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Sak nr: 16/25
Beslutningssak

6. april 2016.

Regnskap for 2015.
Hensikt.
Styret skal innstille for representantskapet å vedta regnskap med balanse og noter.
Bakgrunn.
Styret gikk i sitt forrige styremøte gjennom selskapets årsrapport, oversikt over HMS –arbeid og foreløpig
regnskap for 2015.
Saken.
Se vedlagte dokument.
Anbefaling.
Fremlagte regnskap og balanse med noter for 2015 gir en rett fremstilling av selskapets stilling.
Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.
i.
Negativ selvkostresultat inkl. renter på kr 6 223 517 tillegges selskapets inntekter.
ii.
Aksjeutbytte på kr 3 840 000 øker netto finansposter.
Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten iks et negativt driftsresultat i 2015 på kr 2 099 829.

Forslag til
Innstilling:
Resultatregnskap for 2015 med balanse og noter per 31.12.2015 godkjennes.
Selskapets resultat i 2015 viser et overskudd på kr 7 963 688 etter mottatt utbytte og korrigering av selvkost.
Styret foreslår at morselskapets resultat
Disponeres slik:
Til egenkapital
Til Fond for Interkommunalt samarbeid

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

kr

7 963 688

kr
kr

4 123 688
3 840 000

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 16/26
Beslutningssak

6.april 2016

Styrets årsberetning 2015
Hensikt.
Styre skal hvert år avlegge sin årsberetning for representantskapet. Årsberetningen skal redegjøre for
styrets arbeid og selskapets stilling.

Styrets årsberetning
Selskapet.
Iris Salten IKS er et selskap opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Selskapet er eiet av de 9
kommunene i Salten, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold etter
innbyggerantall. Selskapet består av et morselskap, 4 heleide datterselskap og 2 datterselskap med stort
majoritetseierskap.
Selskapets fokusområder.
Avfall

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.
Gjennom samarbeid over kommunegrensene sikres god kvalitet i
avfallsbehandlingen i hele regionen.
Iris skal være en pådriver for et reint Salten, og til økt kunnskap om
avfallsbehandling.

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 Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid.

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 selskap hvor man ikke har innflytelse.
For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine
datterselskap utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre
selskap 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.
Styrets arbeid i 2015.
Utover løpende saker har styret i 2015 behandlet følgende styrende dokumenter:
- Etiske retningslinjer for selskapene.
- Instruks for styrets arbeid.
- Instruks for daglig leder.
- Kommunikasjonsstrategi for Iris Salten.
- Iris sitt bonussystem.
Styret har gjennomgått alle datterselskapene med grundig rapport om strategi, drift og økonomi i selskapene.
Satsninger 2015
I 2015 har tre større prosjekter blitt avsluttet på Vikan. Nytt lager for emballering og pakking av farlig avfall,
utvidelse av dagens sorteringshall for papp, papir og plast, samt nye kontorlokaler som skal erstatte de
midlertidige lokalene som har vært brukt siden 2010.
Mivanor, som satsning i eget selskap, har hatt sitt første driftsår og har mottatt mange forespørsler for levering av
renseløsninger. Mivanor mottok Avfall Norge sin innovasjonspris i juni 2015.
Iris Service har i 2015 tatt i drift to hybridbiler i innsamling av avfall. Sidelasteren som samtidig er hybrid er første
av sitt slag i Norge.
Arbeid med kvalitet, miljø, helse og sikkerhet.
Iris Salten IKS med heleide datterselskap er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Våre
overordnede mål for dette arbeidet skal være førende for vår måte å arbeide, og i alle valg som gjøres i bedriften.
Kvalitet - 9001: Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
Miljø - 14001: De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte
miljøproblemer.
HMS - 18001: Ingen skal direkte eller indirekte få akutte eller varige skader eller helseplager som
følge av vår drift og virksomhet.
Intern kontroll og et godt fungerende systematisk HMS arbeid er viktige forutsetninger for kvalitet og forbedring av
vår produksjon og tjenesteyting. Det gjennomføres et planmessig internkontrollarbeid med egne internrevisjoner
for alle enheter i konsern med datterselskaper.
Arbeidsmiljø
Styret og administrerende direktør mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er tilfredsstillende. Konsernet
og datterselskaper har gjennom hele 2015 hatt fokus på arbeidsmiljø og trivsel i bedriften.
Selskap
Iris Salten IKS
Iris Retura AS
Iris Produksjon AS
Iris Service AS

2012
TF 1,34 %
KF 0,42 %
TF 5,36 %
KF 0,93 %
TF 4,78 %
KF 0,94 %
TF 10,84 %
KF 0,76 %

2013
TF: 1,16 %
KF: 0.64 %
TF: 3,05 %
KF: 0,78 %
TF: 7,12 %
KF: 1,19 %
TF: 9,53 %
KF: 0,73 %

2014
TF 1,40 %
KF 0,65 %
TF 2,29 %
KF 0,52 %
TF 8,21 %
KF 1,11 %
TF 8,71 %
KF 1,60 %

2015
TF 2,52%
KF 0,27%
TF 2,32 %
KF 0,81 %
TF 9,81 %
KF1,19 %
TF 11,66 %
KF 0,88 %

Analyse av årsregnskapet
I tabellen nedenfor presenteres nøkkeltall for morselskapet og konsernet. I konsernregnskapet er regnskapet til
HT Safe AS og Labora AS konsolidert.
Resultatutvikling
3 siste år:

Morselskap

(tall i tusen)
Sum driftsinntekter
Resultat av selvkost (eks renter)
Driftsresultat
Årsresultat etter skatt
Balansesum (totalkapital)
Egenkapital
Egenkapitalprosent

2013

Konsern

2014

2015

2013

2014

2015

102 981
- 2 037
2 812
1 838

111 882
- 8 654
5 464
9 511

115 121
-6 223
5 588
7 963

193 874
-2 037
17 239
12 134

213 816
- 8 654
27 508
21 178

226 401
-6 223
5 464
16 333

122 871
43 350
35,2 %

135 402
52 937
39,1 %

162 083
55 151
34,0 %

218 719
83 771
38,3 %

238 679
100 640
42,1 %

284 166
108 984
38,35 %

Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.
i.
Negativ selvkostresultat på kr. 6 233 517 som legges på selskapets inntekter.
ii.
Aksjeutbytte på kr. 3 840 000,-.
Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten iks et negativt driftsresultat i 2015 på kr. 2 099 829.
Datterselskapene:

Omsetning

Resultat før skatt

1013

2014

2015

2013

2014

2015

Retura Iris

53,4 mil kr

58,3 mil kr

57,8 mil kr

5,41 mil kr

7,71 mil kr

4,65 mil kr

Iris Service

35,7 mil kr

37,0 mil kr

37,4 mil kr

1,34 mil kr

0,30 mil kr

-1,89 mil kr

Iris Produksjon

65,2 mil kr

6,83 mil kr

11,20 mil kr

10,64 mil kr

5.000 kr

-0,10 mil kr

Mivanor

73,8 mil kr

76,5 mil kr

178.000 kr

6,8 mil kr

HT-Safe

8,9 mil kr

10,4 mil kr

9,2 mil kr

0,35 mil kr

2,05 mil kr

1,08 mil kr

Labora

15,3 mil kr

18,4 mil kr

22,3 mil kr

0,08 mil kr

1,19 mil kr

3,23 mil kr

Nofir2

8,4 mil kr

11,7 mil kr

12,0 mil kr

0,96 mil kr

3,56 mil kr

1,76 mil kr

1. Tilknyttet selskap, eierandel er 40,45 %.
I sin vurdering av disposisjon over konsernets resultat har styret for 2015 vedtatt at det skal utbetales utbytte fra
Labora AS, HT-Safe AS, Retura Iris AS og Iris Produksjon AS på til sammen kr 5 118 146,-. I henhold til
representantskapets vedtak så er kr. 3 840 000 avsatt til Iris-fondet, mens kr.1 278 146 utbetales til eierne.
Styret er av den oppfatning at konsernet har en tilfredsstillende finansiell stilling, og at note vedrørende pensjon
er satt opp på en betryggende måte.
Styret foreslår at morselskapets resultat
Disponeres slik:
Til egenkapital
Til Fond for Interkommunalt samarbeid

kr

7 963 688

kr
kr

4 123 688
3 840 000

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende
uttrykk for resultatet i 2015 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter
regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat
og stilling.
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til stede ved avleggelse av årsregnskapet.

