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Styret – Iris Salten IKS.        
 
Sak nr: 15/ 49         4. september 2015 
Beslutningssak 

Økonomirapport pr 30. juni 2015. 

 
Hensikt.  
Administrasjonen i Iris legger fram økonomirapporter for Styret tertialvis og halvårlig. Økonomirapporten 
skal gi Styret innsikt i selskapets drift, og være et grunnlag for å foreta økonomiske korrigeringer.  
 
Oppsummering.  
Økonomirapporten gjelder for perioden januar tom. juni 2015. Driftsregnskapet for nevnte periode kan 
kort oppsummeres som følger:  
 
 

 
 
 
Regnskapet for perioden 1 - 6 viser et underskudd på kr 373.000. Avviket mot budsjett er kr 259.000 
som er det samme som pr april. 
 
Hovedårsaken til at vi ligger noe bak budsjett, er: 

 Mindre periodiseringsfeil av abonnementsinntektene. Det er størst tilgang på nye abonnenter 
vår og høst, disse blir fakturert 2. halvår. 

 Behandlingskostnaden har økt med 7,8% mot budsjett. Økningen skyldes mengdeøkning. 
 Noe uforutsette driftskostnader (ca kr 265.000). 

 
Egenkapitalen i perioden 1 – 4 er redusert fra kr 52 937 000 til kr 48 438 000, og egenkapitalandelen i 
prosent er 31%, mot 39% pr 31.12.14. Nedgangen skyldes økning i totalkapitalen pga fakturering 1. 
halvår, i tillegg til underskuddet som reduserte egenkapitalen. 
 
 
Utbetaling fra Iris Fondet pr 30.06.15 var kr 4 125 000, og fordeles: 

 Beiarn kommune, skisseprosjekt kr    100 000 
 Friluftskart for Salten   kr    300 000 
 Filmfest Salten    kr    200 000 
 Trainee Salten    kr    875 000 

Regnskap i fjor Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -51 513 656kr      -53 469 330kr      -52 870 000kr      -599 330kr        

Varekostnader 37 965 853kr        38 736 253kr        37 613 072kr       1 123 182kr       

Personalkostnader 4 108 875kr         3 993 011kr         4 521 876kr         -528 865kr        

Andre driftskostn og avskrivn. 10 509 699kr        10 204 756kr        9 749 024kr         455 733kr          

Driftsresultat 1 070 771kr         -535 310kr           -986 028kr          450 718kr         
Netto finansinnt / kostnader 587 849kr            909 149kr            1 100 000kr         -190 851kr        

Ordinært resultat før skatt 1 658 620kr         373 839kr            113 972kr            259 867kr         

Iris Salten - Resultat periode 1 - 6
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 Sulisfilmen    kr 1 000 000 
 Kjemikalieberedskap   kr 1 000 000 
 Strategisk arbeid ny flyplass  kr    450 000 
 Saltentinget 2014   kr    200 000 

 
 

Inntektene  
Samlede inntekter er kr 53 469 000, som er kr 847 000 høyere enn budsjett. 
Sammenlignet med 2014 er inntektene kr 1 956 000 høyere.  
 
Avvik i forhold til budsjett: 

 Inntektene fra miljøtorgene er kr 4 485 000, og kr 585 000 høyere enn budsjett. Sammenlignet 
med 2014 er det en økning på 9% ut over prisstigning som utgjør kr 367 000. 

 Noe feil periodisering av abonnementsinntektene, da det er størst tilgang på nye abonnentene 
vår og høst, som blir fakturert i 2. halvår. 

 Inntekter for administrative tjenester i Mivanor kr 248 208 var ikke budsjettert. 
 
 
Varekostnadene 
Samlede varekostnader var kr 38 736 000 som er kr 1 123 000 høyere enn budsjett. Kr 1 066 000 av 
dette skyldes økte behandlingskostnader (økningen er 7,8 % ut over budsjett). 
Selvkost påvirkes i stor grad av behandlingskostnadene, derfor er det ikke ønskelig at disse øker. 
 
