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Eierkommunene i Iris Salten IKS 
 
Medlemmene i representantskapet      Vikan 3.04.2018 
 
 
Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten iks. 
 
I det vises til tidligere berammelse, innkalles med dette til representantskapsmøte 
 
 Fredag 4.mai. 2018 kl 09.00 på Bodø Brannstasjon.   
 
Sak 18/01 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.  
Sak 18/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.  
Sak 18/03 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
Sak 18/04 Godkjenning av regnskap for 2017:  

- Godkjenning av resultatregnskap. 
- Godkjenning av balanse.  
- Godkjenning av disposisjon av overskudd. 
- Styrets årsberetning. 
- Revisors beretning.  

https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2017/    
Sak 18/05 Retningslinjer for godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste.  
Sak 18/06 Fastsetting av godtgjørelser til representantskap og styre.  (Ettersendes) 
Sak 18/07 Fastsettelse av revisors godtgjørelse. 
Sak 18/08 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.  (Ettersendes) 
   
 
Saksdokumenter og valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail 
til leif-magne.hjelseng@iris-salten.no eller på tlf. 75 50 75 50 dersom du ikke kan møte. 
 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av Iris Salten IKS 
 
Lars Evjenth       Ragnar Pettersen  
representantskapets leder (sign.)    Styrets leder 
 
 
Kopi med vedlegg til:  Varamedlemmer i representantskapet  
    Revisor 
    Styret med varamedlemmer     
    Salten kommunerevisjon 
    Salten regionråd  

https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2017
mailto:leif-magne.hjelseng@iris-salten.no
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Sak nr: 18/01        4.mai 2018. 
 
 
 
Fortegnelse over representantskapets medlemmer:  
 
 

 Representanter  Vara i rekkefølge:  
BEIARN KOMMUNE Monika Sande   Andre Kristoffersen  
 Håkon Sæther Linda Moen  
BODØ KOMMUNE Ida Marie Pinnerød  Synnøve Bjørbæk (pers vara) 
 Grethe Monica Fjærvoll Jonny Gulbrandsen (pers vara) 
FAUSKE KOMMUNE Jørn Steene Linda Salemonsen (pers vara) 
  Nils Kristian Steinbakk (pers vara) 
  Per-Gunnar Skotåm (pers vara) 
 Ronny Borge  Siv Anita Johnsen Brekke (pers vara) 
  Liv-Marit Tverå (pers vara)  
GILDESKÅL KOMMUNE Petter Jørgen Pedersen   Trond Gjelseth 
 Britt Larsen  Svein Eggesvik  
HAMARØY KOMMUNE Jan Folke Sandnes  May Valle  
 Rigmor Lien  Fred-Eddy Dahlberg  
  Eirik Valle  
  Kurt Eidiassen 
MELØY KOMMUNE  Sigurd Stormo Lisbeth Selstad Amundsen 
 Per Frøskeland  Mette Bjørnvik  
SALTDAL KOMMUNE Rune Berg  Wenche Skarheim 
 Anne Britt Sletteng Tore Skarvik Amundsen 
STEIGEN KOMMUNE Asle Schrøder  Kjersti Olsen  
 Vibeke Aasjord Juul Magne Vik  
  Odd Rikard Bredal  
SØRFOLD KOMMUNE Lars Kr. Evjenth Turid Willumstad (pers vara) 
  Anne Lise Evjen Lillegård (pers 

vara) 
 Anne Lise Nordvik Arntsen Daniel Koskinen (pers vara) 
  Geir Anders Berg (pers vara)  
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Sak nr: 18/02         4. mai 2018. 
Beslutningssak 
 
 
Godkjenning av innkalling til generalforsamling. 
 
 
Forslag til  
 
vedtak:  
 
Innkalling til representantskapets møte godkjennes.  
 
 
 
 
 
 
Sak nr: 18/03         4. mai 2018. 
Beslutningssak 
 
 
Valg til deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
 
 
 
Vedtak 
 
………………. og ………………… velges til å underskrive protokoll fra møte.   
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Sak nr: 18/04         4.mai 2018. 
Beslutningssak 
 
 
Årsoppgjør, regnskap med balanse, og styrets årsberetning for 2016.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal godkjenne selskapets årsoppgjør for 2016 inneholdende  

− Resultatregnskap 
− Balanse 
− Disposisjon av overskudd 
− Styrets årsberetning 
− Revisors beretning.  