Forskning og utvikling
Iris Salten IKS er for tiden ikke deltager eller eier i FOU prosjekt.
Framtidsutsikter – usikkerhetsfaktorer.
IRIS- selskapene er markedsledende på avfallsbehandling innenfor vår region. Denne stillingen har man fått
gjennom gode løsninger for kundene og gode nedstrømsløsninger for innsamlet avfall. Fra å være en
sluttbehandler av mye avfall, blir det meste avfallet vi tar i mot i dag sendt videre til behandling utenfor regionen.
Denne endringen medfører økonomiske og arbeidsmessige endringer både for konsern og datterselskap.
Finansiell risiko
Konsernets langsiktige lån er i forretningsbanker, KLP og Kommunalbanken. Fordeling av lån mot flytende og
fast rente er i henhold til konsernets finansreglement.
Ytre miljø
Inntransport og behandling av avfall medfører utslipp til jord, vann og luft, og er en kilde til lokale og globale
miljøproblemer. Det er konsernets oppgave å velge gode løsninger som reduserer miljøpåvirkningene knyttet til
behandling av avfall.
Transportvirksomheten og maskindriften i selskapet medfører forurensning av det ytre miljø gjennom
eksosutslipp, støv og støy. Utslippet ligger innenfor de verdier som er godkjent for transport og maskindrift.
Selskapet søker å redusere disse ulempene gjennom bruk av moderne utstyr og rasjonell drift. Det er etablert
internkontrollsystem ISO 14001 for datterselskapenes påvirkning av det ytre miljø.
Likestilling
Ved utgangen av 2015 er det 10 fast ansatte i Iris Salten IKS. Fordelingen blant de faste ansatte er 6 kvinner og 4
menn. Styret har seks eiervalgte medlemmer, der tre er menn. Det syvende styremedlemmet er valgt av de
ansatte. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål
tilfredsstillende ivaretatt.
Takk til ansatte.
Styret ønsker å takke alle ansatte for en meget god innsats i 2015. De ansattes positive innstilling og
endringsvillighet er helt avgjørende for å videreutvikle Iris som servicebedrift og samfunnsaktør.

Bodø 31.12.15/ 6. april 2016

_________________
Ragnar Pettersen
styreleder

__________________
Kristin Setså
styrets nestleder

________________
Hilde F. Johansen
styremedlem

_________________
Morten Melå
styremedlem

__________________
Kari Storstrand
styremedlem

________________
Jørgen Kampli
styremedlem

_________________
Robert Pettersen
styremedlem

________________________
Leif Magne Hjelseng
Adm. Direktør

Administrasjonens vurdering/anbefaling.
Administrasjonen mener at styrets årsberetning gir en rett redegjørelse for selskapets stilling.

Forslag til
Vedtak:
Styret i Iris Salten iks anbefaler representantskapet å godkjenne styrets årsberetning for 2015.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr:16 / 27
Beslutningssak

29. mars 2016

Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2015
Hensikt.
Styre og representantskapet skal forsikre seg om at renovasjonsgebyret dekker de faktiske kostnadene
knyttet til innsamling og behandling av husholdningsavfall.
Bakgrunn.
Iht. veileder om beregning av kommunal avfallsgebyr, har administrasjonen utarbeidet en
selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstallene for 2015. For husholdningsavfall skal avfallsgebyrene
følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med
håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunene ikke kan kreve inn mer fra husholdningene enn
dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfall. Kommunen
kan fremføre et overskudd eller underskudd fra selvkostberegningen til et senere år (innenfor en periode
på ca 5 år).
Saken

Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2015
I 2012 ble selvkostregnskapet korrigert for manglende inntektsføring av husholdningenes andel av
inntekter fra miljøtorgene i årene 2008-2010. Dette gav et betydelig overskudd som representantskapet
har vedtatt skulle utlignes over noe tid. En konsekvens av dette var at prisene til husholdningene ikke
ble endret verken i 2013 eller 2014, noe som har gitt to år med relativt store underskudd på selvkost.
Årets selvkostregnskap ble et underskudd på kr 6 246 530 mot estimert selvkost kr 5 379 000. Avviket
skyldes økning i pensjonsforpliktelsen fra KLP.
Akkumulert resultat inkl renter er kr – 1 913 994 (Iris har til gode hos abonnentene).
Tabellen nedenfor viser utviklingen i selvkost siden 2005.
Årlig resultat
Selvkostregnskap 2005
Selvkostregnskap 2006
Selvkostregnskap 2007
Selvkostregnskap 2008
Selvkostregnskap 2009
Selvkostregnskap 2010
Selvkostregnskap 2011
Korreksjon iht Salten Kom. Rev. Inkl renter
Selvkostregnskap 2012
Selvkostregnskap 2013
Selvkostregnskap 2014
Selvkostregnskap 2015
*Rente = 5 årig swap +0,5

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-1 579 278
1 086 336
3 082 991
-1 859 020
-3 281 030
-3 060 847
1 882 206
12 774 461
5 428 295
-2 037 345
-8 869 340
-6 246 530

Akkum inkl årlig rente*
kr
-1 610 074
kr
-574 309
kr
2 564 682
kr
796 087
kr
-2 516 271
kr
-5 575 952
kr
-3 843 915
kr
8 930 546
kr
14 642 972
kr
12 963 946
kr
4 309 523
kr
-1 913 994

Å styre mot «underskudd» med tanke på å redusere overskuddet på selvkost, er i utgangspunktet
motsigende mot effektiv drift og kostnadsfokus i organisasjonen. Vi mener likevel at dette ivaretas
gjennom våre overordnede mål som er godt forankret ut i hvert enkelt datterselskap.
Tabellen nedenfor viser selvkostregnskapet i perioden 2011 – 2015.
2011

2012

2013

2014

2015

Renovasjonsinntekter

kr

-72 621 315 kr

-76 240 894 kr

-77 223 847 kr

-77 649 473 kr

-80 937 700

Andre inntekter inkl andel miljøtorg

kr

-9 487 691 kr

-10 430 600 kr

-10 860 693 kr

-11 157 050 kr

-11 230 505

Varekostnader

kr

60 790 691 kr

62 190 830 kr

66 922 423 kr

72 564 945 kr

69 688 378

Personalkostnader

kr

7 226 416 kr

7 435 444 kr

8 442 008 kr

8 508 947 kr

9 366 320

Kalkulatoriske avskrivninger

kr

4 032 487 kr

4 736 948 kr

5 528 170 kr

5 992 708 kr

8 677 047

Andre driftskostnader

kr

6 618 191 kr

6 203 588 kr

7 350 350 kr

7 709 949 kr

8 002 312

Kalkulatoriske renter

kr

3 419 501 kr

2 796 832 kr

3 218 247 kr

3 201 120 kr

785 678

Korrigering resultat Iris Service

kr

-1 860 486 kr

-2 120 442 kr

-1 339 292 kr

-300 272 kr

1 895 000

Selvkostanalyse

kr

-1 882 206 kr

-5 428 294 kr

2 037 366 kr

8 870 874 kr

6 246 530

Endringer i enkeltposter ifht. 2014, skyldes endringer i selvkostregelverket for 2015.
Årets underskudd er innarbeidet i selskapsregnskapet til Iris Salten IKS i 2015, ved at underskuddet er
tatt inn i Resultatregnskapet som en inntekt (fordring), og akkumulert underskudd inkl årlige renter
bokført i Balansen er redusert.
Administrasjonens vurdering/anbefaling.
Administrasjonen mener at selvkostberegningen er rettvisende i forhold til de kostnader som
renovasjonsgebyrene skal dekke.