 
Sammenlignet med 1. halvår 2014, er det en kostnadsøkning på 5%. Det en økning i mengden innenfor 
fraksjonene: 

 Impregnert  29%  kr 109 000 
 

 Trevirke 35%  kr 648 000  (ca kr 300.000 av dette skyldes levering av flis 
kommet inn på Torgene i slutten av 2014) 
 

 Restavfall  3,0%  kr 335.000 (inkl strandaksjon) 
Restavfallmengde fra husholdninger  1,8% økning 
Restavfallmengde fra miljøtorgene  4% økning 

 
Restavfall fra miljøtorg har en høyere behandlingsgrad og dermed en større kostnad enn vanlig 
restavfall i dunk. Når mengden fra miljøtorgene øker, øker også behandlingskostnadene relative mere. 
 
Øvrige fraksjoner er noe redusert. 
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Tabellen nedenfor viser mengdeutviklingen. 

 
 
 
Personalkostnader.  
Samlede lønnskostnader er kr 3 993 000, som er kr 528 000 lavere enn budsjett. Avviket skyldes lavere 
pensjonskostnader enn budsjettert kr 70 000, øvrige avvik er periodiseringsavvik for blant annet 
lønnsoppgjør. 
 
På kundesenteret har vi en person som er langtidssykemeldt i 60% stilling, dette medfører innleie fra 
vikarbyrå, som belastes posten «Innleid arbeidskraft» under hovedgruppen «Andre driftskostnader». 
 
I forhold til 2014 er personalkostnaden redusert med kr 167 000. Reduksjonene skyldes kostnader til 
jubileumsfesten i 2014. 
 
 
Andre driftskostnader inkl avskrivninger.  
Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 10 204 000, som er kr 455 000 høyere enn budsjett.  
 
Avvikene kommenteres: 

 «Avskrivninger» er kr 110 000 lavere enn budsjett pga noe senere ferdigstillelse av Fauske enn 
budsjettert. 

 «Inventar og datautstyr» er overskredet med kr 82 000, pga fornyelse av 4 pcer samtidig + 
utstyr til GPS i bilene.  

 «Innleid arbeidskraft, konsulenthonorar» har et avvik på kr 111 000. 
Ekstraordinære kostnader for advokat ifbm «bioposesaken», i tillegg har Iris Service fakturert 
oss kr 77.000 for utført arbeid for Iris Salten 1. halvår. 

 «Annonser, reklame osv» har et positivt avvik på kr 73 000 ifht budsjett. 
Avviket skyldes periodisering. 

 «Kontingenter» har en overskridelse på kr 154.000 som skyldes kontingent til Avfall Norge som  
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 ikke var budsjettert da vi ikke var medlem i 2014. 
 
Øvrige avvik skyldes periodisering av budsjettet. 
 
 
I forhold til 2014 er det en reduksjon på kr 555 000.  
Følgende poster har økninger: 

 Avskrivninger økt med kr 252 000. 
 HMS økning kr 172 000 pga hovedrevisjon ISO sertifisering i 2015 kr 156.000. 
 Kurs, reiser økning kr 55 000 (internsamlinger). 
 Kontingenter kr 160 000 (Avfall Norge). 
 Forsikring kr 65 000. 

 
Følgende poster er redusert: 

 Vedlikehold data, lisenser kr -95 000. 
 Vedlikehold containere og anlegg kr -128 000. 
 MF/kommunikasjon kr -436 000. 
 Innleid arbeidskraft/konsulenter kr -467 000 (hovedsakelig leie av Lena fra Retura). 

 
 
Finansinntekter/kostnader. 
Netto finansinnt/kostnader er kr 909 000 som er kr 191 000 lavere enn budsjett. 
 
