilbakekjøring. I tillegg har skifte av entreprenør i indre Salten gitt oss en del «nye» 
hentepunkter, som har gitt oss ekstrainntekter.  
 
Det er også gjennomført en andre tiltak på kostnadssiden deriblant har en del 
avfallsfraksjoner gått fra å være en kostnad, til at vi nå får betalt. Dette gjelder 
husholdningsplast, glass og metallemballasje, jern og metall og EE avfall. Slike endringer får 
direkte utslag i selvkosten, og skal naturlig gjenspeiles i husholdningsgebyret.  
 
I 2017 estimeres det et selvkostoverskudd på kr 7,7 mill. kr. Målsettingen om en balanse i 
selvkost rundt null, har gjort at fjorårets prisprognose er nedjustert.  
 
I dag sendes det ca 38 000 papirfakturaer årlig, og til tross for at elektroniske løsninger 
finnes, reduseres ikke mengden på papir. Som en miljøbedrift, mener vi at antall 
papirfaktura må reduseres. Derfor foreslår vi et fakturagebyr på kr 45 som vil synliggjøre 
kostnaden hver enkelt har ved å motta en papirfaktura.  
 

Renteutvikling 2017 2018 2019 2020 2021
i prosent 1,6% 1,7% 1,9% 2,3% 2,5%
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I tillegg har Iris Salten følgende viktige inntektsposter.  
 

1. På våre 12 miljøtorg så betaler husholdningene for restavfall og næringsdrivende for 
både sortert og restavfall.   Inntektene på våre miljøtorg viser jevn økning.  

2. Iris Salten iks har ingen næringskunder på renovasjonsruter, disse er kunder av 
Retura Iris.   Fordi en egen rute for næringslivskunder ville være svært dyrt for 
næringslivet i distriktskommunene får disse kundene likevel tømt sitt avfall på de 
rutene som kjører ordinært husholdningsavfall.   Denne tjenesten gjøres opp i 
henhold til egen avtale som vist i tabellen under.  

3. Iris Salten eier alle lokaler på Vikan, og leier disse ut til sine datterselskap.  I tillegg 
betaler døtrene for felles HMS-kvalitetssystem, IT, regnskapstjenester, kantine og 
renhold.   

4. Iris Produksjon betaler for leie for bruk av sorteringshall, komposteringsanlegg, farlig 
avfall bygg, papirsorteringslokale og deponi.   

5. Det er budsjettert med salg av 37 «underbakken» anlegg i 2018 og kommende år. 
 
Vi foreslår å redusere husholdningsgebyret med -1,5% i 2018, med påfølgende prognose for 
kommende år.  
 

 
 
 
Våre varekostnader vil i 2018 øke betydelig pga. forventet prisøkning på restavfall. Denne 
prisøkningen mener vi skal gjenspeiles i prisen på miljøtorget. Vi foreslår derfor å øke 
prisene på miljøtorget med 1,5% i 2018, med påfølgende prognose. Øvrige tjenester økes 
med 1,5% da det generelle kostnadsnivået øker nærmere 2 – 2,5%. 
 

 
 
 
Oppsummert gir dette følgende inntekter for Iris Salten IKS i planperioden: 
 

År 2017 2018 2019 2020 2021
Prisstigning husholdningsgebyret 1,00 % -1,50 % 0,00 % 1,00 % 1,00 %

År 2017 2018 2019 2020 2021
Prisstigning miljøtorg og øvrige tjenester 1,00 % 1,50 % 0,00 % 1,00 % 1,00 %
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Budsjetterte inntekter Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Husholdningsrenovasjon 87 900             86 882       87 182        88 353       89 537       
Fakturagebyr 1 710        1 500          1 300         1 100         
Salg sekker 600                 840           861            883           905           
Saldoforespørsler 280                 280           287            294           302           
Inntekter miljøtorg 1 10 328             10 483       10 483        10 588       10 694       
Refusjon Retura kunder 2 3 857               3 800        3 895          3 992         4 092         
Utleie adm. Tjenester 3 5 011               5 340        5 474          5 610         5 751         
Utleie anlegg 4 6 100               5 493        5 400          5 300         5 200         
Variabel andel innkjørte masser til deponi 3 600               3 000        3 000          3 000         3 000         
Salg kantine 220                 230           236            242           248           
Prosjekter, salg underbakken 5 1 400               1 400        1 400          1 400         1 400         
Utleie ansatte + utleie Tysfjord 6 2 076               985           625            641           657           
Tilskudd strandrydding 1 000               -            -             -            -            
SUM 122 372 120 443 120 343 121 603 122 885
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Selvkost.  
Selvkostregnskapet skal bare vise inntekter og kostnader knyttet til husholdningsrenovasjon. 
Selvkostkalkylen bygger på forutsetningene i regelverket om selvkostanalyse som ble 
revidert i 2015. Nye regler er tatt inn i selvkostkalkylen fra 2015. 
 
Negativt resultat på selvkostområdet er penger som husholdningene i Salten skylder Iris 
Salten iks. Dette regnskapsføres som en inntekt i driftsregnskapet, og en fordring i 
balanseregnskapet. Overskudd behandles motsatt. I tillegg skal årlig overskudd/underskudd 
renteberegnes. Selvkostområdet skal balansere rundt null over en periode på 5 år. 
 
For 2017 har det vært gjort en del tiltak som har gitt oss et langt større overskudd på 
selvkost enn det vi budsjetterte.  I budsjettet for 2018, som er godt beskrevet ovenfor, er det 
tatt inn flere ulike tiltak som har påvirkning på selvkostområdet både på inntekts- og 
kostnadssiden. Hensyntatt resultatet i 2017 og forutsetninger i kommende planperiode frem 
til 2021 gir dette følgende prognose for prisøkning for perioden 2018 – 2021: 
 

 
 

 
 
Med budsjetterte prisutviklingen vil selvkost gå mot balanse i 2021. 
 

 
 

År 2017 2018 2019 2020 2021
Prisstigning husholdningsgebyret 1,00 % -1,50 % 0,00 % 1,00 % 1,00 %

Årlig resultat Akkum inkl rente*

Selvkostregnskap 2005 -1 579 278kr                  -1 610 074kr                           

Selvkostregnskap 2006 1 086 336kr                   -574 309kr                              

Selvkostregnskap 2007 3 082 991kr                   2 564 682kr                            

Selvkostregnskap 2008 -1 859 020kr                  796 087kr                               

Selvkostregnskap 2009 -3 281 030kr                  -2 516 271kr                           

Selvkostregnskap 2010 -3 060 847kr                  -5 575 952kr                           

Selvkostregnskap 2011 1 882 206kr                   -3 843 915kr                           

Korr 2008-2010 inkl renter 12 774 461kr                 8 930 546kr                            

Selvkostregnskap 2012 5 428 295kr                   14 642 972kr                          

Selvkostregnskap 2013 -2 037 345kr                  12 963 946kr                          

Selvkostregnskap 2014 -8 869 340kr                  4 309 543kr                            

Selvkostregnskap 2015 -6 246 530kr                  -1 913 973kr                           

Selvkostregnskap 2016 5 941kr                          -1 940 213kr                           

Selvkostregnskap 2017 7 792 293kr                   5 890 416kr                            

Selvkostregnskap 2018 1 538 339kr                   7 568 606kr                            
Selvkostregnskap 2019 -716 084kr                     7 018 365kr                            
Selvkostregnskap 2020 -1 765 937kr                  5 405 813kr                            
Selvkostregnskap 2021 -2 813 071kr                  2 700 723kr                            
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Resultat for Iris Salten iks.  
Resultatet for Iris Salten IKS for perioden 2018 – 2021 bygger på forutsetningene som er 
nevnt i Økonomiplan, og med formål om balanse i selvkostregnskapet. For at vi skal nå dette, 
er det budsjettert med underskudd på driften fra 2017 - 2021. 
 

 
 
  

Budsjett - oppsummering Estimat 2017 2018 2019 2020 2021
Inntekter -122 372 -120 443 -120 343 -121 603 -122 885
Varekostnader 76 510 80 737 82 595 84 540 86 532
Lønn 10 730 12 780 12 664 12 865 13 191
Annen driftskostnad 12 328 12 580 12 279 12 585 12 900
Avskrivninger 12 400 12 825 14 656 14 529 14 389
Finansutgifter 2 093 2 618 3 089 3 658 3 585
Finansinntekter -293 -260 -293 -293 -393
Resultat -8 604 837 4 648 6 281 7 319
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Oversikt over utviklingen i renovasjonsgebyr.  
Tabellen under viser utviklingen fra 2006 frem til 2017, og økonomiplanens forslag frem til 
2021.  
 

Endring i renovasjonsgebyret 
År Økning  Grunngebyr 240 l gebyr  

2006 2,50 % 1 499 2 069 
2007 2,50 % 1 536 2 121 
2008 0,00 % 1 536 2 121 
2009 7,50 % 1 651 2 280 
2010 7,50 % 1 775 2 451 
2011 4,00 % 1 846 2 459 
2012 4,00 % 1 920 2 651 
2013 0,00 % 1 920 2 651 
2014 0,00 % 1 920 2 651 
2015 3,75 % 1 992 2 750 
2016 3,50 % 2 062 2 846 
2017 1,00 % 2 083 2 874 
2018      - 1,50 % 2 052 2 831 
2019 0 % 2 052 2 831 
2020 1,00% 2073 2 859 
2021 1,00% 2 094 2 887 

 
 
Figuren under viser minstegebyret i Salten sammenlignet med minstegebyrene i andre 
områder i Norge.   (Vil bli rettet opp til utsending av rep-papirer).    
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Kommunenes garantiansvar.  
Gjennom selskapsavtalen og iks loven garanterer eierne for alle Iris’ forpliktelser. Tabellen 
under viser eiernes garantiansvar i forhold til selskapets gjeld, tall i 1000 kroner.  
 

 

Innbygger pr 
Kommune- kommune Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld
navn pr. 30.06.17 pr 31.12.17 pr 31.12.18 pr 31.12.19 per 31.12.20 per 31.12.21
Beiarn 1044 1 720 274                     1 930 070                     2 051 911                  1 949 371                   1 827 111              
Bodø 51123 84 239 049                   94 512 416                  100 478 781             95 457 579                 89 470 697            
Fauske 9760 16 082 255                   18 043 565                  19 182 617               18 224 008                 17 081 040            
Gildeskål 2018 3 325 204                     3 730 729                     3 966 242                  3 768 038                   3 531 715              
Hamarøy 1794 2 956 103                     3 316 614                     3 525 985                  3 349 782                   3 139 691              
Meløy 6405 10 553 980                   11 841 090                  12 588 592               11 959 505                 11 209 432            
Saltdal 4752 7 830 213                     8 785 146                     9 339 733                  8 873 001                   8 316 506              
Steigen 2534 4 175 454                     4 684 672                     4 980 405                  4 731 520                   4 434 770              
Sørfold 1965 3 237 872                     3 632 746                     3 862 074                  3 669 075                   3 438 959              
Sum 81395 134 120 404                150 477 048                159 976 339             151 981 880               142 449 922            



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
Sak nr: 17/ 63         29. september 2017. 
Beslutningssak 

 

Budsjett for 2018.  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal vedta selskapets budsjett i sitt møte 10. november 2017.  Det er styret som 
innstiller til vedtak.  
 
Bakgrunn 
Styret behandlet i sist møte en forberedende sak for økonomiplan og budsjett.  
 