Forslag til
Vedtak:
Styret i Iris Salten iks godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon 2015.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 16/28
Innstillingssak

6. april 2016.

Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
Hensikt.
Styret skal innstille overfor representantskapet om valg av revisor og revisors godtgjørelse.
Bakgrunn.
Fastsettelse av revisors godtgjørelse skjer i representantskapets årsmøte 4 mai 2016. Styret skal
innstille til vedtak.
Saken.
Bokført lovpålagt revisjon i 2015 er kr 98 000,Revisor er Ernst & Young. Revisor er ikke på valg i generalforsamlingen i 2016.
Saken tilrås fremlagt overfor representantskapet med følgende forslag til
Vedtak:
Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2015 til kr 98 000,- eksklusiv merverdiavgift.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 16/29
Innstillingssak

6. april 2016.

Retningslinjer for IRIS-fondet.
Hensikt.
Styret skal evaluere retningslinjer for Iris-fondet, samt innstille overfor representantskapet dersom det skal gjøres
endringer i retningslinjene.

Bakgrunn.
IRIS fondet ble etablert i 2007 da de kommersielle selskapene til Iris Salten startet å levere gode økonomiske
resultater. Styret har følgende retningslinjer for Iris-fondet:
Iris Salten iks bruker overskudd i sine kommersielle selskaper til å utvikle samarbeid i Salten. I henhold til våre
styringsdokumenter skal 40 % av overskuddet i de kommersielle selskapene gå til fond for interkommunalt
samarbeid.
Følgende retningslinjer er lagt for bruk av midler fra interkommunalt fond:

I sin bruk av utbytte fra datterselskap skal styret legge til grunn følgende retningslinjer:
• Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene.
• Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.
• Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.
• Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.
• Det skal ikke gis rene driftstilskudd.
Representantskapet bestemmer rammen for bruk av utbytte gjennom behandling av
det årlige budsjett.
Enkeltengasjement over kr. 500 000,- skal behandles av representantskapet.
Engasjement under kr. 500 000,- delegeres til styret innenfor budsjettets rammer.
Iris har betalt ut til sammen 19 671 615 kroner til og med 2015. Representantskapet har gjennom
vedtak besluttet å betale ut 5 890 000 kroner i 2016.
Oversikt over vedtak og faktiske utbetalinger ligger sist i saken. For å forstå tabellen fullstendig er
det viktig å forstå at:
a. Tidligere hadde styret en større sum til disposisjon til bruk i løpet av året, og derfor finnes
det ikke representantskapsvedtak på enkelte prosjekter.
b. Noen prosjekter har fått tilsagn om midler og har enten skjøvet prosjektet fremover slik at
utbetalingen har kommet senere, mens noen prosjekter har det ikke blitt noe av.

Saken.
Overføring til IRIS fondet.
I henhold til eierskapsstrategien så 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 Irisfondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til selskapet.
Retningslinjer for bruk av Iris fondet.
I 2007 gjennomførte representantskapet et arbeidsmøte hvor de gjennom en flott prosess endte
med følgende retningslinjer for bruk av midler fra Iris- fondet.
•
•
•
•
•

Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene.
Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.
Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.
Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.
Det skal ikke gis rene driftstilskudd.

Disse punktene er et resultat av sin tid, og hvor regionens ledende politikere ønsket at midlene skulle
gå til å skape gode samarbeidsløsninger mellom eierkommunene. Det ser man også av tildelingene
de første årene hvor midler nettopp gikk til å utvikle og etablere interkommunale løsning.
I løpet av de siste årenes praksis har punktet vedr. forpliktende samarbeid blitt nedtonet og også tatt
vekk som vurderingsgrunnlag for søknadene. Det er heller ingen signaler som tyder på at dette igjen
vil bli aktuelt som kriterium for tilskudd.
At tiltaket skal være prosjektbasert, og at det ikke skal gis tilskudd til drift har vært gode kriterier for
Iris-fondet så langt, og det foreslås at dette videreføres.
Iris har en god rykte i hele regionen og også på tvers av politiske linjer. Dette er det viktig å ta vare
på. At tiltakene som støttes av IRIS fondet har både bred geografisk og politisk oppslutning er derfor
fortsatt gode kriterier.
Både styre og rådmannsgruppa, som hvert år uttaler seg til de innkomne søknadene, har i sine
prioriteringer de siste årene ønsket å støtte noen større prosjekter, i stedet for mange små. Hvorvidt
dette skal tas inn i retningslinjene bør diskuteres. Mitt forslag er at man lar dette være opp til det
enkelte års tilfang av søknader.
Søknadsprosess.
Tidligere mottok Iris søknader gjennom hele året, og styret behandlet søknadene etter hvert som de
kom inn. Det førte til at man ikke kunne vurdere søknadene samlet. Siden 2013 har det vært satt
en frist for søknadene som gjør at styret har kunnet vurdere søknadene i forbindelse med behandling
av budsjett. Dette gjør også at representantskapet kan behandle alle søknadene uten at det gis en
pott til styrets bruk.
Jeg foreslår at det i retningslinjene settes at frist for søknad til Iris- fondet settes til 1 september.
Dette gir ikke minst mulighet til å få innspill fra kommunene ved rådmenn om deres ønskede
prioritering. Søknader som kommer inn etter 1. september vil bli behandlet det påfølgende år.
Behandling av søknadene.
Frem til i dag har administrasjonen gjennomgått alle søknader, og laget saksfremlegg. Søknadene er
presentert for rådmannsgruppa som har fått mulighet til å komme med sin tilrådning før saken har
gått til styret. Styret har så gjennomgått søknadene og fremmet forslag til vedtak overfor

representantskapet. Siden 2014 har representantskapet gjort vedtak om tildeling uten at det har
vært avsatt en pott til styrets disposisjon.
Utbetaling av tilskudd.
De innvilgede tilskudd kan ikke betales ut før det er gjennomført generalforsamling i selskapene som
skal betale utbytte.
Oppfølging av innvilget tilskudd.
Frem til 2016 har det ikke vært krav om rapportering eller revisorgodkjenning av regnskap før
utbetaling av tilskudd. Det vil vi heller ikke anbefale da mange av prosjektene er avhengige av disse
midlene for å starte opp. På den måten er også disse midlene forskjellig fra midler fra andre
tilskuddsordninger. Samtidig er det behov for å dokumentere hvordan midlene er blitt benyttet, for
å sikre legitimiteten av tilskuddsordningen. Det foreslås derfor at hver som får tilskudd skal
rapportere hvordan tilskuddet er benyttet, og at dette signeres av ansvarlig søker.

Anbefaling.
På bakgrunn av ovenstående drøfting foreslår jeg 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.
Styret skal i sin tilrådning og representantskapet skal i sin behandling legge følgende kriterier
til grunn ved prioritering av prosjekter som skal få støtte over Iris-fondet.

•
•
•
•

Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene.
Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.
Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.
Det skal ikke gis rene driftstilskudd.

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.