Investeringer i 2015 

Ordinære dunker  kr    926 000 
 Undergrundanelgg kr 1 034 000 
 Kontorutstyr  kr      55 000 
 Sum   kr 2 015 000 
 
Det har påløpt kr 43 306 000 ifbm. utbyggingsprosjektene på Vikan, som er bokført i balansen som 
prosjekter under arbeid. Dette fordeles mellom:  

Kontorbygg   kr 26 550 000 
Papirhall/farlig avfall  kr 13 751 000 
Miljøtorg Fauske kr   3 163 000 

 Sum   kr 43 306 000 
 
 
Likviditet 
Selskapets likviditet er tilfredsstillende.  
 
For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Effektivisering i Iris Service AS: 
Kostnadsutviklingen i Iris Service påvirker utviklingen i selvkost. I høst ble det vedtatt et 
effektiviseringskrav for 2015 på kr 825 000 (4,5 % over 2 år, 2,25 % både i 2015 og i 2016).  
 
 
I styremøte 21. mai ble plan for effektivisering i 12 punkter framlagt. For 1. halvår viser vår beregning en 
total besparelse på kr.629.000,-. Summering av de ulike tiltakene gir en forventet innsparing i 2015 på 
Kr.1.473.000,-. Inkludert i summen ligger veksten i antall abonnement. I våre innsamlingsområder antas 
de å øke med ca. 350 boliger i år. Med å fordele disse på eksisterende ruter, uten å øke 
mannskapsressurser, gir en effektiviseringsgevinst. Våre kostnader for betjening pr. abonnement er på 
kr. 653,-. Dette gir en effektivisering på ca. kr. 230.000,-. 
 
For 2015 påløper en del uforutsatte kostnader beregnet til kr 977 000, slik at netto besparelse vil være 
kr 500 000 for 2015. 
 
De fleste tiltakene iverksatt i 2015, vil først i 2016 gi selskapet en større besparelse. Derfor vil de fleste 
tiltakene i år også bidra til vår effektivisering også i 2016. Totalt beregnet effektiviseringsbeløpet for 
2016 er på kr. 1.864.000 ut fra vår tiltaksplan.  
 
 
Resultat for våre datterselskaper pr 30.06.15 
(Tall for Labora mangler pr 30.06.15 pga. manglende leveranse fra datterselskapene) 
 
  Omsetning  Resultat før skatt 

 2015 2014 2015 2014 

Retura Iris  28,1 mill kr 27,4 mill kr 3,4 mill kr 4,6 mill kr 

Iris Service  18,7 mill kr 18,5 mill kr 1,3 mill kr 2,1 mill kr 

Iris Produksjon  40,2 mill kr 35,5 mill kr 9,9 mill kr 7,7 mill kr 

HT-Safe 4,6 mill kr 5,1 mill kr 959 000 kr 1,5 mill kr 

Nofir 31.07.15 6,0 mill kr 6,3 mill kr 416 000 kr 1,1 mill kr 

Uab Nofir 31.07.15 11,8 mill kr 10,5 mill kr -357 000 kr 116 000 Kr 

Mivanor AS 3,8 mill kr  288 000 kr  

Labora pr 31.05.15 7,9 mill kr 6,9 mill kr 560 000 kr 82 000 Kr 

 
 
Administrasjonens vurdering/anbefaling. 
Halvårsregnskapet viser et underskudd på kr 373 000, mot budsjettert underskudd kr 113.000. Avviket 
mot budsjett er kr - 259.000 som er på samme nivå som pr april. 
 
Administrasjonen vurderer resultat pr 30.06.15 å være tilfredsstillende. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Resultatet pr 30.06.15 på kr 373.000 (underskudd) tas til orientering. 
 
 
Leif Magne Hjelseng      Bjørn Ove Moum   
Administrerende direktør     Økonomisjef 
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Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 6 2015.  
 