 
 
Bakgrunn.  
Alle dokumenter er utsendt per post.  For øvrig finner representantskapets medlemmer alle 
dokumentene i årsmelding som er lagt ut elektronisk på  https://www.iris-salten.no/om-
iris/arsmeldinger/2017/ 
 
Styret har behandlet årsoppgjør, og styrets årsberetning i sitt møte 22 mars 2018.   
 
 
Anbefaling.  
Fremlagte årsmelding med årsberetning, regnskap og balanse for 2017 gir en rett fremstilling av 
selskapets stilling.  
 
 
Styrets forslag til  
 
Vedtak:  
 
Styrets årsmelding for 2017 godkjennes.   
 
Resultatregnskap for 2017 med balanse og noter per 31.12.2017 godkjennes.   
 
Selskapets resultat i 2017 viser et årsresultat etter skatt på kr 7 838 964 (overskudd) etter mottatt utbytte og 
korrigering av selvkost. 
 
Iris Salten IKS sitt resultat        kr 7 838 964 

Disponeres slik: 
Til egenkapital       kr 2 348 750 
Til Fond for Interkommunalt samarbeid    kr 5 490 214 

 
 
Leif Magne Hjelseng      Bjørn Ove Moum  
Administrerende direktør      Økonomisjef 
 

https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2017/
https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2017/
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Sak nr: 18/05        4. mai 2018. 
Beslutningssak.  
 

Retningslinjer for godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste i styrearbeid.     
 
Hensikt.  
Det er ønskelig med klarere retningslinjer for styremedlemmers dekning av tapt arbeidsinntekt i 
forbindelse med deltakelse i styre.   Styret vedtar at dette skal gjelde for styremedlemmer i 
datterselskapene.   Styret innstiller til vedtak i representantskapet om at retningslinjene skal gjelde for 
styremedlemmer i Iris Salten IKS.    
 
Bakgrunn.  
Dekking av tapt arbeidsfortjeneste for deltagelse i styremøter, og hvordan dette skal gjennomføres, er 
ikke presist beskrevet.  Dette kan føre til ulik praksis.     
 
Saken.  
Som tatt opp av styret blant annet i forbindelse med evaluering av styrets arbeid, er det behov for å 
lage bedre og presise retningslinjer for dekking av tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med styrearbeid  
 
Administrasjonen foreslår at nye retningslinjer gjøres gjeldende for både morselskap og datterselskap.  
Nye retningslinjer for morselskap må vedtas av representantskapet.      
 
Det foreslås at endringen gjøres gjeldende fra representantskapets vedtak.  Dette gjelder også for 
styrene i datterselskapene.    
 
Forslag til nye retningslinjer.  
 

Det ytes godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for alle eksterne styremedlemmer som følge av 
vervet.  
1- Arbeidsgiver for styremedlemmet oversender krav om dekning.   
2- Selvstendige næringsdrivende skal selv fremsette skriftlig krav om erstatning.   
3- Det settes et tak på kompensasjon med kr. 3600 per dag, eller kr. 450 per time for møter med 

varighet mindre enn 8 timer.    
4- Reisetid dekkes inntil samlet tid på møte og reise 8 timer.    

 
Øvrige legitimerte krav dekkes gjennom reiseregning.  Reiseregning følger statens satser.      
 
Denne godtgjørelsen kommer som et tillegg til gjeldende godtgjørelse for oppmøte og utbetales 
løpende.     
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Styret behandlet saken i møte 22 mars 2018, og anbefaler representantskapet å gjøre følgende 
 
Vedtak:  
 

Det ytes godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for alle eksterne styremedlemmer som følge av 
vervet.  
1- Arbeidsgiver for styremedlemmet oversender krav om dekning.   
2- Selvstendige næringsdrivende skal selv fremsette skriftlig krav om erstatning.   
3- Det utbetales en kompensasjon på kr. 3600 per dag, eller kr. 450 per time for møter med 

varighet mindre enn 8 timer.    
4- Reisetid dekkes inntil samlet tid på møte og reise er 8 timer.    

 
Øvrige legitimerte krav dekkes gjennom reiseregning.  Reiseregning følger statens satser.      
 
Denne godtgjørelsen kommer som et tillegg til gjeldende godtgjørelse for oppmøte og utbetales 
løpende.     