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende
Vedtak:
Følgende retningslinjer gjelder 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.
Styret skal i sin tilrådning og representantskapet skal i sin behandling legge følgende kriterier
til grunn ved prioritering av prosjekter som skal få støtte over Iris-fondet.
•
•
•
•

Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene.
Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.
Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.
Det skal ikke gis rene driftstilskudd.

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.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Utbetalinger over Iris fondet.
Vedtatt:
2007 Etableringsstøtte Salten Brann iks
Interkommunalt seminar i Salten
2008 Eiendomsprosjekt Salten
Kultursamarbeid Salten
Saltentinget
Utvikling av brannstasjoner for distrikt
IT- Salten
Enerig og klimaplaner i kommunene
Representantskapsseminar
2009 Kultursamarbeid Salten
Geodata i kommunene
IT Salten
Enerig og klimaplaner i kommunene
2010 Saltentinget
Eiendomsprosjekt Salten
IT Salten
Enerig og klimaplaner i kommunene
Helseprosjekt Salten
Kjøp av aksjer HT Safe
Kjøp av aksjer i Labora
2011 Kultursamarbeid i Salten
Filmfest Salten
Nordland Musikkfestuke
Helseprosjekt Salten
Interkommunalt tilsyn
2012 Salten Brann - dykkertjeneste
Prosjekt geodata
Nordlan Musikkfestuke
Samfunnsmedisin og folkehelse
Kommunalt eiendomsprosjekt
Tilskudd til vannplan Salten
Saltentinget
Filmfest Salten
2013 Salten Regionråd - driftsstøtte.
Salten Brann - dykkertjeneste
Vanndirektivet - oppfølging.
Eierskapsmelding
Trainee Salten
Nordland Musikkfestuke
Filmfest Salten
2014 Trainee Salten
Oppfølging eierskapsmelding
Vei-satsning i regionrådetNordland musikkfestuke

750 000
0
200 000
200 000
0
450 000
150 000
100 000
1700000
750000
0
0
500000
200000
0
1250000
900000
800000
250000

Utbetalt
1 300 000
167 000
1 129 298
250 000
150 000
270 000
95 000
60 000
20 000
250 000
70 000
20 000
146 000
150 000
26 000
30 000
185 000
300 000
96 000
1 900 000
250 000
100 000
200 000
300 000
200 000
750 000
190 000
200 000
0
167 317
0
150 000
100 000
1 700 000
750 000
450 000
300 000
0
250 000
100 000
0
0
800 000
250 000

Filmfest Salten
2015 Trainee Salten
Saltentinget
Nordland Musikkfestuke
Vei-satsning i regionrådet
Salten Brann Kjemikalieberedskap
Film Slavemerket - News on request
Ny flyplass i Salten regionen
Filmfest Salten
Friluftskart Salten
Fylkesvei 812 og 813 - skisseprosjekt
2016 Trainee Salten
Vei- satsning i regionrådet
Filmfest Salten
Start opp Salten - grunderhjelp
Næringssamarbeid for ny vekst
Newton Salten
Psykososialt miljø for barn og unge.
Digitaliering av byggesaksbehandling
Statens barnehus
Sykkel i Salten.

0
1 250 000
0
800 000
1 000 000
1 000 000
450 000
200 000
300 000
100 000
1 250 000
800 000
200 000
220 000
360 000
680 000
200 000
2 000 000
30 000
150 000

100 000
1 750 000
200 000
-50 000
800 000
1 000 000
1 000 000
450 000
200 000
300 000
100 000

Styret – Iris Salten IKS.
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Beslutningssak
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Bonus for 2015
Hensikt.
Med bakgrunn i de resultatene som er oppnådd i konsernet i 2015 anbefaler styrene i datterselskapene
at det utbetales bonus til de ansatte i henhold til styrets sak 06 fra 2007.
Bakgrunn.
Etter forslag fra styret i datterselskapene gjorde styret i Iris Salten følgende vedtak i 2007:
Det innføres bonus med utgangspunkt i tilstedeværelse i Salten Forvaltning IKS med
datterselskapene RI, IP og IG.
Bonusen skal utgjøre 10 % av overskuddet i Retura IRIS AS og IRIS Produksjon AS før skatt
og årsoppgjørsdisposisjoner. 2 % skal gå til IRIS Trivsel, 2 % skal gå til datterselskapene for
fordeling avhengig av om konkrete mål knyttet til drift blir nådd, 6 % skal gå til ansatte i de 4
selskapene, faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår. Bonusen
til de ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager tilstede delt på totalt
230. Det forutsettes at man har et ansettelsesforhold i en av bedriftene på
utbetalingstidspunktet.
Det blir å betale ut bonus for oppnådd resultat i 2006. Bonus knyttet til måloppnåelse i
datterselskapene vil ikke bli effektuert før neste år.
Ved innføring av bonussystem ble det lagt vekt på følgende elementer.
 Rekruttering.
 Forebyggende vedlikehold av biler og maskiner.
 Kundefokus.
 Innføring av fleksibel arbeidstid.
 Tilstedeværelse.
Høsten 2012 ble hele bonussystemet gjennomgått i sak 12/48. Styret gjorde da følgende vedtak:
«Styret vedtar å videreføre dagens bonussystem uten korrigeringer».

Høsten 2015 ble bonussystemet gjennomgått i sak 15/53. Styret gjorde da følgende vedtak:
«Styret i Iris Salten iks viderefører dagens ordning med bonus i Iris, og utvider denne også til å gjelde
Mivanor og ansatte i Mivanor.
Bonusen skal utgjøre 10 % av overskuddet i Iris Produksjon, Retura Iris og Mivanor før skatt og
årsoppgjørsdisposisjoner. Bonusen skal fordeles slik at 1/5 av bonusen gått til Iris Trivsel, mens 4/5
går til de faste ansatte og vikarene som har jobbet mer enn 115 dager i det kalenderåret bonusen
gjelder for. Bonusen fordeles til de ansatte etter tilstedeværelse på jobb, det vil si antall dager på jobb
delt på totalt 230 dager. Det forutsettes at den ansatte har et ansettelsesforhold i bedriften på
utbetalingstidspunktet. Denne forutsetningen gjelder ikke for ansatte som har gått av med pensjon.
Vurdering av om bonus skal utbetales gjøres av styre i marsmøtet hvert år».

Iris Salten iks.

ISO-Mål Iris Salten 2014-2016
Kvalitet

«Iris skal levere en miljøvennlig, enkel,
rimelig og effektiv avfallstjeneste»

Kundetilfredshet hos husholdningskunder:
- Hvor fornøyd er du med tjenesten?
- Mål tilfredshet > 4,5 når 6 er best.
Kundetilfredshet på miljøtorg:
- Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt lokale miljøtorg?
- Mål tilfredshet > 4,5 når 6 er best.
PA:
Mål: 99 % rett data skal være registrert i PA: Boenheter, dunker, eier.
Tjenester til datterselskaper:
Iris Salten sin leveranse til datterselskapene skal årlig evalueres med sikte på
forbedring. Det skal lages handlingsplaner med bakgrunn i evalueringene.
Mål tilfredshet > 4,5 når 6 er best.

Helse og sikkerhet

«Ingen skal få skader eller helseplager som følge av
vår drift og virksomhet.»

Sykefravær:
Korttidsfravær mindre enn 0,6 %
Totalt fravær mindre enn 2 %
Tilfredshet blant ansatte:
Tilfredsheten med arbeidssituasjonen >4,7 av 6

Måloppnåelse
Måloppnåelse: 5,32.
4 % gir karakter 1 og 2.
Måloppnåelse: 5,46
Ingen gir karakter 1 og 2.