Iris Salten - Resultat periode 1 - 6 

  Regnskap i fjor Regnskap Budsjett Avvik 

Inntekter Underground  kr          -692 000   kr          -443 000   kr          -475 000   kr          32 000  

Salg kantine  kr            -87 049   kr            -64 010   kr            -80 000   kr          15 990  

Inntekter fra miljøtorgene  kr       -3 969 364   kr       -4 485 643   kr       -3 900 000   kr       -585 643  

Saldoforespørsel og salg gule sekker  kr          -312 394   kr          -407 198   kr          -330 000   kr         -77 198  

Husholdningsrenovasjon  kr     -38 817 947   kr     -40 180 957   kr     -40 505 000   kr         324 043  

Gevinst salg anleggsmidler  kr                    -     kr                    -     kr                    -     kr                 -    

Selvkost årlig endring  kr                    -     kr                    -     kr                    -     kr                 -    

Viderefaktuering timer og diverse   kr          -525 350   kr          -716 886   kr          -160 000   kr       -556 886  

Sum eksterne inntekter  kr     -44 404 104   kr     -46 297 696   kr     -45 450 000   kr       -847 696  

          

Leieinntekter Vikan deponi  kr       -2 460 000   kr       -2 529 000   kr       -2 529 000   kr                 -    

Administrative tjenester  kr       -1 837 478   kr       -1 896 256   kr       -1 891 000   kr           -5 256  

Retura kunder ekspedert av Iris Salten  kr       -2 812 074   kr       -2 746 379   kr       -3 000 000   kr         253 621  

Sum interne inntekter  kr       -7 109 552   kr       -7 171 635   kr       -7 420 000   kr        248 365  

          

          

          

Sum driftsinntekter  kr     -51 513 656   kr     -53 469 330   kr     -52 870 000   kr       -599 330  

          

Innsamling entreprise  kr        4 977 947   kr        5 049 102   kr        5 125 000   kr         -75 898  

Innsamling, internfakturering  kr       10 007 554   kr        9 960 406   kr        9 959 500   kr               906  

Drift anlegg, internfakturering  kr        7 327 998   kr        7 327 998   kr        7 328 000   kr                 -2  
Drift undergr, vekter, behundergr, N 
Navigasjon  kr           757 460   kr           732 903   kr           693 072   kr          39 831  

Behandling av avfall, internfakturering  kr       14 082 655   kr       14 716 402   kr      13 650 000   kr      1 066 402  

Kjøp bioposer og gule sekker  kr           103 643   kr           229 258   kr           100 000   kr         129 258  

Drift renseanlegg  kr           600 000   kr           600 000   kr           600 000   kr                 -    

Andre innsamlingskostnader  kr           108 595   kr           120 185   kr           157 500   kr         -37 315  

Sum Varekostnader  kr      37 965 853   kr      38 736 253   kr      37 613 072   kr     1 123 182  

         kr                 -    

Lønninger fast ansatte inkl bonus  kr        2 234 892   kr        2 519 289   kr        2 931 818   kr       -412 529  

Lønn andre (vikarer)  kr           269 679   kr           184 656   kr           210 000   kr         -25 344  

Lønn overtid (faste/vikarer)  kr             81 235   kr             90 538   kr             50 000   kr          40 538  

Beregnede feriepenger  kr           336 338   kr           378 088   kr           383 018   kr           -4 931  

Arbeidsgiveravgift beregnet  kr           256 681   kr           281 047   kr           270 540   kr          10 507  

Personalforsikringer  kr             80 219   kr             20 270   kr             20 000   kr               270  

KLP pensjonsandel  kr           305 977   kr           332 589   kr           404 000   kr         -71 411  

Sykelønn, fødselspenger, refundert  kr             47 092   kr             31 969   kr             35 000   kr           -3 031  

Andre personalkostnader  kr           496 762   kr           154 565   kr           217 500   kr         -62 935  

Sum Personalkostnader  kr        4 108 875   kr        3 993 011   kr        4 521 876   kr       -528 865  

          

Avskrivning bygg/anlegg  kr        2 871 773   kr        2 978 776   kr        5 204 340   kr     -2 225 564  

Avskrivninger container  kr        1 618 812   kr        1 750 616   kr                    -     kr      1 750 616  

Avskrivninger inventar/data/utstyr  kr           333 869   kr           325 844   kr                    -     kr         325 844  