Saken.  
Budsjettdokumentet følger vedlagt.  
 
 
Administrasjonens anbefaling. 
 
Administrasjonen anbefaler styret å legge frem vedlagt budsjett for representantskapet for endelig 
godkjenning.  Det vises for øvrig til budsjettets sammendrag. 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak  
 

1. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2018.  
2. Styret tilrår representantskapet å vedta investeringer for 2018 som fremlagt.  
3. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ i avsnitt 5 i 

budsjettforslaget.  
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng      Bjørn Ove Moum 
Administrerende direktør     Økonomisjef 
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1. Budsjett 2018 - sammendrag. 
Estimert resulat for 2017 viser et overskudd på ca kr 8,6 mill. i tillegg går Iris Service meget 
godt, slik at overskuddet på selvkost for 2017 vil være ca kr 7,7 mill. og akkumulert selvkost 
vil være ca kr 5,9 mill. Dette utgangspunktet gir klare føringer for budsjett for 2018 og 
økonomiplan frem til 2021. 
 
I tillegg til overnevnte er budsjettet utarbeidet med utgangspunkt følgende forutsetninger: 
 

• Det legges frem et budsjett som foreslår en reduksjon på -1,5 % i 
renovasjonsgebyrene for 2018. 

• For andre tilleggstjenester foreslås en økning på 1,5 %. 
• For levering av avfall på våre anlegg foreslås en økning på 1,5 %. 
• Gulsekken og asbestsekken økes noe mere pga. økte innkjøpspriser. 
• Vi sender i dag 38 000 papirfakturaer, denne mengden ønskes redusert, vi ønsker å 

innføre et fakturagebyr på kr 45, som gir en tilleggsinntekt på kr 1 710 000. Dette 
søkes tilbakeført til abonnentene gjennom redusert renovasjongebyr. 

• På våre mottak skal husstandene som betaler renovasjonsgebyr betale for å kaste 
restavfall, og mer enn 1 m3/180 kg trevirke. Øvrige fraksjoner er gratis.     

• Det presiseres at alle husstander skal levere eternitt gratis på våre anlegg.  
• Låneopptaket i 2018 vil være kr 28,3 mill. da noe av investeringene ble finansiert i 

2017, men ikke gjennomført ihht. plan. 
• Variabel leie av deponi for innkjøring av forurensende masser er budsjettert til kr 

3 000 000. 
• Øvrige budsjettforutsetninger: 

o Prisene for behandling av restavfall forventes å øke med 15 – 20 % fra 2018.  
da Iris Produksjon sin langsiktig avtale utløper og nye anbud skal hentes inn. 

o Svak nedgang i avfallsmengdene. 
o Administrasjon økes med en ansatt for oppfølging av kontrakter, anbud etc. 

Disse arbeidsoppgaven ligger i dag hos Iris Service, og inngår i selvkosten (Iris 
Service reduseres tilsvarende). 

o Netto pensjonskostnad følger kalulerte kosnader med en hybridløning som gir 
en økning på kr 600 000 til kr 1 990 000 sammenlinget med 2017. I år 2 
reduseres pensjonskostnaden med kr 500 000. 

o Det er lagt inn kr 500 000 til generelt vedlikehold av bygningsmassen. 
o Det er tatt høyde for en traniee i hele 2018. 
o Det er budsjettert med en økning i forbruket av matavfallsposer og gulsekker. 
o Kontaktene med Iris Service er økt med inntil 2,5%. 
o Renten for løpende lån er satt til 1,7% (i dag 1,5%). 

 
Budsjettsammendraget for 2018 viser et underskudd på kr 837 000. Med dette resultatet, vil 
det akkumulerte selvkostresultatet være et overskudd på kr 7 568 000, mot kr 5 890 000 ved 
utgangen av 2017. For nærmere beskrivelse av Selvkost, se sak Økonomiplan 2018-2021.  
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2. Detaljert budsjett 2018 
Forutsetningene for detaljert budsjett er nærmere beskrevet i Økonomiplan for 2018-2021.  
 

Iris Salten - Budsjett med utvikling 
  Budsjett 2018 

Estimert 
2017 

Budsjett 
2017 

Regns 06-
2017 Budsjett 2016 Regnskap 2016 

Inntekter salg underground -1 400 000 -1 400 000 -1 550 000 -364 750 -650 000 -1 594 000 
Salg kantine -230 000 -220 000 -220 000 -112 447 -150 000 -261 962 
Inntekter fra miljøtorgene -10 483 000 -10 328 000 -11 119 000 -5 504 944 -10 375 000 -11 299 218 
Saldoforespørsel, salg gule sekker -1 120 000 -880 000 -810 000 -496 560 -780 000 -793 306 
Husholdningsrenovasjon -86 882 000 -87 900 000 -86 777 000 -43 943 931 -80 700 000 -85 688 372 
Fakturagebyr -1 710 000           
Selvkost årlig endring     0 0 0   
Gevinst salg anleggsmidler     0 0 0 0 
Utleie ansatte og div. inntekter -985 000 -2 076 000 -900 000 -1 272 138 -725 000 -1 606 159 
Andre inntekter, tilskudd    -1 000 000 0 -1 272 138 -725 000 0 

Sum eksterne inntekter -102 810 000 -103 804 000 -101 376 000 -52 966 908 -94 105 000 -101 243 018 
              
Leieinntekter Vikan deponi -5 493 000 -6 100 000 -8 094 000 -4 958 869 -6 596 000 -9 912 030 
Variable inntekter fra masser -3 000 000 -3 600 000 -1 000 000       
Administrative tjenester -5 340 000 -5 011 000 -4 767 000 -2 505 954 -4 815 000 -4 584 089 
Blanda ruter Retura Iris AS -3 800 000 -3 857 000 -3 700 000 -2 127 975 -5 113 000 -5 330 153 

Sum interne inntekter -17 633 000 -18 568 000 -17 561 000 -9 592 797 -16 524 000 -19 826 272 
              
Sum driftsinntekter -120 443 000 -122 372 000 -118 937 000 -61 287 568 -109 904 000 -121 069 289 

              
Innsamling entreprise 10 200 000 9 924 000 9 600 000 4 943 742 10 352 500 10 454 179 
Innsamling egendrift 18 760 000 18 600 000 18 800 000 9 249 573 19 500 000 19 405 736 
Drift miljøtorg 17 430 000 17 400 000 17 000 000 8 617 169 13 869 000 16 128 844 
Drift undergr, vekter, behldn endring undergr 1 430 000 1 534 000 1 610 000 624 134 1 275 200 1 721 912 
Behandling av avfall, internfakturering 29 302 000 25 260 000 28 818 200 13 228 248 29 188 000 29 151 662 
Bioposer, sekker inkl distribusjon 2 110 000 1 492 000 1 360 000 650 500 1 440 000 1 316 905 
Drift renseanlegget 1 200 000 1 200 000 1 200 000 600 000 1 200 000 1 200 000 
Andre innsamlingskostnader (miljøgebyr KLIF) 305 000 1 100 000 250 000 947 242 1 450 000 1 748 878 

Sum Varekostnader 80 737 000 76 510 000 78 638 200 38 260 608 77 074 700 79 928 115 
              
Lønninger fast ansatte inkl bonus 8 274 000 7 134 000 7 000 000 2 866 597 5 900 000 5 854 486 
Lønn andre (vikarer) 120 000 150 000 100 000 28 500 350 000 150 871 
Lønn overtid (faste/vikarer) 60 000 60 000 100 000 37 756 100 000 94 797 
Beregnede feriepenger 1 014 000 881 000 864 000 439 690 762 000 818 917 

Budsjett 2018 Estimert 2017 Budsjett 2017 Regns 06-2017 Budsjett 2016 Regnskap 2016
Driftsinntekter -120 443 000 -122 372 000 -118 937 000 -61 287 568 -109 904 000 -121 069 289

Varekostnader 80 737 000 76 510 000 78 638 200 38 260 608 77 074 700 79 928 115
Personalkostnader 12 780 000 10 730 000 10 821 534 4 225 634 9 641 500 9 614 702
Driftskostnader 12 580 000 12 328 000 9 445 000 6 446 446 8 510 000 10 408 610
Avskrivninger 12 825 000 12 400 000 12 600 000 6 367 308 12 700 000 12 593 741
Sum driftskostnader 118 922 000 111 968 000 111 504 734 55 299 996 107 926 200 112 545 168
Driftsresultat -1 521 000 -10 404 000 -7 432 266 -5 987 572 -1 977 800 -8 524 121
Netto finansinnt / kostnader 2 358 000 1 800 000 2 180 000 1 021 768 1 690 000 1 685 297
Ordinært resultat før skatt 837 000 -8 604 000 -5 252 266 -4 965 804 -287 800 -6 838 824

Iris Salten - Budsjett med utvikling
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Arbeidsgiveravgift beregnet 910 000 780 000 781 784 287 775 691 000 699 655 
Møtegodtgjørelse (styre, representantskap) 433 000 364 000 314 000 -171 880 285 000 102 212 
Diverse forsikringer 65 000 22 000 22 000 21 897 20 000 21 293 
Bedriftshelsetjeneste, treningsavtaler 36 000 32 000 25 300 12 865 25 000 22 523 
KLP pensjonsandel 1 992 000 1 404 000 1 425 000 404 722 1 318 500 1 355 635 
Sykelønn, fødselspenger ref. -290 000 -250 000 30 000 60 225 30 000 80 363 
Andre pers. kost 166 000 153 000 159 450 237 487 160 000 413 950 

Sum Personalkostnader 12 780 000 10 730 000 10 821 534 4 225 634 9 641 500 9 614 702 
              
Avskrivning bygg/anlegg 12 825 000 12 400 000 12 600 000 4 082 964 12 700 000 7 857 841 
Avskrivninger container     0 2 033 492 0 3 966 873 
Avskrivninger inventar/data/utstyr     0 193 583 0 657 837 
Avskrivning maskinanlegg     0 57 268 0 111 191 

Sum avskrivninger 12 825 000 12 400 000 12 600 000 6 367 308 12 700 000 12 593 741 

              
Renhold, kantine, eiend skatt, kom.avg 1 720 000 1 590 000 1 125 000 650 610 1 220 000 858 097 
Leie tomt, containerleie 195 000 192 000 115 000 89 447 205 000 145 840 
Drift/leie bankterminaler 555 000 555 000 550 000 252 202 210 000 448 271 
Utgiftsført inventar/utstyr/data 240 000 240 000 290 000 86 372 180 000 270 616 
Vedl drift data, lisenser data 1 825 000 1 903 000 1 210 000 1 236 930 1 160 000 1 073 578 
Vedlikehold bygg/anlegg 700 000 808 000 500 000 527 860 50 000 584 992 
Revisjon, vakt 110 000 110 000 110 000 73 268 170 000 131 732 
Konsulenthonorar, innleid arbeidskraft 1 600 000 1 600 000 675 000 232 306 610 000 1 106 468 
Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv. 150 000 140 000 155 000 59 802 160 000 146 889 
Telefon, bredbånd 310 000 270 000 230 000 151 755 260 000 265 871 
HMS, sentralbord 570 000 500 000 390 000 249 269 470 000 396 981 
              