Dette målet blir ikke fulgt opp.

Data og it
Økonomistyring
Administrasjon
Kvalitetssystem
Helse/ Sikkerhet
Lokaler
Kommunikasjon

2016
5,06
4,69
4,69
4,24
5,00
5,21
5,17

2013
4,85
4,86
4,6
4,82
5,45
4,84
4,83

Status/ Måloppnåelse
2012

2013

2014

2015

0,42/
1,34

0,64/
1,16

0,65/
1,4

0,27/
2,52

2012
5,11

2014
5,57

2016
5,50

2009
4,7

Utilbørlig oppførsel på arbeidsplassen:
Mål 0.

0

Sosiale arrangement.
Det skal gjennomføres 2 sosiale arrangement per år.

Miljø

OK

«De miljøpåvirkningene som følger av Iris sin drift skal ikke
påføre neste generasjon økte miljøproblemer.»

Status/ Måloppnåelse

Mengde restavfall:
Andelen restavfall i forhold til total avfallsmengde skal reduseres med 20 % i løpet av 4
år (2011 - 2015). Dette gjelder både på Miljøtorg og i fra husholdningene.
PER PERSON
Husholdningsplast
Restavfall

2014

2015
8,3
130

7,9
132

Restavfall
sin andel:
2011

43,3

2012

40,9

2013

40,0

Matavfall
Papp og papir
Glass og hermetikk
Total

82
59
13

78
54
13

292,4

285,5

2014

39,7

2014

44,5

2015

46,2

Elektronisk avfall i restavfall:
Mindre enn 1 ‰ elektrisk og elektronisk avfall i restavfallet.

2 615 kg veid ut i 2014. 0,1 ‰.
Plukkforsøk ikke gjort i 2015.

Farlig avfall:
Samle inn 4,8 kg farlig avfall per år og innbygger.

2012: 4,6 kg/innbygger.
2013: 3,9 kg/ innbygger
2014: 4,96 kg/innbygger
2015: 5,55 kg/ innbygger.

Forsøpling:
Våre kunder skal ha stor nok restavfallsdunk slik at forsøpling unngås.
- 10 000 abonnement skal kontrolleres hvert år.
Strandryddeaksjon:
150 lokasjoner i 2014.

E-faktura:
Vi skal tilby alle kunder av Iris konsernet e-faktura når en god løsning er tilgjengelig for
bedriftsmarkedet.
Innkjøp:
Alle faste leverandører, og leverandører ved større innkjøp skal være 3-parts
miljøsertifisert.

Ikke et godt ISO må.
108 lokasjoner i 2012.
59 lokasjoner i 2013.
70 lokasjoner i 2014.
113 lokasjoner i 2015.

32 tonn
15 tonn
15 tonn.
35 tonn

Ikke et godt iso mål.

Ikke fulgt opp.

Administrerende direktørs kommentarer:
Iris Salten iks sine miljømål er ikke gode mål, og har vært vanskelige å jobbe med. Kun målet knyttet til farlig
avfall oppfattes som et godt og entydig mål. Målet for restavfallsmengde som del av total avfallsmengde er også
et godt mål, men her må grunnlagstallene endres slik at næringsavfall holdes utenfor vurderingen. For 2014 og
2015 er dette justert slik at det kun gjelder avfall som vi henter hos abonnenten.
Iris Salten må i løpet av 2016, etter gjennomgang av våre avfallsstrategier, lage nye miljømål for perioden 20162018.
Både kvalitetsmål og helse/sikkerhets mål er gode mål for vår drift.

Iris Service AS.

1

Kvalitet

Hva gjør vi:



Ved skadefri kjøring utbetales halvårig bonus.
Ved gjentatte skader gjennomgås årsakssammenheng i møte
Bedriften dekker opplæringskostnader til 5 sjåfører for fagbrev.
Status gjennomgås i driftsmøter





Skade på kundes eiendom < kr
70 000 pr. år.
Resultat: kr. 64.000,Skade på egne biler < kr. 70.000
pr. år.
Resultat: kr.138.000,250 nye abonnement med under
bakken system pr. år.

2

Resultat: 409 nye abonnement



< 4 avvik ved levering av PCBruter pr. år.

3

Resultat: 5 avvik



< 10 avvik ved levering av farlig
avfall til IP pr. år.

4

Status 7 avvik



ha en kundetilfredshet på mer
enn 5 av 6 oppnåelige poeng på

5

både innsamling og ved miljøtorg
Status: Gjennomføres i 2016

6

7

8

Ved henvendelser, selge inn fordelene med UB system.
Tilby å være til stede ved generalforsamlinger i BL
Være behjelpelig med å foreslå maskinentreprenører
Foreslå UB ved alle uttalelser til reguleringsplaner og utbyggingsplaner.
PCB vindu er produsert mellom 1965 og 1975 (utenlandske til 1979). Årstall kan
leses av i karmen. Gratis å levere. Skal stables i egne vindusramme. Disse
hentes på miljøtorgene av innsamler.
Klorparafinruter. 1976- 1992 er farlig avfall. Bedrifter betaler gebyr. Disse
mellomlagres i egen container før inntransport til Vikan. Vindu etter 1993 og
termopanruter er restavfall.
Bjørn Tore holder internkurs på miljøtorg.
Info-skriv tildeles alle vikarer.
Alle operatører deltar på et årlig farlig avfall kurs i regi av sikkerhetsrådgiver.
Rådgiver fra IP reiser ut til alle miljøtorg for å gi økt kompetanse.
Stedlig leder eller fast operatør gjennomgår ferdig utfylte deklarasjoner for
kontroll.
Emballering før forsendelse iht. pakkerutine.
Skape gode holdninger gjennom driftsmøter, Medarbeidersamtaler, Iris skolen
og ved løpende kommunikasjon.
Gjennomføre 4 driftsmøter pr. år
Kjøre hensynsfullt og ikke over fartsgrensen
Matavfall i UG tømmes hver uke i juli og i august
Montere luktdempende spray
Hoved rydding vår og høst, deretter daglig rydding av flyve avfall og annen
forurensning som skjemmer miljøtorget.
Kosting av asfalterte flater.
Oljesøl og søl med andre væsker blandes umiddelbart med absorbent og
fjernes.
Containerlokk legges ned etter stenging

Miljø

Hva gjør vi:



0 lekkasjer fra lagring av farlig
avfall.
Status: 0

Operatører ved miljøtorg sjekker levert emballasje med farlig avfall. Ved
utett emballasje, om emballering umiddelbart og absorbent legges ut.



Etter hovedrydding om våren, plukkes det jevnlig innenfor våre grenser
og om nødvendig også utenfor vår eiendom.

0 avvik relatert til flyve avfall eller
annen forurensning under
interne revisjoner og
vernerunder
Status: 1 avvik
 < 5 kundeklager på forsøpling
under innsamling
Resultat: ingen avvik

Ved spill under tømming, tas dette opp og oppsamles.
Dunk som er kraftig overfylt, tømmes ikke av sidelaster.
Plastsekker som oppdages i grøft/terreng grunnet vind, hentes.

9



Gjennomføre minst 1 metallskrot
aksjon pr. år i Salten
Resultat: 1 aksjon gjennomført
på øyene i Bodø og i Gildeskål

Gjennom kontakt med velforeninger og lokale bondelag, legge til rette for
oppsamling av metallskrot og transport inn til behandler.