Avskrivning maskinanlegg  kr             18 270   kr             38 976   kr                    -     kr          38 976  

Sum avskrivninger  kr        4 842 724   kr        5 094 211   kr        5 204 340   kr       -110 129  
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Husleie, tomt, renhold, kantine, kom avg., 
rigg  kr           708 708   kr           680 754   kr           697 000   kr         -16 246  

Miljøoppfølging  kr                    -     kr                    -     kr                    -     kr                 -    

Leieutgifter, containerleie  kr             89 765   kr             72 701   kr             57 500   kr          15 201  

Drift/leie bankterminaler  kr             92 589   kr           117 549   kr           100 000   kr          17 549  

Inventar/utstyr/data  kr           127 220   kr           179 535   kr             97 500   kr          82 035  

Vedlikehold data/utstyr/lisenser data  kr           961 931   kr           866 544   kr           871 682   kr           -5 138  

Arbeidsklær og verneutstyr  kr             25 600   kr                    -     kr               5 000   kr           -5 000  

Vedlikehold anlegg / containere  kr           211 909   kr             83 077   kr             85 000   kr           -1 923  

Revisjon  kr             86 688   kr             90 875   kr           120 000   kr         -29 125  

HMS  kr             91 598   kr           264 583   kr           197 002   kr          67 581  

Innleid arbeidskraft, konsulenthonorar  kr           884 293   kr           416 821   kr           305 000   kr         111 821  

Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv.  kr             57 266   kr           110 558   kr             62 500   kr          48 058  

Telefon, bredbånd  kr           127 297   kr           128 460   kr           120 000   kr            8 460  

Porto  kr           161 221   kr           168 765   kr           135 000   kr          33 765  

Kurs, reiser, møter etc.  kr           271 310   kr           326 674   kr           289 000   kr          37 674  

Varekjøp kanitne (salg som inntekt)  kr           158 339   kr           173 163   kr           160 000   kr          13 163  
Annonser, reklame, brosjyrer, 
hjemmeside  kr        1 088 514   kr           651 963   kr           725 000   kr         -73 037  

Representasjon, gaver  kr               1 542   kr             12 734   kr               2 500   kr          10 234  

Kontigenter  kr             69 427   kr           229 405   kr             75 000   kr         154 405  

Tilskudd, støtte  kr                    -     kr                    -     kr                    -     kr                 -    

Forsikringspremier  kr           322 576   kr           388 304   kr           360 000   kr          28 304  

Bank- og kortgebyr  kr             70 803   kr             95 496   kr             75 000   kr          20 496  
Tap på fordringer, innkommet tidl. 
avskrevet tap  kr               3 022   kr               9 426   kr                    -     kr            9 426  

Purreomkostninger + annet  kr             55 356   kr             43 159   kr               5 000   kr          38 159  

Sum andre driftskostnader  kr        5 666 975   kr        5 110 545   kr        4 544 684   kr        565 862  

          

Sum driftskostnader  kr      52 584 426   kr      52 934 021   kr      51 883 972   kr     1 050 049  

          

DRIFTSRESULTAT  kr        1 070 771   kr          -535 310   kr         -986 028   kr        450 718  
          

Renteinntekter og utbytte fra døtre  kr          -217 679   kr          -215 231   kr          -200 000   kr         -15 231  

          

Rentekostnader  kr           805 528   kr        1 124 380   kr        1 300 000   kr       -175 620  

Netto finanskostnader  kr           587 849   kr           909 149   kr        1 100 000   kr       -190 851  

          

Ordinært resultat  kr        1 658 620   kr           373 839   kr           113 972   kr        259 867  
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Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 6 2015. 
 