Porto, utsendelse 520 000 520 000 400 000 329 025 350 000 650 666 
Kurs, reiser, møter etc. 715 000 642 000 610 000 257 464 505 000 657 690 
Varekjøp kanitne (salg som inntekt) 375 000 375 000 375 000 206 481 325 000 388 233 
Annonser, reklame, brosjyrer, hjemmeside 1 895 000 1 850 000 1 760 000 967 948 1 700 000 1 881 252 
Representasjon, gaver 10 000 5 000 15 000 4 851 15 000 9 935 
Kontigenter 300 000 300 000 320 000 248 190 250 000 289 468 
Tilskudd, støtte 0 0 0 0 0 0 
Forsikringspremier 470 000 470 000 290 000 471 073 400 000 443 804 
Bank- og kortgebyr 250 000 210 000 250 000 98 012 200 000 199 179 
Tap på fordringer, innkommet tidl. avskrevet tap 40 000 24 000 15 000 -138 15 000 9 146 
Andre kostnader 30 000 24 000 60 000 253 719 55 000 449 904 

Sum andre driftskostnader 12 580 000 12 328 000 9 445 000 6 446 446 8 510 000 10 408 610 

              

Sum driftskostnader 118 922 000 111 968 000 111 504 734 55 299 996 107 926 200 112 545 168 

              

DRIFTSRESULTAT -1 521 000 -10 404 000 -7 432 266 -5 987 572 -1 977 800 -8 524 121 

              
Andre finansinntekter -260 000 -293 000 -400 000 -141 183 -410 000 -391 945 
Renteinntekter før utbytte fra døtre -260 000 -293 000 -400 000 -141 183 -410 000 -391 945 
              
Nedskrivning av omløpsmidler       0 0 0 
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler       0 0 0 
Rentekostnader fra konsern 2 618 000 2 093 000 2 580 000 1 162 951 2 100 000 2 077 242 
Andre rentekostnader       0 0 0 
Andre finanskostnader       0 0 0 
Rentekostnader 2 618 000 2 093 000 2 580 000 1 162 951 2 100 000 2 077 242 

Netto finanskostnader 2 358 000 1 800 000 2 180 000 1 021 768 1 690 000 1 685 297 
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Ordinært resultat 837 000 -8 604 000 -5 252 266 -4 965 804 -287 800 -6 838 824 

 
 
3. Investeringer. 
 
Dette er en detaljert oppstilling av foreslåtte investeringene for år 2018. Det er gjort anslag 
på når i året investeringen skal foretas. Derav fremkommer størrelsene på avskrivningene i 
budsjettet. Investeringene er nærmere beskrevet i Økonomiplan for 2018-2021. 
 

 
 
 
4. Finansiering av investeringene 
 
Selvkostregelverket sier at selvkostfondet skal balansere rundt null. Dette gjør at selskapets 
ordinære drift ikke genererer likviditetsmessige overskudd. Alle investeringer må derfor 
lånefinansieres. 
 
I investeringsplanen skal det gjennomføres investeringer for kr 46,6 mill. Beregning av 
lånebehovet fremkommer: 
 

Investeringer 2018    46 600 000 
Egenkapital til deponiet -   3 000 000 
Finansiert i 2017  - 15 300 000 
Sum lånebehov     28 300 000 

Ved utgangen av 2018 vil selskapets samlede lånemasse være på det høyeste med ca 150 
mill. kr. Dette utfordrer lånebegrensningen i selskapsavtalen på kr 136 mill. Årlig nedbetaling 
av gjeld er ca kr 11,9 mill. 
 

Investeringsplan 2018 - 2021 2018 2019 2020 2021 SUM Avskrivningstid i år
Ordinære dunker 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 7
Underground 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 10
Komprimerende utstyr og containere MT 3 200 900 800 800 5 700 12

Vensmoen - utvidelse og oppgradering 3 000 3 000 20
Halsa - nytt miljøtorg 6 500 6 500 20
Beiarn - utvidelse av areal 800 800 20
Reipå - utvidelse og oppgradering 4 500 4 500 20
Fauske - matavfall + gjerde 900 900 20
Bodø - nytt miljøtorg 50 000 50 000 30

Vikan - brannanlegg 5 500 5 500 20
Vikan - bekken legges i rør 1 200 1 200 30
Vikan - vanntilførsel 1 500 1 500 30
Vikan - rensenalegg 4 000 4 000 10
Vikan - tak over fraksjoner 10 000 10 000 30
Vikan - endring kompsteringslinje 1 000 8 000 9 000 10
Vikan - utvidelse deponi 11 000 11 000 25
SUM 46 600 22 400 4 300 54 300 127 600
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Til grunn rentekostnaden har vi tatt utgangspunkt i forventinger til renteutviklingen i Norges 
Bank, som gir følgende rentebane. 
 

 
 
 
5. Gebyrer og priser 2018 
Alle priser og gebyrer er i den videre fremstilling avrundet til nærmeste krone. De endelige 
priser skal tilpasses våre datasystem for registrering og fakturering av kundene. I denne 
prosessen kan øresavrunding gi små endringer i de priser og gebyrer som er presentert her.  
 
Renovasjonsgebyret i Salten er knyttet til størrelsen på restavfallsdunken til den enkelte 
boenhet. Grunngebyret, det vil si det minste en husholdning skal betale, settes til samme 
gebyr som 80 liters gebyret.  
 
Budsjettfremlegget er basert på en reduksjon på -1,5 % i renovasjonsgebyret. De øvrige 
prisene inkl. levering på miljøtorgene økes med 1,5%. Prisøkning for Gulsekken og 
Asbestsekken økes noe mere på grunn av økte innkjøpspriser ut over 1,5%. 
 
 
Prisliste 2018 
 

Husholdningsgebyr Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva Gebyr 2018 inkl 
mva 

Grunngebyr 2 083 2 052 2 565 
80 liter 2 083 2 052 2 565 
130 liter 2 332 2 297 2 871 
190 liter 2 628 2 589 3 236 
240 liter 2 874 2 831 3 539 
350 liter 2 421 2 385 2 981 
500 liter 5 702 5 616 7 021 
660 liter 7 512 7 399 9 249 
750 liter 8 528 8 400 10 500 
Pr. m3 i container 11 801 11 624 14 530 
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Priser avfallssystemet «underground»:    
 

   
Antall abonnenter Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva Gebyr 2018 inkl 

mva 
 40 – 50 2 083 2 052 2 565 
 31 – 39 2 332 2 297 2 871 
 22 – 30 2 628 2 589 3 236 
 10 - 21  2 874 2 831 3 539 
Nøkkelkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk 300 300 375 

     
Etableringskostnad avfallssystemet «underground»:    
 

   

Antall abonnenter Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva Gebyr 2018 inkl 
mva 

Nye BRL og sameier 49 000 49 000 61 250 
Etablerte BRL og sameier 25 000 25 000 31 250 

 
   

 
   

 
   

Andre betalingstjenester:     
 

   

  Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva Gebyr 2018 inkl 
mva 

Gulsekk inkl. levering (ny sekk) 72 78 98 
Asbestsekken (ny sekk) 109 150 188 
Husholdningsplastsekken pr. rull 16 16 20 
Matavfallsposer pr. rull gratis gratis gratis 
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant 1010 1025 1 281 
Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. 2020 2050 2 563 
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. 1200 1218 1 523 
Fri henting for syke og svake inntil 20 m. 0 0 0 
Montering av lås i dunk 400 406 508 
Grovavfallsruter pr. tonn. 3 385 3436 4 295 
Fradrag ved hjemmekompostering.  265 269 336 
Feriehenting 46 47 59 
Bytting av dunk på hjemmeadresse 193 196 245 
Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk 268 272 340 

 
   

 
   

Ekstratømming: Husholdningskunder som av ulike årsaker ikke ser seg tjent med å benytte gulsekken, 
kan  
bestille ekstratømming. Pristabellen er uavhengig av fraksjonstype, og prises etter dunkstørrelse per 
tømming: 

 Ekstratømming:  Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva Gebyr 2018 inkl 
mva 

Tilkjøringsgebyr 120 122 152 
80 l 130 132 165 
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130 l 161 163 204 
190 l 204 207 259 
240 l 208 211 264 
350 l 317 322 402 
500 l 442 449 561 
660 l 525 533 666 
750 l 599 608 760 
4 m3 container 2716 2757 3 446 
6 m3 container 3808 3865 4 831 
8 m 3 container 4907 4981 6 226 
per 100 l sekk 147 149 187 
m3 i løs vekt 920 934 1 167 

 
   

 
   

Hyppigere tømming: I tilfeller der sameier/borettslag av arealmessige begrensninger må ha hyppigere 
tømming 
enn etter "Grønt System", (tømming restavfall hver 4. uke) legges et påslag på dunken tilsvarende 20%. 

Påslag hyppigere tømming  Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva Gebyr 2018 inkl 
mva 

80 l 416 422 528 
130 l 467 474 593 
190 l 526 534 667 
240 l 575 584 730 
350 l 859 872 1 090 
500 l 1 140 1157 1 446 
660 l 1 502 1525 1 906 
750 l 1 706 1732 2 164 
Per m3 container 2 274 2308 2 885 

 
   

 
   

Priser avfallsmottak pr 1.1.2018    
For husholdninger er det innført gratis levering av alle sorterte avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes avhengig av  
tilbudet på de ulike mottakene.    
 

   
Fra 1. januar 2018 gjelder følgende priser, eks mva per tonn levert på anlegg med vekt. 

HUSHOLDNINGSAVFALL Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva Gebyr 2018 inkl 
mva 

Minstepris 40,00 40,60 50,75 
Restavfall 2 440 2477 3 096 
Trevirke over 180 kg* 922 936 1 170 

Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall       
Øvrige fraksjoner er gratis       
*)Hvis kunden har mer enn 180 kilo må man betale for hele leveringen. Er mengden under 180 kilo leveres blandet trevirke gratis. 
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NÆRINGSAVFALL Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva Gebyr 2018 inkl 
mva 

Minstepris 40 41 50,75 
Restavfall 2 440 2477 3 096 
Eternittavfall  1 204 1222 1 528 
Blandet papir (1299)            1 041  1057 1 321 
Matavfall (1111) 1 303 1323 1 653 
Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149) 922 936 1 170 
Hageavfall (1132) 386 392 490 
Vinduer pr. stk. 202 205 256 
Impregnert trevirke (1146) 2 766 2807 3 509 
       
 

   
Fra 1. januar 2018 gjelder følgende priser, eks mva per m3 levert på anlegg uten vekt.  

HUSHOLDNINGSAVFALL Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva Gebyr 2018 inkl 
mva 

Restavfall, minstepris inntil 100 l  58 59 74 
Restavfall, fra 100 l til 250 l  116 118 147 
Restavfall, fra 250 l til 500 l 177 180 225 
Restavfall per m3 355 360 450 
Trevirke over 1 m3* 198 201 251 

Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall       
Øvrige fraksjoner er gratis       
*)Hvis kunden har mer enn en kubikk. Er mengden under en kubikk leveres blandet trevirke gratis.  
 

   
 

   
NÆRINGSAVFALL Gebyr 2017 Gebyr 2018 ex mva Gebyr 2018 inkl 

mva 
Restavfall, ukomprimert per m3 355 360 450 
Sortert avfall, ukomprimert per m3 198 201 251 
Impregnert virke per m3 666 676 845 
Vinduer, alle typer per stk. 200 203 254 
Eternitt avfall, per m3  1204 1222 1 528 

 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 17/ 64         29. september 2017 
Innstilling til representantskapet    

 
Endringer i Iris Salten IKS sin selskapsavtale.    
 