Helse og sikkerhet

Hva gjør vi:


10

0 fraværsdager grunnet
arbeidsulykker.
Status: 2 ulykker


11

0 kundeskader både under
innsamling og ved besøk på
miljøtorg

Resultat: 1 ulykke

12

 0 mobbetilfeller
Status: ingen avvik


13

Mål for sykefravær: <1 %
korttidsfravær og < 6 %
totalfravær.
Status: Korttidsfravær 0,88 %
Total fravær 11,7 %

I selskapet har nesten alle ulykker som har medført fraværsdager, hatt
sin årsak i fallskader på glatt is. Selskapet tilbyr derfor det beste av
sklihindring til våre ansatte. Selv med dette tilbudet, ble en skadet denne
vinter. Det er påbudt med sklihindring når forholdene tilsier det.
Aktiv bruk av sperreband for å begrense kundenes aksjonsradius.
Begrense gjennomgang i bygg for å hindre fallskader.
Påse at containerlokk legges ned etter stengetid.
Holde gjeldende fartsgrenser og alle bestemmelser i veitrafikkloven, i
tillegg unngå å ferdes i nær skole ved oppstart og skoleslutt. Kjøre
spesielt varsomt i områder med barn.
Selskapet har 0 toleranse ovenfor mobbing og trakassering. Dette
formidles i driftsmøter til alle ansatte.
Med IA-avtale følges gjeldende regelverk vedr. oppfølging av sykemeldte.
Selskapet har stor mulighet for å tilrettelegge for alternativt arbeid

Administrasjonens vurdering.[RP1]
1. Mål ikke oppnådd. Skade på egne biler < kr. 70.000 pr. år. Resultat: kr.138.000,-. To av våre sjåfører
har stått for skader for Kr. 116.000,- i 2015 og av disse var en større kollisjon til en kostnad på kr.
50.000,- og hjul som falt av i fart som beløpet seg til kr. 32.000,-. Begge sjåførene har sluttet i selskapet.
Pr. 1. april i 2016 har selskapet ingen registrerte skader på egne kjøretøy.
2. Mål ikke oppnådd. < 4 avvik ved levering av PCB- ruter pr. år. Resultat: 5 avvik. Vi tar imot
vindusruter på alle våre miljøtorg. Våre operatører skal ved mottak skille rutene i PCB, klorparafinruter
og restavfallsruter. Identifikasjon gjøres ved å finne et årstall i vinduskarmen. I følge dette årstallet
bestemmes videre behandling av rutene. I praksis kan det være vanskelig å finne rett årstall og vindu
som innleveres uten årstall, skal under tvil behandles som et PCB vindu. Derfor kan ruter som ikke er
PCB ruter, bli levert feil til innsamler. Selv om det ikke det er måloppnåelse her, vurderes utført
identifikasjon som god.
3. Mål ikke oppnådd. 0 avvik relatert til flyveavfall eller annen forurensning under interne revisjoner
og vernerunder. Resultat: 1 avvik. Internrevisjoner og vernerunder gjennomføres årlig ved alle våre
miljøtorg. Avviket er registrert ved Misvær miljøtorg. De øvrige 10 miljøtorg framstod som tilfredsstillende
ryddig.

4. Mål ikke oppnådd. 0 fraværsdager grunnet arbeidsulykker. Resultat 2 skader. Skader på egne
ansatte er sjåførskade med 1 dag fravær etter muskelskade og 5 dager fravær grunnet et fall på
kompostanlegget.
5. Mål ikke oppnådd. 0 kundeskader både under innsamling og ved besøk ved våre miljøtorg.
Resultat 1 skade. En kunde snublet over kanten under levering av trevirke og falt ned. Han fikk
dessverre en mindre skade. Risikovurdering foreligger. Det skal iverksettes tiltak som reduserer risikoen
for gjentakelse, uten at det vanskeliggjør levering av trevirke.
6. Mål ikke oppnådd. Totalt fravær < 6 %. Resultat 11,7 %. Selskapet hadde 32 fast ansatte i 2015. 5
sjåfører og 1 medarbeider på miljøtorg har til sammen 782 dager sykefravær, som tilsvarer ca. 9 % av
totalfraværet. 3 av nevnte sjåfører har sluttet i selskapet og de 2 andre sjåførene er i arbeid.
Pr. 1. april 2016 er ingen sykemeldt på heltid, derimot har vi 3 medarbeidere på graderte sykemeldinger.
Dette er et resultat av vår tilretteleggingsplikt og den sykemeldte medvirkningsplikt.
Administrasjonens anbefaling[RP2]
Med oppnåelse av 6 mål og 2 mål delvis oppnådd av totalt 12 mål, samt meget god medvirkning fra sjåfører og
operatører ved miljøtorg, anbefales bonus utbetalt etter gjeldende regler.
Styrets behandling 17. mars 2016.
Vedtak.
Styret tar evalueringen av driftsmål for 2015 til etterretning. Styret foreslår at bonus utbetales til
ansatte etter gjeldende regler.

Iris Produksjon AS:

ISO-Mål Iris Produksjon 2015
Ansvarlig

Resultat pr
31. des

Direktekontakt mellom Driftsledere og
kontaktperson for transportør/leverandør
for å få bedre kommunikasjon.
Økt tilstedeværelse med at en operatør har
fått revidert oppgaver slik at
tilstedeværelse på torget skal øke.
Ekstra kontroll av 5 paller maling og 5
paller med batteri som leveres fra
miljøtorg ferdigpakket.

Ronald
Isaksen

Ikke målt

Geir Larsen

Utgår

Bjørn Tore

Et avvik fra
Batteritetur.

Sikteresten tørkes og siktes på nytt. Det
jobbes også med et nytt konsept for å
minske mengden sikterest ytterligere.
Viktig med dialog mellom Driftsledere
kompost og Terminal.
Nye containere til sortering i
Grovsorteringshallen er tatt i bruk for å
underlette bedre sortering. Veiing av
utsortert avfall skal sikre statistikk.

Raymond H

Kvalitet på levert Papp:
Maksimalt 3 avvik på levering av
Papp

God mottakskontroll og tett samarbeid
med Retura om kvaliteten på varene inn.

Raymond
Sandvær

Levering av avfall til Deponi:
Alt avfall til Deponi skal være
deklarert på forhånd.

God kommunikasjon mellom vekt og
Driftsledere Deponi. Kunnskap på vekt
som formidles til kundene.

Jon Arild
(Ilona)

Reduksjonen for
2015 ble ca50%
(en besparelse
på 1000 tonn =
ca 900.000 kr)
17 containere
kontrollert (ikke
godt nok
kontrollert mht
til vekt, slik at
det er vanskelig
å vite % EE og
FA.)
Et avvik pga
feillevering av
papir. Et avvik
pga for mye
papir i pappen.
For lite
stikkprøver på
rene masser. Ny
rutine innført fra
uke 46, da
Mivanor tar en
prøve pr uke.

Helse og sikkerhet

Handlingsplan

Ansvarlig

Resultat pr
desember

Følge handlingsplan ihht
Arbeidsmiljøkartleggingen.

Fredrik Korpe

TF: 9,8%
KF: 1,1%

Følge handlingsplan ihht
Arbeidsmiljøkartleggingen.

Fredrik Korpe

Måles våren
2016.

Kvalitet

«God kvalitet på våreHandlingsplan
tjenester gjør at vi
oppfyller kundens krav og foretrekkes
som leverandør»

Kundetilfredshet hos
sekundærvarekunder:
Skal være mer enn 4,0 når 5 er best.
Kundetilfredshet ved Miljøtorg
Vikan:
Skal være mer enn 4,5 når 5 er best.
Levering av Farlig Avfall:
Det skal være maksimalt et avvik for
levering av maling og et for batteri i
løpet av 2015.
Mengde sikterest:
Skal reduseres med 30% i 2015
sammenlignet med 2014. Måles i
tonn sikterest pr tonn matavfall.
Kontroll av containere:
Plukkanalyse av 15 containere/biler
med restavfall i 2015. % med Farlig
Avfall og EE-avfall skal måles.