 
 

 
 
 
 
 

EIENDELER IB Bevegelse UB Note

Anleggsmidler

Tomter, bygg og annen fast eiendom 63 190 558kr             24 520 363kr            87 710 921kr           

Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr) 18 251 840kr             -999 196kr                17 252 644kr           

Driftsløsøre og inventar 1 675 095kr               443 791kr                 2 118 885kr             

Sum varige driftsmidler 83 117 492kr             23 964 958kr            107 082 450kr         1

Aksjer i Iris Service AS 1 547 000kr               -kr                        1 547 000kr             

Aksjer i Iris Retura AS 615 000kr                 -kr                        615 000kr                

Aksjer Produksjon AS 16 006 000kr             -kr                        16 006 000kr           

Aksjer Mivanor AS 2 000 000kr               -kr                        2 000 000kr             

Sum aksjer i datterselskaper 20 168 000kr             -kr                        20 168 000kr           

Aksjer i Kunnskapsparken 201 000kr                 -kr                        201 000kr                

Aksjer i Labora AS 2 150 000kr               -kr                        2 150 000kr             

Aksjer i HT-Safe 1 319 750kr               -kr                        1 319 750kr             

B-aksjer i Nord-Salten Kraftlag 32 393kr                   -kr                        32 393kr                 

Egenkapitalinnskudd KLP 589 663kr                 48 087kr                   637 750kr                

Sum investering i andre aksjer og andeler 4 292 806kr              48 087kr                  4 340 893kr             

Sum anleggsmidler 107 578 298kr           24 013 045kr            131 591 344kr         

Omløpsmidler

Varelager 349 333kr                 -158 400kr                190 933kr                

Periodisering husholdningsgebyr -4kr                          -1 800kr                   -1 804kr                  

Kundefordringer (husholdning og næring) 3 474 614kr               211 569kr                 3 686 183kr             

Andre fordringer 106 666kr                 110 789kr                 217 455kr                

Krav på utbytte 3 050 000kr               -3 050 000kr             -0kr                        2

Avsetning tap på fordringer -500 000kr                -kr                        -500 000kr               

Sum fordringer 6 480 610kr              -2 887 843kr             3 592 767kr             

Sum bankinnskudd 15 365 651kr             4 836 563kr              20 202 213kr           

Sum omløpsmidler 21 846 261kr             1 948 720kr              23 794 980kr           

Sum anleggsmidler og omløpsmidler 129 424 559kr           25 961 765kr            155 386 324kr         

Iris Salten - Balanse periode 1 - 6 

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten

Note 2: Utbytte fra datterselskapene er innbetalt
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EGENKAPITAL OG GJELD IB Bevegelse UB Note

Egenkapital

Frie fond -43 409 160kr            -kr                        -43 409 160kr          

Fond Interkommunalt samarbeid -9 528 337kr              4 125 000kr              -5 403 337kr            3

Overført årsresultat -kr                        -kr                       

Overført perioderesultat -kr                        373 839kr                 373 839kr                

Sum egenkapital -52 937 497kr            4 498 839kr              -48 438 658kr          

Gjeld

Pensjonsforpliktelser -862 162kr                -kr                        -862 162kr               

Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB) -58 725 000kr            -25 414 284kr           -84 139 284kr          4

Mva, aga, skatt, andre trekk 3 066 280kr               -1 329 670kr             1 736 610kr             5

Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg -1 247 713kr              -804 700kr                -2 052 412kr            

Selvkost akkum resultat -4 309 523kr              -kr                        -4 309 523kr            6

Leverandørgjeld -11 472 497kr            1 781 788kr              -9 690 709kr            

Gjeld til selskap i samme konsern

Kundeford. på selskap i samme konsern 1 992 451kr               -818 915kr                1 173 536kr             7

Gjeld til selkap s. konsern -4 999 888kr              -3 980 113kr             -8 980 001kr            8

Mellomregning Iris Service  AS 36 600kr                   -55 800kr                  -19 200kr                

Mellomregning Iris Produksjon AS 20 300kr                   175 197kr                 195 497kr                

Mellomregning Iris Retura AS 14 090kr                   -14 108kr                  -18kr                       

Sum gjeld til selskap i s konsern -2 936 447kr             -4 693 739kr             -7 630 186kr            

Sum gjeld -76 487 061kr            -30 460 604kr           -106 947 666kr        

Sum gjeld og egenkapital -129 424 558kr          -25 961 765kr           -155 386 324kr        

Iris Salten - Balanse periode 1 - 6 

Note 3: Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.