Hensikt.  
Iris Salten har behov for å endre selskapsavtalen på to vesentlige punkt som er sentrale for selskapet 
strategi.   Saken forberedes av styret som innstiller til vedtak i representantskapet.  Etter 
representantskapets behandling må saken stadfestes med eget vedtak i alle eierkommunenes 
kommunestyrer før endringen er gjeldende.       
 
 
Bakgrunn.  
I styremøtet 7 september vedtok styret å gå videre med en prosess som flytter all gebyrfinansiert drift 
over i Iris Service AS, mens morselskapet Iris Salten IKS skal utvikles videre som et eierselskap for de 
kommersielle selskapene.   Av Iris Salten IKS sine vedtekter går det frem at selskapet er et non-profitt 
selskap, og følgelig ikke skal betale utbytte.   Denne setningen i selskapsavtalen er ikke forenlig med 
fremtidig organisering av konsernet.    
 
Allerede i forrige fremleggelse av økonomiplanen ble det redegjort for at Iris Salten IKS må øke sin 
låneramme.  Med de investeringene som er synliggjort i økonomiplanen må lånerammen økes i første 
halvår 2018.    
 
 
Saken 
 
Forholdet til utbytte.  
 
Revisor har i egen sak tatt opp med styret at det er problematisk, og ikke i henhold til gjeldende 
regelverk at utbytte fra datterselskapene betales direkte fra de kommersielle selskapene og til eierne av 
morselskapet.   Det korrekte er at utbytte betales ut til morselskapet som så igjen gir utbytte til eierne.     
 
Iris Salten iks ønsker å gi utbytte til eierne, da hensikten med den kommersielle satsningen i selskapet 
er økonomisk betinget både for selskapene og for eierne.   
 
I Iris Salten iks sin selskapsavtale står det i § 2 at Iris Salten IKS er et nonprofitt interkommunalt 
selskap.    I sin tid ble «nonprofitt» spesifisert for å tydeliggjøre at den gebyrinntektene Iris Salten har 
kan gi grunnlag for utbytte i selskapet.  
 
Ved å flytte all gebyrfinansiert drift ned i Iris Service vil det ikke lenger være noe rom for tvil om hvordan 
gebyrinntektene brukes, og Iris Salten blir et tydelig morselskap for den kommersielle utviklingen av 
konsernet.     
 



 
Ved å ta ut «nonprofitt» fra selskapsavtalens § 2, følger vi lovverket og revisors tilrådning.     
 
 
Forholdet til låneramme.    
Styret i Iris Salten har ved flere anledninger hatt en strategisk diskusjon om hvem som skal eie 
infrastrukturen som er etablert i Iris konsernet.     Ved hver gjennomgang er det konkludert med at 
maskiner, utstyr og driftsmidler skal eies i datterselskapene, mens infrastruktur med veier, plasser, bygg 
og anlegg skal eies av morselskapet.  
 
Da Iris Salten ble dannet i 1993 ble selskapet etablert med en låneramme på 136 millioner kroner.  Og 
det var svært framsynt av eierne, ettersom det ikke har vært nødvendig med noen endring av 
lånerammen på 24 år.     
 
Med de investeringene som er fortatt siden 2014, og med de investeringene som skal foretas de neste 3 
årene er det helt nødvendig å øke lånerammen, forutsatt at morselskapet fortsatt skal eie infrastrukturen 
i selskapet.     
 
For å ha langsiktig horisont på selskapets låneramme anbefaler vi at dagens låneramme økes fra 136 
millioner til 250 millioner.    Selskapets faktiske investeringer vil fortsatt bli vedtatt av representantskapet 
i deres behandling av økonomiplan og budsjett.    
 
 
 
Styret anbefaler representantskapet å fatter følgende  
 
vedtak: 
 
Selskapsavtalen for Iris Salten iks endres på følgende to punkt.  
 

1. § 2 første ledd endres til:  
Iris er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper.     
 

2. § 15, opptak av lån endres til:    
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet.  Øvre 
ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for investeringslån er 250 millioner 
kroner.    

 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør       



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 17/ 65        29. september 2017 
Beslutningssak 
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Revidering av felles renovasjonsforskrift for Salten  
 
Hensikt 
Eksisterende forskrifter ble utformet etter Iris ble satt i drift i januar 1994. Det er vesentlig for Salten og 
eierkommunene at gjeldende felles renovasjonsforskrifter blir revidert. I tillegg er det viktig å modernisere forskriftene 
iht. lovverket og definisjoner som er endret innenfor avfallslovgivingen. 
 
Bakgrunn 
Styret behandlet i sitt møte 21 juni revidering av felles renovasjonsforskrift for Salten.      
 
Styret gjorde en endringer i utkastet og gjorde følgende vedtak:  

Styret vedtar oppstart av prosess med sikte på etablering av nye renovasjonsforskrifter. Styret vedtar å 
legge revidert forskrift ut på høring.    
 
Styret ønsker at forskriften skal behandles av representantskapet i deres møte 10. november 2017, og ber 
om at administrasjonen planlegger for dette.    

 
Ny felles forskrift har vært ute på høring fra 21 juni til og med 21 august.    Fylkesmannen i Nordland og kommunene i 
Salten er tilskrevet spesielt.   Saken er kunngjort i Avisa Nordland, og har vært lagt ut på Iris Salten sin hjemmeside i 
høringsperioden.     
 
 
Saken 
De viktigste faktorene for revidering av renovasjonsforskriften er: 
 

• Endring i definisjoner iht. lovverk, tidligere forbruksavfall er nå husholdningsavfall 
• Myndighetsutøvelse ovenfor næringsavfall er overført til fylkesmannen 
• Ta ut slam delen av forskriftene 
• Plikter og rettigheter  
• Kommunikasjonsstrategi 
• Innlemme satsningen av undergrunns anlegg i forskriften 
• Pålegge gjenvinning for bedrifter med en årlig produksjon over 500 kg matavfall 

 
Med mål om å få gjenvunnet mest mulig matavfall i vår region, vil administrasjonen prøve å innlemme matavfall fra 
næringslivet i forskriften. Bedrifter som produserer mer enn 500 kg matavfall vil da være forpliktet til å sortere ut 
matavfallet. 
Ettersom kommuner ikke har myndighet innenfor næringsavfall, kan det være at vårt ønske om å innføre dette krav 
ikke vil bli godkjent av fylkesmannen. Dette vil bli utsjekket etter styremøte. 
Alternativt kan det etableres en egen kommunal forskrift som pålegger næringslivet gjenvinning av matavfall. 
 
I forslaget har vi tatt ut det som omhandler slam, da ansvaret for dette i sin helhet er tillagt kommunene.     Vi vil 
tilskrive alle kommuner etter møtet om denne endringen og anmode de om å utarbeide egen slamforskrift. 
 
I flere nye byggeprosjekter, spesielt i Bodø, ser vi at byggherre ikke vil prioritere oppsamling av avfall under bakken. 
Årsaken er nok økonomisk begrunnet fordi dette ofte går utover planlagt boareal. 
Vårt forslag i nye forskrifter, vil gi Iris en mye sterkere myndighet til å kreve oppsamling under bakken der det er 
formålstjenlig.   Dette er tatt opp med Bodø kommune i flere møter, og er i henhold til deres ønske.    
 



Høringsuttalelser.  
 
Det er kommet inn tre uttalelser og et ønske om klargjøring fra en av våre kommuner.    
 

1. Spørsmål fra Fauske kommune.    
 

Planutvalget tok nevnte sak opp i møte 7.09.17. Det ble fra utvalget delegert til adm. Om å få klarhet og utdyping 
av følgende punkter: 
§5 Unntak –  

• Kulepunkt 2 - betyr det at enkelte områder i Fauske kommune kan bli uten avfallshåndtering og hvem 
bestemmer eller gir føringer for «særskilte regler» 

• Kulepunkt 3 – Hvilke stoffer er det snakk om og hvem velger ut disse? 
 
§6 her ble det noe diskusjon ang. nedgravde containere, hvem skal eie og drifte disse? 
 
§7  - Hvor skal matavfall over 500 kg gjenvinnes, skal hver eier ha noen form for anlegg eller overlates problemet 
til kunde. 
 
Det fremkom også et ønske at dere kom og orientere kommunestyret om disse de nye foreslåtte forskriftene, her 
snakker vi da om 28/9. 
 
 
Svar gitt til Fauske kommune.  
 
§5 Unntak, kulepunkt 2 
Nei, det betyr det ikke. Et eksempel her er øyrenovasjon med andre regler både vedr. oppsamlingsutstyr, 
innsamlingsmetode og andre sorteringstilbud for avfall. Et annet eksempel kan være husholdninger som av ulike 
årsaker ikke er i stand til å følge våre sorteringsregler. 
Iht. §3 om delegering, foreslås myndigheten her delegert til Iris Salten IKS. 
 
§5 Unntak, kulepunkt 3 
Dersom Iris Salten IKS endrer behandlingsmetode f.eks. for matavfall og dagens kompostering erstattes med et 
avansert biogassanlegg eller annen mekanisk prosess, kan hageavfall som i dag oppsamles i matdunker bli 
unntatt i matavfallsfraksjonen grunnet produksjonsmessige hensyn. 
Iht. §3 om delegering, foreslås myndigheten her delegert til Iris Salten IKS. 
 
§6 om under grunns anlegg 
Et under grunns anlegg for avfall består av en betongkum og en innercontainer. Et borettslag/sameie som inngår 
kontrakt med Iris om bruk av et slikt anlegg kjøper betongkummen. Innercontainer med elektronikk eies og driftes 
av Iris Salten IKS og det er denne enheten som har behov for vedlikehold. 
 
§7 Matavfall fra næringslivet 
Formålet med kravet er å unngå at større mengder med matavfall havner i restavfallet. Det er i dag både et 
velfungerende innsamlings- og behandlingssystem for matavfall hos Iris Salten IKS. Våre intensjoner med kravet 
er å sikre oss mest mulig av gjenvunnet matavfall i Salten. 
 
Grunnet tidfestet behandling i styret og representantskapet i Iris, kan dessverre ikke høringsfristen utsettes.  



2. Høringsuttalelse fra Norsk Industri.  
 

   
 

 
 
Kommentar til uttalelsen.    
 
I flere tilfeller har vi nå sameier og forretningsgårder som består av forretning/ kontor i første etasje og så leiligheter i 
etasjene over.   I de tilfellene hvor sameiet ønsker en renovasjonsløsning, det vil si at det er ønsket fra kunden vil Iris 
gjerne møte kundens ønske, og tilby en samlet renovasjonsløsning. I de aller fleste tilfeller er det slik at slike bygg har 
to kundeforhold, et for leilighetene som er knyttet opp mot husholdningsløsningen, og et kundeforhold knyttet opp mot 
næringsdrivende.   Vi mener at forslaget til forskriftstekst møter et kundebehov i enkelte tilfeller som det er både i 
henhold til service og smidighet er ønskelig å tilfredsstille. 
 