Robert
Pettersen

«Ingen skal få skader eller helseplager som
følge av å jobbe i Iris Produksjon»

Sykefravær:
Korttidsfravær mindre enn 1,5%
Totalt fravær mindre enn 6%
Tilfredshet blant ansatte:
Tilfredsheten med arbeidssituasjonen
skal øke fra 4,2 av 6 til 4,5 av 6.

Skadefravær:
0 fraværsdager som skyldes
arbeidsulykker

Rapportering av minimum 3 nestenuhell pr
avdeling. Bruk av riktig verneutstyr. Påbud
for bruk av isbrodder ved is og snø.

Driftsledere

Skader ved miljøtorg Vikan:
0 skader på ansatte og kunder som
besøker miljøtorget Vikan.
Sikkerhet ved lasting av avfall:
0 skader på lasting av eksterne og
interne biler.

Holde området ryddig og være tilstede for
kundene.

Geir Larsen

3 arbeidsulykker som
medført fravær.
3 nestenuhell
rapportert.
Utgår

God kommunikasjon med sjåfører og ta
det rolig ved lasting.

Robert
Pettersen
Raymond S
Raymond H

En mindre
skade ved
lasting av
restavfall.

Miljø

Handlingsplan

Ansvarlig

Resultat

Følge månedsskjema for deponi der
gassanlegg skal sjekkes at drift er normal.

Jon Arild
Strand

4822 timer pr 7.
september.

Hver Driftsledere er ansvarlig for sitt
område og gjøre tiltak som minimerer
flygeavfall. Lukking av porter, bruk av
riktig utstyr og rydding/plukking ved
behov.
Følge driftsinstruks gjeldende beste valg
av tidspunkt for luktproduserende
prosesser.

Driftsledere

Ikke noe klager
i 2015

Raymond
Hammersten

Det er registrert
3 tilfelle pr 31.
august.

God mottakskontroll og utsortering av
impregnert. Følge prosedyre for kverning
av impregnert trevirke.

Robert
Pettersen

Beredskapsutstyr skal alltid finnes
tilgjengelig. Avdelingen skal være kjent
med relevante Risikoanalyser. Følg
prosedyrer for håndtering av hver
avfallstype.

Bjørn Tore

Målt i
desember. Det
vises fortsatt
forhøyde
vedrier.
Kartlegging
våren 2016 når
vi har
avrenning.
Ikke noe utslipp
i 2015.

«Vår drift skal ikke påføre neste
generasjon økte miljøproblemer»

Klimautslipp:
Oppsamling av metan fra deponi.
Minst 4000 timer drift på
gassanlegget.
Flygeavfall:
Det skal ikke komme noen klager fra
kunder eller naboer på flygeavfall fra
Vikan.
Luktulempe for naboer:
Ikke mer enn 10 luktregistreringer fra
luktpanelet totalt i løpet av året
(Riksveien er unntatt).
Forurensing:
Utlekking fra impregnert trevirke skal
minskes med 20% i 2015
sammenlignet med 2014. Måles i
mg/l Krom, Kobber og Arsen.

Utslipp av miljøgifter:
IP skal ikke ha noen utslipp av
miljøgifter til Yttre Miljø pga splill
fra Farlig Avfall i 2015.

Administrasjonens kommentarer [RP3]
Generelt:
ISO-målen har vært gjeldende i 2015. Nye mål fra mars 2016.
Kundetilfredshet
Ikke målt! Nye målinger i 2016.
Kontroll av containere
Jobben med å kontrollere containere er gjort, men vi fikk ikke helt den informasjon om % EE og Farlig
Avfall som tenkt, men dette blir det jobbet videre med i 2016 da vi ser et stort behov pga risiko for brann
grunnet EE-avfall i restavfallet.

Sykefravær
Det totale sykefraværet er for høyt men kan forklares med 3 langtidssykemeldte som ikke beror på
forhold på arbeidsplassen. Det har blitt gjort en god jobb for å få de sykemeldte tilbake i arbeid med nær
kontakt med den sykemeldte, lege og NAV. Korttidsfraværet er på en lav stabil nivå.
Skadefravær
Man kan ikke ha et mål som er annet enn null arbeidsulykker som leder til fravær. Vår registrering av
avvik og nestenuhell skal bidra til å identifisere risikoområder som er viktig i vårt arbeid å redusere
risikoen for alvorlige ulykker. Dette er en jobb skal vi fortsette med for å nå målet om null arbeidsulykker.
Det var tre arbeidsulykker i 2015 som ledde til sykefravær.
Forurensing
Vi måler fortsatt for høye verdier av Krom, Kobber og Arsen som vi skal kartlegge og gjøre tiltak mot
våren 2016 (se Handlingsplan for ISO-mål 2016)
Administrasjonens vurdering/anbefaling[RP4]
Med en så objektiv bedømming som mulig kom administrasjonen [RP5]frem til følgende:
Iris Produksjon har 9 fullt godkjente mål (grønne), 4 mål er ikke målt eller utgått, 2 av målene nådde ikke
helt frem (gule), 2 av målene er ikke godkjente (røde).
Det er viktig med mål å strekke seg etter, så det er OK at ikke alle mål nås helt, men det er viktig at vi
jobber bevisst for å nå di. Vi mener måloppnåelsen er god, men ikke perfekt. Hva man må ta hensyn til er den
totale aktiviteten på anlegget som i 2015 har vært veldig intensiv med mange byggeprosjekter. Vi oppnår i tillegg
et meget godt resultat. Det gir grunnlag for utbetaling av full bonus, til tross for at noen mål ikke er helt oppfylt.

Styrets behandling 16 mars 2016
Utsendt saksfremlegg med ISO mål for 2015 ble gjennomgått. Daglig leder kommenterte resultatene av
måloppnåelsen. Styret er fornøyd med saksfremlegget som viser målene og status.
Vedtak.
Styret tar til etterretning at 13 av 15 mål er helt eller delvis oppnådd, og at selskapet jobber godt med å
nå sine satsningsområder. IP jobber målbevisst med sykefravær og har et lavt korttidsfravær. Det gås
jevnlige vernerunder i alle avdelinger, og det gjennomføres risikovurderinger av alle nye
arbeidsoperasjoner og ved innkjøp av nye maskiner, samtidig som eksisterende risikovurderinger blir
evaluert.
Styret anbefaler at bonus utbetales til ansatte etter gjeldende regler.
For regnskapsåret 2015 gjelder følgende: 2 % skal gå til Iris Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4
selskapene, faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår. Bonusen til ansatte
skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager til stede delt på totalt 230. Det forutsettes at
man har et ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet.

Retura Iris AS.
Status for Bonusmål 2015
Målene for 2015 er de samme som for 2014, men handlingsplaner og tiltak er blitt oppdatert
og gjennomgått flere ganger underveis.

MÅL

Måloppnåelse

1

Kundetilfredshet:
Mål: Score > 4 (5) i kundeundersøkelse

Ikke målt i 2015

2

Tilgjengelighet:
Mål: Vi skal besvare mer enn 500 telefoner hver måned

3

Kundeklager:
Mål: Alle kundeklager skal registreres

4

Fakturafeil:
Mål: Antall feilfaktureringer skal være færre enn 20 pr
mnd.

Hele året:
25 registrert

5

Oppfølging av verkstedtjenester:
Mål: Øke driftstiden på bilene, ved å redusere antall
verkstedtimer

8 logger skrevet

6

Drift av ordresystemer:
Mål: Færre enn 3 stans/problemer pr kvartal

Totalt 4 mindre feil loggført

7

Hydraulikklekkasjer:
Mål: Færre enn 5 pr år

3 lekkasjer i 2015. Tiltakene som
er gjennomført virker.