 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng        
Administrerende direktør       
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Sak nr: 18/06         4. mai 2018. 
Beslutningssak 
 
 
Fastsettelse av godtgjørelser for 2018-19.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal i årsmøte fastsette styrets godtgjørelse.   
 
Bakgrunn.  
Representantskapet skal på årsmøtet behandle fastsetting av godtgjørelser til styre og 
representantskap. Godtgjørelsene skal dekke det ansvar for selskapet som påhviler det enkelte 
medlem, arbeidet foran og i de berammede møter, samt den plikt medlemmet har til å holde seg 
løpende orientert om selskapets arbeidsområde. Det har vært vanlig å øke godtgjørelsen med forventet 
lønnsstigning for året.   
 
Representantskapet vedtok 30 april 2010 at denne saken skulle forberedes av valgkomitéen.   
 
 
Anbefaling.    
Valgkomitéen innstilling vil bli ettersendt.    
    
 

Styret Satser fra 
1 mai 
2017 

Satser fra 1 
mai 2018 

Årlig godtgjørelse styreleder 53700  
Årlig godtgjørelse nestleder 30800  
Årlig godtgjørelse styremedlemmer 23200  
Årlig godtgjørelse varamedlemmer 6000  
Godtgjørelse pr. møte alle medlemmer 1240  
   
Representantskap   
Årlig godtgjørelse leder 6000  
2. Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse   3400  
   
Erstatning tapt arbeidsfortjeneste   
Selvstendig næringsdrivende 2050 Se egen sak. 
Øvrige medlemmer/varamedlemmer får utbetalt uten 
legitimering av beløpets størrelse pr. møte 1750 

Se egen sak. 
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Valgkomitéen anbefaler representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
Representantskapet vedtar følgende godtgjørelse fra 1. mail 2018.  
 

Styret Satser fra 1 
mai 2018 

Årlig godtgjørelse styreleder  
Årlig godtgjørelse nestleder  
Årlig godtgjørelse styremedlemmer  
Årlig godtgjørelse varamedlemmer  
Godtgjørelse pr. møte alle medlemmer  
  
Representantskap  
Årlig godtgjørelse leder  
2. Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse    
  
Erstatning tapt arbeidsfortjeneste  
Selvstendig næringsdrivende  
Øvrige medlemmer/varamedlemmer får utbetalt uten 
legitimering av beløpets størrelse pr. møte  

 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør                                          
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Sak nr: 18/07        4. mai 2018. 
Beslutningssak 
 
 
Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2017.  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal i sitt årsmøte fastsette revisors godtgjørelse og velger revisor for selskapet.  
 
Bakgrunn.  
I henhold til lov og selskapsavtale skal representantskapet fastsette revisors godtgjørelse for forrige år.  
 
 
Saken.  
Bokført lovpålagt revisjon i 2017 er kr. 70 500,-.  
Revisor er BDO.  
 
Revisor ble valgt av representantskapet i møte 11. november 2016.    
 
 
Styrets forslag til  
 
Vedtak:  
Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2017 til kr 70 500,- eksklusiv merverdiavgift. 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       
Administrerende direktør             
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Sak nr: 18/08        4. mai 2018. 
Beslutningssak 
 
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge styrets medlemmer.   
 
Bakgrunn.  
Medlemmene skal i følge lov om interkommunale selskaper velges for 2 år om gangen.  
Representantskapet vedtok i sitt møte 11 november 2016, sak 17 ny instruks for valgkomiteens arbeid.    
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2017 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Jan Folke Sandnes, Ida Pinnerud og Jørn Stene.    
 
Saken.  
Styret har inneværende år hatt følgende sammensetning:  

Navn Valgt inn Kommune Funksjon  
Ragnar Pettersen 2011 Fauske Styreleder  
Hilde Furuseth Johansen  2015 Gildeskål Nestleder   
Hege Sørlie  2016 Meløy Styremedlem På valg  
Jørgen Kampli 2008 Fauske Styremedlem På valg  
Lars Arve Jakobsen  2017 Bodø  Styremedlem  
Kari Storstrand 2015 Bodø Styremedlem På valg  
Ole Petter Nybakk 2015 Beiarn 1.vara  
Greta Johanne Solfall  2015 Sørfold 2. vara  
Britt Kristoffersen  2016 Beiarn  3. vara På valg  

 
 
Valgkomitéen tilrådning ettersendes.  
 
Vedtak:  
Til styre i Iris Salten iks velges:   
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør                                           
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