Kildesortering eller utsortering av matavfall er sterkt ønsket fra myndighetene jfr avfallmeldingen.   Det er grunnen til 
at vi ønsker å forskriftsfeste tvungen utsortering av matavfall fra bedrifter som har over en viss mengde matavfall.    I 
en kommentar til vår forskrift har fylkesmannen i Nordland gitt følgende uttalelse:  

Veldig bra tiltak! Det er ikke tvil om at det kan settes slike krav, jf f.loven § 33. Det er også i tråd med 
nasjonale målsettinger, jf Meld.St nr 45. Men når jeg leser ordlyden i § 33 er jeg litt usikker på hvem som kan 
gjøre et slikt vedtak – her står det bare «forurensningsmyndigheten».  
Kommunen er delegert myndighet til å føre tilsyn med næringsavfall som likner husholdningsavfall – 
herunder fastsette forskrift om gebyr. Dette innebærer naturlig nok at ulike fraksjoner kan prises ulikt, noe 
som jo forutsetter sortering. Om dette er tilstrekkelig til å pålegge sortering er jeg litt usikker på.  
Sjekk gjerne opp med Miljødirektoratet (og gi oss gjerne ei tilbakemelding på svaret). 

Som en oppfølging av tilbakemeldingen til fylkesmannen er det gjort en skriftlig henvendelse til Miljødirektoratet som 
skal gi tilbakemelding på muligheten for forskriftsfesting.   
 
Vi har på eget initiativ kommet til at forskriftsfesting av tvungen utsortering av matavfall skal gjøre i egen forskrift, og 
ikke blandes inn i forskriften for kommunal renovasjon. Vi vil komme tilbake til dette.  
 
 

https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2003-12-05-1909


3. Høringsuttalelse fra Østbø AS.     
 
Merknad til §6.  
 

I § 6 heter det at: 
 

"Iris Salten kan opprette innsamlingsordninger for næringsavfall. I tilfeller der næringsavfall samles inn 
sammen med husholdningsavfall (felles beholder, felles under grunns anlegg), defineres virksomhetene som 
abonnenter hos Iris Salten. Slike fellesløsninger forutsetter samtykke fra Iris Salten." 

Vårt innspill er at dette punktet fjernes fra forskriften.  

Første setning i punktet kan forstås slik at Iris Salten kan engasjere seg i markedet for innsamling av 
næringsavfall. Dette bryter med en rekke etablerte prinsipper om at det skal være et klart skille mellom 
monopolvirksomhet og konkurranse. Det er uheldig at et selskap med en monopolrett skal opprette 
innsamlingsordninger i den delen av avfallsmarkedet hvor det er et fungerende marked. En slik blanding av 
monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet vil nødvendigvis reise spørsmål om ulovlig kryss-
subsidiering. 

En forskriftsfesting av at husholdninger og næringslivskunder kan ha felles beholdere er 
konkurransevridende da Iris Salten har monopol på innsamling av husholdningsavfall og følgelig er den 
eneste som kan tilby en slik løsning. Videre vanskeliggjør en slik løsning skillet mellom virksomhet som 
skal gebyrfinansieres (selvkost) og virksomhet som er del av et fritt marked. Enten er man en husholdning 
(og betaler et gebyr) eller så er man en næringsdrivende (og betaler en markedspris). Forslaget visker ut 
dette sentrale skillet. 

En mer innskrenkende tolkning av punktet er at dette kun skal omfatte de tilfeller der næringsavfall samles 
inn på bilene som samler inn husholdningsavfall. I så tilfelle bør dette formuleres klarere i ny forskrift. 
Videre må punktet da få en presisering som sikrer at Iris Salten ikke påvirker konkurransen mellom aktører 
som samler inn næringsavfall. Forslag til tilleggstekst: "Iris Salten skal opptre konkurransenøytralt og tilby 
slike innsamlingsordninger for næringsavfall til alle aktører på like vilkår". 

Forslag til ny tekst i §6 hvis formålet er å regulere innsamling av næringsavfall på biler som samler inn 
husholdningsavfall: 

"Iris Salten kan opprette innsamlingsordninger der næringsavfall samles inn på de samme bilene som 
henter husholdningsavfall. Iris Salten skal opptre konkurransenøytralt og tilby slike innsamlingsordninger 
for næringsavfall til alle aktører på like vilkår" 

 

Kommentar til uttalelsen.  

Det vises til vår kommentar til Norsk Industri på dette punktet.  §6 er ikke en paragraf som kan brukes slik Østbø AS 
insinuerer i sin uttalelse.     



   
Merknad til §7.    
 

I §7 heter det at:  
"Matavfall fra næringslivet oppstår fra kantiner, restauranter, næringsmiddelindustri, dagligvarehandel, 
o.l. Dersom næringsdrivende produserer over 500 kg matavfall pr. år pålegges disse å kildesortere og 
gjenvinne matavfallet."  
Vi mener at dette punktet bør tas ut i sin helhet.  
Dette er ikke noe som bør forskriftsfestes i en lokal forskrift, men følge nasjonale regler.  
Videre argumentasjon er:  
Østbø leverer i dag matavfall til kompostering, energigjenvinning og biogassproduksjon. Vi har foretatt 
miljøanalyser av alle alternativene. Det beste klimaregnskapet får vi ved å levere matavfall til biogass 
produksjon der biogass erstatter fossil gass og restprodukt fra produksjonen går til landbruket som 
erstatning for kunstgjødsel. Kompostering av matavfall der ferdig kompost i liten grad erstatter 
kunstgjødsel, har et dårligere klimaregnskap enn f.eks forbrenning med høy energigjenvinning.  
Målsettingen med gjenvinning av matavfall må være å oppnå et best mulig klimaregnskap. Da bør man 
bruke andre virkemidler enn foreslått forskriftsfesting.  
I Salten er det i dag to aktører som samler inn det meste av avfallet fra næringsdrivende: Iris Salten sitt 
eget datterselskap Retura Iris AS og Østbø AS. Vi anbefaler at Iris Salten heller går i direkte dialog med 
disse aktørene om hvordan man kan få et bedre klimaregnskap knyttet til matavfall i stedet for foreslått 
forskriftsendring. 

 
Kommentar.  
Jeg oppfatter Østbø sin merknad til §7 at man ikke mener at det er nødvendig å forskriftsfeste at næringsdrivende 
med mye matavfall skal være pliktig til å kildesortering av den fraksjonen.    Vi i Iris er ikke enig med 
høringsuttalelsen i dette.   Erfaring tilsier at mange bedrifter dessverre velger bort kildesortering når det gis 
mulighet til det fra aktørene.   Som en oppfølging av Avfallsmeldingen mener vi at det bør innføres en kommunal 
forskrift.   Om det gis mulighet til dette vil bli avklart med Miljødirektoratet.     
 
 

4. Høringsuttalelse fra Sørfold kommune.    
 
Plan- og ressursutvalget i Sørfold kommune har behandlet høring av Revidering av felles renovasjonsforskrifter 
for ASalten, og har følgende merknad: 
 
Forslag fra Sørfold Høyre: 
Høyre ønsker at det skal fremgå i forskriften at dette er et abonnement, og at gebyret betales forskuddsvis. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Kommentar  
Følgende setning foreslås tatt inn i §15.  

Iris Salten er delegert myndighet fra kommunene til å kreve inn renovasjonsgebyr på vegne av 
kommune.   Innkreving av gebyr skjer delvis forskuddsvis i februar og september.    

VI mener det forøvrig går klart nok frem at dette er et abonnement i teksten.    
 
 
 

5. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland.    
 
Fylkesmannen i Nordland har etter høringsfristen gitt følgende uttalelse.  
 

Fylkesmannen kan ikke se at kommunene ut fra gjeldende regelverk kan gi forskrift om kildesortering av 
matavfall fra næringslivet.  



 

Kommunene har myndighet til å fastsette lokal forskrift for oppbevaring, innsamling og transport av 
husholdningsavfall, jf. forurensningsloven § 30 andre og tredje ledd. De er ikke gitt tilsvarende mulighet 
når det gjelder håndtering av næringsavfall.  
Vi forutsetter at forskriften endres i henhold til dette. Dette innebærer at alle bestemmelser som 
omhandler næringsavfall må tas ut av forskriften.  
Dersom det skulle komme endringer i regelverket som gir åpning for å pålegge kildesortering av 
næringsavfall, vil det kunne gjennomføres ny høring når det gjelder dette. 

 
 
Kommentar:  
Hvorvidt kommunen kan lage egen forskrift for utsortering av matavfall fra næringslivet er tatt opp med 
miljødirektoratet.   Dersom det vil bli gitt en slik åpning vil det bli laget en egen forskrift som vil bli lagt ut 
på egen høring.    
 
 
Gjennomgang av høringsuttalelsene.   
 
Høringsperioden har vist at det er svært liten uenighet om forskriften, og de endringer som denne 
medfører.  Det har også vært svært få innspill til den nye forskriftsteksten.  
 
Som en del av at slam nå er tatt ut av forskriften har vi tilbudt kommunene å utarbeide nye forskrifter for 
de på dette området.  Kun Fauske kommune har bedt om det, og vi har utarbeidet et forslag til de.  
 
Det er kommet inn merknad til to av paragrafene i forskriften.    
 
Til §6.   
I flere tilfeller har vi nå sameier og forretningsgårder som består av forretning/ kontor i første etasje og 
så leiligheter i etasjene over.   I de tilfellene hvor sameiet ønsker en renovasjonsløsning, det vil si at det 
er ønsket fra kunden vil Iris gjerne møte kundens ønske, og tilby en samlet renovasjonsløsning. I de 
aller fleste tilfeller er det slik at slike bygg har to kundeforhold, et for leilighetene som er knyttet opp mot 
husholdningsløsningen, og et kundeforhold knyttet opp mot næringsdrivende.   Vi mener at forslaget til 
forskriftstekst møter et kundebehov i enkelte tilfeller som det er både i henhold til service og smidighet 
er ønskelig å tilfredsstille.  Det betyr at dersom en næringskunde ønsker et tilbud fra en annen aktør en 
Iris Salten IKS så står det han fritt til dette.   Det er på ingen måte slik at Iris bruker sitt 
husholdningsmonopol på å tvinge en løsning på den næringsdrivende.    Det er opp til den 
næringsdrivende selv å velge.    At dette skulle være et misbruk av Iris sitt monopol innenfor 
husholdningsrenovasjon faller på sin egen urimelighet.       
 
Til §7.  
Vi ser med interesse at hverken Norsk Industri eller Østbø ønsker at det skal forskriftsfestes at bedrifter/ 
næring med mer enn 500 kg matavfall skal ha krav om en egen kildesorteringsordning for dette.   I 
motsetning til de så tror vi det er nødvendig.   VI har dessverre sett at flere bedrifter har gått vekk fra 
utsortering av matavfall når dette tilbys av aktørene i markedet.   Det er svært uheldig.   Både i 
avfallsmeldingen, og i andre myndighetsuttalelser kommer det frem at det er viktig å gjøre noe med 
denne fraksjonen.     
Det avklares nå med miljødirektoratet om kommunene har mulighet til å forskriftsfeste dette.    Dersom 
det gis slik mulighet så vil denne delen av forslaget bli forskriftsfestet i egen forskrift.      
 
Til §15.  
Det tas inn i teksten at innkreving av gebyr skjer delvis forskuddsvis i februar og september. 
 



 

Anbefaling.  
Administrasjonen anbefaler at ny forskrift vedtas som vedlagt.   Tekst i gult tas ut.    
Egen forskrift for matavfall for næringsdrivende med mer enn 500 kg/år utarbeides og godkjennes 
dersom det gis mulighet for dette av miljøvernmyndighetene.    
Vårt forslag til nye forskrifter følger under.  
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
 
Styret anbefaler representantskapet å vedta ny forskrift for renovasjon i Salten.   Forskriften gjelder for 
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner.  
 