8

Farlig avfall / EE-avfall i restavfallet
Mål: Større fokus på farlig avfall og elektrisk avfall i
restavfallet

3 hendelser registrert.

9

Møter via web:
Mål: Arrangere mer enn 5 Retura-møter via web i 2014.

Mer enn 5 gjennomført

10

Arbeidsulykker:
Mål: Ingen fraværsdager som følge av arb.ulykker/uhell

Ett uhell har medført sykefravær.

11
12

13

Sykefravær:
Mål: Korttidsfravær < 1 %
Totalt fravær < 5 %
Mobbing:
Mål: Ingen mobbetilfeller
Trivsel/helse:
Mål: Gjennomføre 4 fysiske/sosiale aktiviteter pr år

Svarprosent:
1. halvår: 47,6 % - 401/mnd
2. halvår: 52,4% - 390/mnd
Hele året: 28 registrert.
Tiltak iverksatt på bakgrunn av
disse

TF: 2,82 %
KF: 0,81 %
Ingen tilfeller registrert
Gjennomført:
Personaltur til Saltstraumen
Hyttetur til Bliksvær
Midnattsolrittet
Klatring og rappellering på Bratten

Kommentar til målene:
Kundeundersøkelse gjennomføres iht plan hvert 2.år, neste undesøkelse vil bli utført i mai/juni 2016.
Kundetilfredshet er et mål som vi viderefører, og vi vil se effekten av tiltakene ved neste undersøkelse.
Vi har gjennomført mange tiltak for å få til å besvare flere telefoner selv, både i 2014 og 2015. Til tross

for dette har vi ikke nådd målet om å besvare mer enn 500 samtaler pr måned. Årsaker er blant annet at
registreringer og informasjon/oppfølging som kundesenteret jobber med, blir mer komplekst. Blant annet
har satsingen på farlig avfall og containerleie til privatpersoner, medført økt tidsbruk, både på grunn av
et mer komplekst informasjonsbehov hos kundene, og at krav til presisjon og manuelle registreringer
som deklarering, kredittsjekk mv. medfører mer tidsbruk. I tillegg krever oppfølging av avvik og ordrer
elektronisk, mer konsentrasjon enn tidligere gjennomgang av papirlister.
Vi har hatt tre mål for ytre miljø i 2015. Vi opplever å ha fått god kontroll på utfordringen som vi tidligere
hadde med mange slangebrudd, og 2015 har vi nådd dette målet. Det gjennomføres jevnlige webmøter,
og dette bidrar til at vi har god kontakt med de andre selskapene i regionen. Vi har gjort mange tiltak for
å unngå at det tas med farlig avfall sammen med annet avfall vi samler inn. Det er blitt en innarbeidet
rutine at sjåfør sjekker avfallet (også etter at dunk er tømt i bilen), vi har fått på plass epostmaler og
informasjon til containerkunder, samt enkle og gode rutiner for å gi beskjed til kunde dersom avfallet er
feilsortert.
Vi har jobbet systematisk og godt med helse, sikkerhet og trivselsområdet også gjennom 2015. Til tross
for dette hadde vi dessverre ett uhell helt på slutten av året, som medførte sykefravær. Dette var en
nakkeskade som kom av at en av våre ansatte forsøkte å fjerne noe avfall fra en container. Vi tar opp
HMS-hendelser og snakker om sikkerhet og trivsel i alle fellesmøter. Målet om aktive/sosiale samlinger
ble nådd og har vært en stor suksess også i 2015. Planlegging og gjennomføring av aktivitetene bidrar
til å skape både samhold og trivsel.
Administrasjonens vurdering[RP6]
Det er blitt jobbet jevnt og bra innenfor ulike områder for å nå målene. Totalt sett ser vi en god utvikling i
2015, der fokus har vært på at det daglige arbeidet skal gjøres på en effektiv og god måte, samtidig som
vi jobber med kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi har klart å innfri de fleste mål. Dette mener vi bør gi
grunnlag for utbetaling av full bonus.
Styrets behandling 8. mars 2016.
Utsendt saksfremlegg ble gjennomgått. Styret diskuterte punktet tilgjengelighet, og det ble orientert om
at jobbes med flere løp for å bedre svarprosenten på telefon.
Vedtak.
Styret tar til etterretning at bonusmål i tilfredsstillende grad er oppnådd. Styret innstiller på at bonus skal
utbetales for 2015. For regnskapsåret 2015 gjelder følgende: 2 % skal gå til Iris Trivsel, 8 % skal gå til
ansatte i de 4 selskapene, faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår. Bonus
til ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager til stede delt på totalt 230. Det
forutsettes at man har et ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet.

Beregningsgrunnlag og beregning av bonus:
Resultat før skatt Retura
Iris
Resultat før skatt Iris
Produksjon
MIVANOR[RP7]
Tantieme (bonus)

2011
6 608 095,15 592 399,2 505 000,-

2012
2013
6 063 616,- 5 413 354,-

2014
7 714 397,-

2015
4 651 737

7 168 952,- 6 863 450,- 11 200 880,- 10 643 030
1 533 000,- 1 448 000,-

2 101 000

1 735 970

Fra de to kommersielle selskapene Iris Produksjon AS og Retura Iris AS er det for 2015 avsatt en
tantieme/ bonus på samlet kr 1 753 970,-, fordelt med 1 395 355 til bonus (inkl AGA[RP8] og feriepenger)
og 340 615 til Iris Trivsel.
Styreleders begrunnelse for forslag til vedtak:
Styrene i IRIS Service, Iris Produksjon, Mivanor[RP9] og Retura IRIS har vurdert datterselskapenes
måloppnåelse for 2015, og anbefaler at det utbetales full bonus med bakgrunn i oppnådde resultater i
forhold til definerte mål iht vedtatte retningslinjer.
Tabellen ovenfor viser en samlet bonusutbetaling stor, kr. 1 753 970,- inkludert feriepenger med
bakgrunn i regnskap 2015.
Det er nå etablert en klar forståelse i alle IRIS selskaper at det er etablert en bevist satsning om at det
skal settes ambisiøse mål for det daglige arbeidet. Dette vil og kan medføre at måloppnåelse oppleves
vanskeligere. Dette har det enkelte styre/daglig leder kommentert i saksfremlegget. Kommentarene
viser at det enkelte styre har fokus på målene og at de evalueres grundig. Det ligger også en klar
forutsetning om at de enkelte selskapers styre løpende må vurdere om målene skal justeres evt byttes
ut.
Samlet sett er resultatene hvert enkelt datterselskap og morselskapet 2015 har oppnådd
tilfredsstillende.
Forslag til Vedtak:
Med bakgrunn i datterselskapene IRIS Produksjon, Retura IRIS, Mivanor og IRIS Service samt IRIS
Saltens IKS sin måloppnåelse skal det utbetales bonus til selskapenes ansatte for 2015.
Samlet bonusutbetaling er beregnet til kr. 1 735 970,-, fordelt med 1 395 355 til bonus (inkl AGA[RP10]
og feriepenger) og 340 615 til Iris Trivsel. Utbetalingen blir å skje i mai 2015.
For regnskapsåret 2015 gjelder følgende: 2 % skal gå til IRIS Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4
selskapene, faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår. Det skal også utbetales
bonus til ansatte som har gått av med pensjon i løpet av året dersom de har arbeidet mindre enn 115
dager siste år.
Bonusen til de ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager tilstede delt på totalt
230. Det forutsettes at man har et ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet.
Ragnar Pettersen

Styreleder Iris Salten iks.