Endelig godkjenning av forskriften skjer i det enkelte kommunestyremøte.   Stadfestelse skjer av 
fylkesmannen.      
 
 
 
Leif Magne Hjelseng     
Administrerende direktør   
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Høringsuttalelse - Revidering av felles renovasjonsforskrifter for 
Salten  
 
Viser til høring av revidering av felles renovasjonsforskrift for Salten mottatt 26.6.2017 
 
Fylkesmannen kan ikke se at kommunene ut fra gjeldende regelverk kan gi forskrift om 
kildesortering av matavfall fra næringslivet. 
 
Kommunene har myndighet til å fastsette lokal forskrift for oppbevaring, innsamling og 
transport av husholdningsavfall, jf. forurensningsloven § 30 andre og tredje ledd. De er ikke 
gitt tilsvarende mulighet når det gjelder håndtering av næringsavfall.  
 
Vi forutsetter at forskriften endres i henhold til dette. Dette innebærer at alle bestemmelser 
som omhandler næringsavfall må tas ut av forskriften. 
 
Dersom det skulle komme endringer i regelverket som gir åpning for å pålegge kildesortering 
av næringsavfall, vil det kunne gjennomføres ny høring når det gjelder dette. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sten D. Bruaas (e.f.)  
Fung. seksjonsleder Anette Pettersen 
 rådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
 
 
 



Fra: Kurt Peder Hjelvik [mailto:kurt.hjelvik@sorfold.kommune.no]  
Sendt: 21. september 2017 20:47 
Til: Resepsjon <resepsjon@iris-salten.no> 
Emne: Høringsuttalelse Revidering av felles renovasjonsforskrifter for Salten 
 
Hei 
 
Plan- og ressursutvalget i Sørfold kommune har behandlet høring av Revidering av 
felles renovasjonsforskrifter for ASalten, og har følgende merknad: 
 
Forslag fra Sørfold Høyre: 
Høyre ønsker at det skal fremgå i forskriften at dette er et abonnement, og at gebyret 
betales forskuddsvis. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kurt Peder Hjelvik 
Kommunalsjef Teknisk/ Næring 
Sørfold kommune  
Rådhuset 
8226 Straumen 
Tlf 756 85367/ 905 27529 
 
 

mailto:kurt.hjelvik@sorfold.kommune.no
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Iris Salten IKS 
Vikan Avfallsplass 
8030 Bodø 
 

 

Bodø 11.09.2017 

 

 

 

Høring forslag til ny renovasjonsforskrift for Salten 
Innledning 

Vi viser til forslag til ny renovasjonsforskrift for Salten som er lagt ut til høring på Iris Salten 
sine hjemmesider. 

Østbø AS er Nord-Norges største leverandør av avfallstjenester til næringslivet. Selskapet vil 
i år omsette for ca 240 millioner kroner og vi har 135 ansatte.  

Østbø AS er en industriell gjenvinningsaktør som ser på næringsavfall som en råvare som 
skal inn i kretsløpet igjen enten som råstoff til nye produkter eller som energi. Selskapet har 
en betydelig virksomhet i Salten.  

Foreslåtte forskrifter regulerer i hovedsak forholdet til husholdningsrenovasjon, et område Iris 
Salten har monopol på. Foreslåtte forskrifter har to punkter som omhandler næringsavfall, 
som ikke er en del av monopolområdet. Disse to punktene har vi merknader til. På generell 
basis er vi opptatt av at det er et klart skille mellom monopolvirksomhet og kommersiell 
virksomhet. Videre må Iris Salten som forvaltnings- og monopolselskap opptre 
konkurransenøytralt og ikke gi særskilte fordeler til noen aktører i den kommersielle delen av 
markedet. 

 

Merknader til §6 i forslag til nye forskrifter 

I § 6 heter det at: 

"Iris Salten kan opprette innsamlingsordninger for næringsavfall. I tilfeller der næringsavfall 
samles inn sammen med husholdningsavfall (felles beholder, felles under grunns anlegg), 
defineres virksomhetene som abonnenter hos Iris Salten. Slike fellesløsninger forutsetter 
samtykke fra Iris Salten." 

Vårt innspill er at dette punktet fjernes fra forskriften. 



 

 

Første setning i punktet kan forstås slik at Iris Salten kan engasjere seg i markedet for 
innsamling av næringsavfall. Dette bryter med en rekke etablerte prinsipper om at det skal 
være et klart skille mellom monopolvirksomhet og konkurranse. Det er uheldig at et selskap 
med en monopolrett skal opprette innsamlingsordninger i den delen av avfallsmarkedet hvor 
det er et fungerende marked. En slik blanding av monopolvirksomhet og konkurranseutsatt 
virksomhet vil nødvendigvis reise spørsmål om ulovlig kryss-subsidiering.  

En forskriftsfesting av at husholdninger og næringslivskunder kan ha felles beholdere er 
konkurransevridende da Iris Salten har monopol på innsamling av husholdningsavfall og 
følgelig er den eneste som kan tilby en slik løsning. Videre vanskeliggjør en slik løsning 
skillet mellom virksomhet som skal gebyrfinansieres (selvkost) og virksomhet som er del av 
et fritt marked. Enten er man en husholdning (og betaler et gebyr) eller så er man en 
næringsdrivende (og betaler en markedspris). Forslaget visker ut dette sentrale skillet. 

En mer innskrenkende tolkning av punktet er at dette kun skal omfatte de tilfeller der 
næringsavfall samles inn på bilene som samler inn husholdningsavfall. I så tilfelle bør dette 
formuleres klarere i ny forskrift. Videre må punktet da få en presisering som sikrer at Iris 
Salten ikke påvirker konkurransen mellom aktører som samler inn næringsavfall. Forslag til 
tilleggstekst: "Iris Salten skal opptre konkurransenøytralt og tilby slike innsamlingsordninger 
for næringsavfall til alle aktører på like vilkår". 

Forslag til ny tekst i §6 hvis formålet er å regulere innsamling av næringsavfall på biler som 
samler inn husholdningsavfall: 

"Iris Salten kan opprette innsamlingsordninger der næringsavfall samles inn på de samme 
bilene som henter husholdningsavfall. Iris Salten skal opptre konkurransenøytralt og tilby 
slike innsamlingsordninger for næringsavfall til alle aktører på like vilkår" 

 

Merknader til §7 i forslag til nye forskrifter 

I §7 heter det at: 

"Matavfall fra næringslivet oppstår fra kantiner, restauranter, næringsmiddelindustri, 

dagligvarehandel, o.l. Dersom næringsdrivende produserer over 500 kg matavfall pr. år 

pålegges disse å kildesortere og gjenvinne matavfallet." 

Vi mener at dette punktet bør tas ut i sin helhet. 

Dette er ikke noe som bør forskriftsfestes i en lokal forskrift, men følge nasjonale regler.  

Videre argumentasjon er: 

Østbø leverer i dag matavfall til kompostering, energigjenvinning og biogassproduksjon. Vi 
har foretatt miljøanalyser av alle alternativene. Det beste klimaregnskapet får vi ved å levere 
matavfall til biogass produksjon der biogass erstatter fossil gass og restprodukt fra 
produksjonen går til landbruket som erstatning for kunstgjødsel. Kompostering av matavfall 



 

 

der ferdig kompost i liten grad erstatter kunstgjødsel, har et dårligere klimaregnskap enn 
f.eks forbrenning med høy energigjenvinning.  

Målsettingen med gjenvinning av matavfall må være å oppnå et best mulig klimaregnskap. 
Da bør man bruke andre virkemidler enn foreslått forskriftsfesting. 

I Salten er det i dag to aktører som samler inn det meste av avfallet fra næringsdrivende: Iris 
Salten sitt eget datterselskap Retura Iris AS og Østbø AS. Vi anbefaler at Iris Salten heller 
går i direkte dialog med disse aktørene om hvordan man kan få et bedre klimaregnskap 
knyttet til matavfall i stedet for foreslått forskriftsendring. 

 

 

 

 
 



Spørsmål fra Fauske kommune.   
 
 
Planutvalget tok nevnte sak opp i møte 7.09.17. Det ble fra utvalget delegert til adm. Om 
å få klarhet og utdyping av følgende punkter: 
 
§5 Unntak –  
• Kulepunkt 2 - betyr det at enkelte områder i Fauske kommune kan bli uten 

avfallshåndtering og hvem bestemmer eller gir føringer for «særskilte regler» 
• Kulepunkt 3 – Hvilke stoffer er det snakk om og hvem velger ut disse? 
 
§6 her ble det noe diskusjon ang. nedgravde containere, hvem skal eie og drifte disse? 
 
§7  - Hvor skal matavfall over 500 kg gjenvinnes, skal hver eier ha noen form for anlegg 
eller overlates problemet til kunde. 
 
Det fremkom også et ønske at dere kom og orientere kommunestyret om disse de nye 
foreslåtte forskriftene, her snakker vi da om 28/9. 
 
I og med at saken skal behandles i formannskapet 13/9 og kommunestyret 28/9 søker 
Fauske kommune om utsatt høringsfrist til 04.10.17 
 
Håper på snarlig svar på våre spørsmål. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Fauske kommune 
 
 
 
 
 
Følgende svar gis på kommunens spørsmål: 
 
§5 Unntak, kulepunkt 2 
 
Nei, det betyr det ikke. Et eksempel her er øyrenovasjon med andre regler både vedr. 
oppsamlingsutstyr, innsamlingsmetode og andre sorteringstilbud for avfall. Et annet 
eksempel kan være husholdninger som av ulike årsaker ikke er i stand til å følge våre 
sorteringsregler. 
 
Iht. §3 om delegering, foreslås myndigheten her delegert til Iris Salten IKS. 
 
§5 Unntak, kulepunkt 3 
 
Dersom Iris Salten IKS endrer behandlingsmetode f.eks. for matavfall og dagens 
kompostering erstattes med et avansert biogassanlegg eller annen mekanisk prosess, 



kan hageavfall som i dag oppsamles i matdunker bli unntatt i matavfallsfraksjonen 
grunnet produksjonsmessige hensyn. 
 
Iht. §3 om delegering, foreslås myndigheten her delegert til Iris Salten IKS. 
 
 
§6 om under grunns anlegg 
 
Et under grunns anlegg for avfall består av en betongkum og en innercontainer. Et 
borettslag/sameie som inngår kontrakt med Iris om bruk av et slikt anlegg kjøper 
betongkummen. Innercontainer med elektronikk eies og driftes av Iris Salten IKS og det 
er denne enheten som har behov for vedlikehold. 
 
  
§7 Matavfall fra næringslivet 
 
Formålet med kravet er å unngå at større mengder med matavfall havner i restavfallet. 
Det er i dag både et velfungerende innsamlings- og behandlingssystem for matavfall hos 
Iris Salten IKS. Våre intensjoner med kravet er å sikre oss mest mulig av gjenvunnet 
matavfall i Salten. 
 
  
Grunnet tidfestet behandling i styret og representantskapet i Iris, kan dessverre ikke 
høringsfristen utsettes. 
 
   
 
 
 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 17/ 66         29. september 2017 
Orienteringssak  

 
Tariff og pensjon i Iris Salten IKS med datterselskaper.        
 
 
Hensikt.  
Informere styret om prosessen med å vurdere ny pensjonsordning.    
 
 
Saken 
Siden sist er det vært jobbet målrettet i arbeidsgruppen for å kunne tilrå en ny pensjonsløsning.   
Ettersom innskuddsbasert pensjon medfører endring av tariffområde er det også arbeidet med å se på 
alternative tariffområder, og hvordan disse kan passe for Iris- selskapene.    
 
Informasjon om arbeidsgruppens arbeid med å vurdere ny pensjon og tariff blir gitt i styremøte av 
økonomisjef Bjørn Ove Moum  
 
 
 
Forsalg til  
Vedtak:  
Styret tar informasjon om arbeidet med ny pensjonsordning til orientering.   
Styret ber om at administrasjonen forbereder en beslutningssak om tariff og pensjon til styremøte i 
desember.     
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør 



 

 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 16/67       29. september 2017 
Drøftingssak.    

 
Eierstrategi i Iris Salten.  
 
Hensikt.  
Styret skal som eier, utarbeide konkrete forventninger til de selskapene Iris Salten iks har styring over.  
Dette betyr også en gjennomgang av våre eierskap, samt de rutiner vi har for dette.     
 
Saken legges frem som en drøftingssak, og det er ment å komme tilbake med eventuelle endringer i 
neste styremøte.     
 
 
Bakgrunn for saken.  
 
12 desember 2014 behandlet styret Iris Salten IKS sine eierstrategier.   Styret hadde kommentarer til 
det som ble fremlagt og gjorde følgende vedtak:    
 
 

Styret gjennomgikk eierstrategiene.  Følgende korrigeringen og merknader tas inn i dokumentet.  
 

1. Våre eierstrategier gis til representantskapet som en orientering i representantskapet den 
24 april.   

2. Krav til økonomisk resultat flyttes fra overordnet krav til selskapsvis krav.    
3. Retura Iris er en sikkerhet for at bedrifter og offentlig sektor i Salten får et 

konkurransedyktig tilbud på avfallstjenester.    
4. Selskapene skal normalt årlig levere et utbytte på 40 % av resultat etter skatt.    
5. Det skal være gode grunner for at Solid, nyskapende og effektiv ikke skal være 

gjennomgående verdier for Iris sine selskaper.   
6. Selskapet skal ha kunden i fokus.   

 
 Vedtak.  
 
Styret i Iris Salten iks vedtar selskapets eierstrategi datert 12. desember 2014 inneholdende.  
 

- Overordnede strategier for eierskap. 
- Overordnede forventinger til våre selskaper.  
- Beskrivelse av eierskap og forventning til selskapene for alle våre datterselskaper. 
- Valg av styre til datterselskaper. 
- Eierstyring og selskapsledelse i Iris Salten IKS. 
- Selskapets eierstrategier skal evalueres annet hvert år.  
- Valg til styret i datterselskaper behandles i neste styremøte.   
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Saken.       
 
Vår eierpolitikk bygger på følgende prinsipper:    
 
• Iris Salten iks er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av offentlig tjenester. 
• Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter.  
• Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet kan reduseres eller avvikles når Iris ikke kan bidra 

til å utvikle disse selskapene videre.  
• Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning skal Iris ikke ha eierandeler i selskaper hvor man ikke har 

innflytelse.   
• For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine datterselskaper utvikle nye 

forretningsområder, og engasjere seg i andre selskaper der dette er formålstjenlig.  
• Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt.  
• Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift, økonomi og hovedfokus til 

hovedstyret. 
 
I tillegg til disse prinsippene har styret vurdert følgende elementer:    
 

1. Hva vil vi med eierskapet i denne bedriften? 
2. Hvilken langsiktig forventning har vi til bedriften? 
3. Hvilket krav har vi til resultat for bedriften? 
4. Hvilken kompetanse trenger vi i styret for å nå langsiktig forventning og resultat? 

 
 
Om våre eierskap 
Iris Salten iks kan ha ulike grunner for å eie.    Dette er i denne strategien delt opp etter om vårt 
eierskap er forretningsmessig betinget, sektordefinert betinget eller regionalt betinget.     
 
 
Om forventninger til selskapene.  
 
Forventningene til selskapene er beskrevet gjennom to nivå.  
 
Overordnede forventninger:    
 

Selskapene skal drives innenfor det vi mener ligger i samfunnsansvar.  Selskapene skal 
integrere soaiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, og i forhold til egne ansatte og 
omverden, også utoer det som er regulert gjennom lovverk.   Bedriftene skal bidra til en positiv 
samfunnsutvikling gjennom verdiskapning, anstendig praksis i sin virksomhet og ved å ta vare 
på lokalsamfunn, egne ansatte og andre intressenter.   
 
Selskapene skal forholde seg til og etterleve etisk regelverk vedtatt av eier.   
 
Selskapene skal ha en årlig vekst og det er forventet et økonomisk resultat på 5 til 10 % av 
omsetning.    Dette skal bedriftene oppnå ved å ha rett kompetanse og en effektiv drift.  
 
Selskapene skal årlig levere et utbytte på 40 % av resultat etter skatt.    
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Spesifikke forventninger som gjelder det enkelte selskap.  
 
De spesifikke forventningene til selskapene er beskrevet i oppstillingen som følger bakerst i dette 
dokumentet.  Overordnede strategier for det enkelte selskap er ajourført.      
 
 
Om styrets sammensetning.  
 
Ved forrige gjennomgang ble det laget en kompetanseprofil for selskapene.   Hvorvidt denne skal 
vurderes på nytt foreslår jeg at vi ser på.   En av de viktigste jobbene til konsernstyret er å finne gode 
styremedlemmer til det enkelte selskap.     Hvordan styret skal jobbe med dette bør være et tema denne 
gangen.    Dette handler ikke minst om hvem det er som har nettvert og kjennskap til å finne og vurdere 
aktuelle styremedlemmer.    
 
 
 
Behandling av saken.    
 
Jeg foreslår at vi gjennomgår følgende tema:  
 

- Prinsippene i vår eierpolitikk.  
- Overordnet forventning til selskapene.  
- Vurdering av våre eierskap i Labora, Mivanor, Nofir og HT-Safe.    
- Hvordan ser vi på blandet strategisk eierskap som vi har i Nofir.    
- Prosess for arbeidet med styresammensetning.   

 
 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.   
 
 
 
Leif Magne Hjelseng  
Adm. dir.  
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Eierstrategi for Iris Salten iks.  
 
 
 
Våre mål er utledet av vårt formål:  
«Gjennom samarbeid over kommunegrensene skaper vi bedre offentlige tjenester for 
innbyggerne i Salten.»  
 
 
 
Våre overordnede strategier for eierskap: 
 

• Iris Salten iks er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av 
offentlig tjenester. 

• Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter.  
• Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet kan reduseres eller 

avvikles når Iris ikke kan bidra til å utvikle disse selskapene videre.  
• Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning skal Iris ikke ha eierandeler i 

selskaper hvor man ikke har innflytelse.   
• For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine 

datterselskaper utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre selskaper der 
dette er formålstjenlig.  

• Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt.  
• Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift, økonomi og 

hovedfokus til hovedstyret 
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Eiers overornede forventning.  
 
Selskapene skal drives innenfor det vi mener ligger i samfunnsansvar.  Selskapene skal integrere soaiale og miljømessige hensyn i sin daglige 
drift, og i forhold til egne ansatte og omverden, også utover det som er regulert gjennom lovverk.   Bedriftene skal bidra til en positiv 
samfunnsutvikling gjennom verdiskapning, anstendig praksis i sin virksomhet og ved å ta vare på lokalsamfunn, egne ansatte og andre 
intressenter.   
 
Selskapene skal forholde seg til og etterleve etisk regelverk vedtatt av eier.   
 
Selskapene skal ha en årlig vekst og det er forventet et økonomisk resultat på 5 til 10 % av omsetning.    Dette skal bedriftene oppnå ved å ha rett 
kompetanse og en effektiv drift.  
 
Selskapene skal årlig levere et utbytte på 40 % av resultat etter skatt.    
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Eierskapet. 
• Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål og med regional forankring.  
• Iris Produksjons skal sikre konkurransedyktig behandling og avsetning av avfall som oppstår i vår region.   

 
Eiers forventning. 

• IP skal utvikles videre som en ledende aktør i avfallsbransjen i Nord-Norge.  
• Iris Produksjon skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen. 

 
Selskapets strategier.   

 
Visjon :                  Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall.           
 
Forretningside:      Motta, behandle og avsette avfall med effektive og nyskapende løsninger for kunden.   
 
Verdier:                  Raus, effektiv og nyskapende.  
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Eierskapet. 
• Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål og med regional forankring.  
• Retura Iris er en sikkerhet for at bedrifter i Salten får et konkurransedyktig tilbud på avfallstjenester.    

Eiers forventning.  
• IP skal sikre at næringslivet i hele Salten er sikret en god og effektiv avfallstjeneste.  
• Retura Iris skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.   

 
Selskapets strategier.   
 
Visjon :                  Avfallstjenester i verdensklasse – for et miljø i balanse.   
 
Forretningside:      Levere trygge og effektive avfallsløsninger i hele Salten.   
 
Verdier:                  Solid, effektiv og nyskapende.  
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Eierskapet. 

• Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål.  
• Mivanor AS skal tilføre Iris genuin kompetanse innenfor fagområdene avfall og miljø.  

Eiers forventning.  
• Mivanor skal innenfor sitt tjenesteområde bli Nord-Norges største aktør.   
• Mivanor AS skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.  

 

Selskapets strategier.   
 
Visjon :                  Unik kompetanse gir vekst og resultat.  
 
Forretningside:      Utvikling, salg, bygging og drift av renseanlegg for industrielt avløpsvann.    
 
Verdier:                  Skikkelig, nyskapende og effektiv.  
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Eierskapet. 
• Selskap med sektordefinert mål.  
• Iris Service drifter Iris Salten sine lovpålagte tjenester innenfor renovasjon i Salten.    
• Selskapets oppgaver er innsamling av avfall og drift av miljøtorg.   

   
Eiers forventning. 

• Iris Service skal drive en kontinuerlig forbedringsarbeid for å oppnå bedre effektivitet og bedre kvalitet i sin tjeneste.   

Selskapets strategier.   
 
Visjon :                  Et reint Salten  
 
Forretningside:      Vi gjør det enkelt for folk å bli kvitt avfallet sitt.  
 
Verdier:                  Serviceinnstilt , Kvalitetsbevisst, effektiv og nyskapende.  
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Eierskapet. 
• Selskap med forretningsmessig mål og regional forankring.  
• Eies 73,34 % av Iris Salten, 25,01 av Hamarøy kommune og 1,64% av Tysfjord kommune.    

Eiers forventning. 
• HT- Safe skal være en trygg og viktig bedrift i sitt lokalsamfunn.    
• HT-Safe skal årlig gi utbytte til eier.   

 

Selskapets strategier.   
 
Visjon: Alltid tilgjengelig.  
 
Forretningside: HT-Safe er en nasjonal tilbyder av svartjenester og helsefaglig responssenter 24/7.  
 
Mål: -    Ht-Safe skal ha driftsmessig overskudd og en omsetning på minimum 12,5 mil kr. årlig.  

- HT-Safe skal være en konkurransedyktig leverandør av responstjenester for trygghetsskapende teknologi.  
- Ht-Safe skal inneha nødvendig kompetanse og kapasitet gjennom et positivt omdømme og et attraktivt arbeidsmiljø.  

 
Verdier:           
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Eierskapet. 
• Selskap med forretningsmessig mål og regional forankring.   
• Et lokalt eierskap i Labora sikrer næringsliv og offentlige aktørers behov for laboratorietjenester, og regional kompetanse 

innenfor fiskehelse til støtte for oppdrettsnæring og fiskeri.   
• Eies 97,73 % av Iris Salten IKS -   Nord universitet eier 2,27 %.    

 
Eiers forventning. 

• Labora skal være en viktig aktør for regionalt næringsliv.  
• Labora skal årlig gi utbytte til eier.   

 
Selskapets strategier.   
 
Visjon:           Viktig for folk og næring i nord.  
 
Forretningside: Ledende kompetanse innen laboratorietjenester og fiskehelse i nord.    
 
Overordnet målsetning: 30 ansatte i 2018.    
 
Verdier:   Kompetent, pålitelig, hjelpsom og tett på.     
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Om valg til styrer. 
 
Det er styret i Iris Salten iks som velger styre i datterselskapene.  Til å forberede dette arbeidet har styre 
en valgkomité med følgende sammensetning:  

• Styreleder i Iris Salten iks.  
• 1 medlem valgt av hovedstyre.  

 
Sammensetning av styret.  
 
Styrets oppgaver.  

• Utvikle selskapet. 
• Sette en tydelig retning. 
• Kontroll og korrigering.  
• Inspirere.  

Prosess frem mot valg.  
• Kompetanseprofil.  
• Kandidatsøk. 
• Valg.  

Kandidatene.  
• Kompetanse tilpasset det enkelte selskap. 
• Bør ha en genuin kompetanse tilpasset selskapet.      
• Kapasitet. 
• Uavhengighet. 
• Tar vare på eiers interesser.  
• 40% menn/ kvinner i et hvert styre.  

 
Kompetanseprofil til styresammensetning.   
 

 IP RI IS Miv Lab HT- 
«Fag» vv vv vv vv vv vv 

Regnskap/ Finans  v v 
  

v v 

Strategisk arbeid  vv vv 
 

v  vv v 

Jus       

Logistikk v vv vv 
   

Organisasjon/ HR v v v 
 

v v 

Salg   
vv 

 
v vv vv 

Prosjekt  v 
  

v 
  

Markedsføring- PT v v 
 

v v v 
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Eierstyring og selskapsledelse i Iris Salten IKS. 
 
Behandlet av styret 11. desember 2006. 
Vedtatt av representantskapet  
Revidert av styret i sitt møte 7. desember 2012 og 25. januar 2013.    
 
 
 
For et offentlig selskap som Iris Salten IKS er det særs viktig å ha en avklart holdning til 
hvorfor man er eier, hva man skal eie, og hvordan man skal utøve godt eierskap.  Kravene til 
utvilsom forretningsmoral og sosialt ansvar er økende. Manglende gjennomsiktighet kan 
svekke virksomheters og ledelsens troverdighet, og dermed et selskaps verdi. 
 
Iris Salten iks med datterselskaper følger lov om internkontroll, og har system for oppfølging 
av ansvaret i henhold til denne loven.   
 
Denne instruksen omhandler de eierinteresser Iris Salten IKS har.  
 
1. Innledning 
Eierstyring og selskapsledelse handler om de mål Iris Salten iks med datterselskaper styres 
etter, og de overordnede prinsipper og strukturer, som regulerer samspillet mellom 
ledelsesorganene i selskapet, eierne samt andre som berøres av selskapets disposisjoner og 
virksomhet.  
 
 Grunnpilarene i eierstyring og selskapsledelse er   

– Åpenhet. 
– Integritet. 
– Ansvarliggjøring. 

 
 Det finnes ingen erstatning for fornuft og naturlig skepsis.  
 
 
2. Mål for Iris Salten IKS.  

 
Våre mål er utledet av vårt formål:  
«Gjennom samarbeid over kommunegrensene skaper vi bedre offentlige tjenester for 
innbyggerne i Salten.»  
 
Iris Salten iks har 3 satsningsområder med følgende mål og strategi:  
 
a. Interkommunalt samarbeid.   

• Iris Salten skal være initiativtaker og pådriver for samarbeid om offentlig tjenester på 
tvers av kommunegrensene i Salten.  

• Iris Salten skal bidra til endringer og innovasjon innenfor offentlig/kommunal 
tjenesteyting. 

• Midler fra Iris-fondet er en viktig katalysator for å nå Iris sine mål. Disse midlene skal 
brukes i prosjekter som faller inn under satsningsområde, og for øvrig i henhold til 
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Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid. 
 

b. Eierskap.  
• Iris Salten iks er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av 

offentlig tjenester. 
• Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter.  
• Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet kan reduseres eller 

avvikles når Iris ikke kan bidra til å utvikle disse selskapene videre.  
• Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning skal Iris ikke ha eierandeler i 

selskaper hvor man ikke har innflytelse.   
• For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine 

datterselskaper utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre selskaper der 
dette er formålstjenlig.  

• Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt.  
• Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift, økonomi og 

hovedfokus til hovedstyret 
 
 
c. Offentlig avfallsbehandling i Salten.  

• Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfallet på en enkel, effektiv 
og miljøvennlig måte, til en rimelig pris.   

 
 
3. Vårt utgangspunkt for å eie.  
• Iris Salten IKS skal gå inn som eier, eller ta på seg engasjement innenfor nye områder, der 
dette besluttes av eierne.  

• For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet, skal Iris Salten engasjere seg i 
andre selskap der dette er formålstjenlig.  

 
 
4. IRIS og Iris Salten som eier.  
Kommunene i Salten har valgt å ha Iris Salten IKS som et eierselskap for de områder hvor 
kommunene som eier har valgt interkommunalt samarbeid. 
 
Kommunene i Salten har tre mulige nivåer å utøve sitt eierskap.  På hvilket nivå eierskapet 
skal plasseres bestemmer av representantskapet i det enkelte tilfelle.  
 

1. Egne selskap direkte under Representantskapet - som for Salten Brann IKS og 
HMTS IKS.  

2. Selskap under Salten Forvalting IKS - som for IRIS selskapene og HT-Safe 
AS. 

3. Selskap under et av datterselskapene  
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5. Hvor skal eierposter plasseres? 
• Eierskap i selskaper sammen med andre eiere skal plasseres i datterselskapene der det er 

bransjerelatert.  
• Eierskap til ikke avfallsrelaterte områder legges direkte under Iris Salten IKS.  
 
 
6. Hvordan styrer vi våre eierskap? 

• Iris Salten IKS skal ha en flat struktur som gir transparent og god styring av konsernet.    
• Styret i Iris Salten IKS er generalforsamling for alle heleide datterselskap.   
• Datterselskap skal ikke ha egne heleide datterselskap, fordi dette kan uthule den 

ønskede styring.  
 
7. Utbytte.  

• Iris Salten iks betaler ikke utbytte til sine eiere.  
• Ved vurdering av utbytte fra kommersielle selskaper legger Iris Salten iks som 

offentlig eiet selskap til grunn markedsinvestorprinsippet.  Med det mener vi at utbytte 
fra kommersielle selskaper som kommunene eier gjennom Iris Salten iks normalt skal 
være 40 % av årsresultat etter skatt.  

• Utbyttet fra kommersielle datterselskaper skal enten utbetales direkte til eierne av Iris 
Salten iks, eller tillegges «Iris-fondet».  Vedtak om utbytte og utbyttefordeling gjøres 
av representantskapet i Iris Salten iks.  

 
8. Valg av styremedlemmer.  
Det er styret i Iris Salten iks som velger styre i datterselskapene.  Til å forberede dette 
arbeidet har styre en valgkomité med følgende sammensetning:  

• Styreleder i Iris Salten iks.  
• 1 medlem valgt av hovedstyre.  

 
I valg av styremedlemmer må man ta hensyn til behovet for eierstyring, og behovet for 
uavhengighet i kontroll med styrenes arbeid.   
 
Eierstyring får man ved at administrerende direktør i Iris Salten iks er styremedlem i alle 
datterselskap, og som hovedregel også dette styrets leder.   
 
Uavhengighet mellom styre og eier får man ved at medlemmer av generalforsamling ikke kan 
være medlem av styre.  Dette er for øvrig samsvarende for maktfordelingen mellom Iris 
Salten iks sitt representantskap og styre, jfr. Iks lovens § 10.  
 
I sammensetning av styre skal det legges vekt på følgende:  

• Kompetanse, mangfold og relevant erfaring herunder:    
- bransjeerfaring  
- strategisk kompetanse 
- finansiell kompetanse 

• Uavhengighet. 
• Vektlegge at styremedlemmene tar vare på eiernes interesser. 
• 40 % menn/ kvinner i ethvert styre.  
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9. Rapportering til hovedstyre.  
Rapportering til hovedstyre skjer gjennom årlig generalforsamling.   
  
Datterselskapene ved daglig leder skal i et av hovedstyrets øvrige møter gi en redegjørelse om 
selskapet, og selskapets strategier for påkommende år.  
 
Alle vesentlige avgjørelser i konsernet, som kjøp, salg og større strategiske endringer skal 
behandles av hovedstyre.  
 
 
10. Evaluering av styrets arbeid i hovedstyre og datterselskap.  
Formål:  

• Grunnlag for justering av selskapets organisering og arbeidsform 
• Grunnlag for eventuell endring i styrets arbeidsform 
• Grunnlag for neste års temaplan. 

  
Gjennomføring.  

• Styret eier evalueringsprosessen. 
• Evalueringsskjema sendes ut i forkant.  
• Også administrasjonen evaluerer styret og selskapet.  
• Drøftelser i styremøte.  
• Konklusjon og oppfølging.  

 
 
11. Godtgjøringer for styrearbeid.  
Styrene i datterselskapene kan ha ulik godtgjørelse avhengig av selskapenes stilling.  
Ansatte i Iris- konsernet får utbetalt styregodtgjørelse i de tilfeller de innehar styreverv i 
interne selskaper. 
Administrerende direktør skal ikke ha styregodtgjørelse i de selskapene som er 100 % eid av 
Iris-Salten iks.  I selskap hvor Iris Salten iks ikke er 100 % eiere skal AD motta 
styregodtgjørelse på lik linje med andre.  
 
 
12. Åpenhet om ledende ansatte.  
Det skal opplyses om ledende ansatte sine verv og godtgjørelser.  
 
 
13. Etisk reglement.  
Iris Salten IKS har utarbeidet etisk reglement.  Dette gjelder også for alle datterselskapene.  
Datterselskapene kan forenkle reglementet for å gjøre det mer tilgjengelig for sine ansatte.   
 
 
14. Andre viktige dokumenter i forhold til vår eierstyring er  

• Etiske retningslinjer for selskapet.  
• Styreinstruks. 
• Instruks for administrerende direktør. 

 
 
 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 17/68        29. september 2017 
Orienteringssak 

 
Informasjon om Iris Produksjon sin satsning på  

- Forurensede masser.  
- Redistribusjon av masser som kommer til deponiet.  
- Avfall fra store bygg og riveprosjekter.   

 
 
Hensikt.  
Informere om styret om en stor strategisk satsning av Iris Produksjon rettet mot Bygg og 
Anleggssektoren.    
 
 
Saken 
 
Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Harald Østbø.    
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret i Iris Salten iks tar informasjon fra Iris Produksjon til orientering.    
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør     
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