Note 4: Økning skyldes delutbetaling av innvilget lån ifbm utbygging på Vikan

Note 5: Betaling av skyldig MVA  pga fakturering av 1. termin.

Note 6: Akkumulert selvkost pr 31.12.2014.

Note 7: Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.

Note 8: Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt.



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 15-50          04.09.2015 
Orienteringssak 

 
 
Kommunikasjonsstrategi Iris Salten iks.  
 
 
Hensikt.  
Informere om administrasjonens gjennomgang av Iris Salten iks sin kommunikasjonsstrategi.    
 
Bakgrunn.  
Vi fikk i 2008 utarbeidet egen kommunikasjonsstragi med ny profil.  I arbeidet den gang hadde vi god hjelp av 
firmaet Visuell Design.   Vi har vært godt fornøyd både med strategien og profilen som ble utarbeidet den gang.  
Våre årlige kommunikasjonsplaner har bygget på strategien fra 2008.    
 
Det arbeidet som er gjort nå konkluderer med at hovedgrepene fra 2008 fungerer godt, og det er lite behov for 
store endringer.   Det er likevel gjort nødvendige tilpasninger blant annet i forhold til nye kommunikasjonskanaler 
som Facebook, og endringer i lesevaner fra papir til nett.   
 
Saken.  
Vedlagt følger utarbeidet kommunikasjonsstrategi for Iris Salten.    
 
Vi mener at dette er et helhetlig og ikke minst godt dokument for videre arbeid.   Alt er egentlig viktig i 
dokumentet, men vi vil likevel spesielt nevnte det som kommer til å ha ekstra fokus de neste årene.   
 

- Informasjon mot borettslag og sameier.  
- Informasjon mot fremmedspråklige i vår region.  
- Informasjon mot barn og unge.   

 
Dokumentet er styrende for kommunikasjonsplanene som viser de enkelte års tiltak og budsjett for 
tiltakene.  
 
 
Forslag til  
 

Vedtak:  
 
Styret tar kommunikasjonsstrategi for Iris Salten iks til orientering.   
 
 
 
Leif Magne Hjelseng      Arnt E. Pedersen   
Administrerende direktør     Kommunikasjonsansvarlig                               
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1. INNLEDNING
KOMMUNIKASJONSSTRATEGIEN for Iris Salten IKS danner grunnlaget 
for merkevaren, proil og intern og ekstern kommunikasjon.

Dette dokumentet bygger på strategien som ble utarbeidet i 2008. Hoved-
strategien er ikke vesentlig endret da den også fungerer godt i 2015. Det er 
imidlertid gjort tilpasninger blant annet i forhold til nye kommunikasjons-
kanaler som Facebook, og endring i lesevaner fra papir til nett.

Det er også gjort en sterkere diferensiering av målgrupper og budskap. 
Ved å sette kommunikasjonsarbeidet i system, sikrer vi at rett informasjon 
kommer ut i rett tid til den målgruppe vi ønsker, og med et budskap som 
gjenspeiler selskapet verdier. 

I Iris har vi i mange år jobbet målrettet og bevisst med vårt omdømme. 
Blant annet gjennom proilering av egne ansatte i ulike funksjoner i 
selskapene. Vi har også hatt et sterkt fokus på viktigheten av riktig 
kildesortering.

Å arbeide strategisk med kommunikasjon er viktig for å nå våre over-
ordnede mål og vår visjon.

Kommunikasjonsbyrået Riktig Spor har bidratt i arbeidet med utarbeide 
ny kommunikasjonsstrategi. Vi har kartlagt NÅ-situasjon, jobbet med 
forbedringsområder, og satt opp prioriteringer for strategiske valg.
Denne kommunikasjonsstrategien, som gjelder for perioden 2015-2018, 
danner grunnlaget for en årlig kommunikasjonsplan. 

Våren 2018 skal kommunikasjonsstrategien til Iris Salten IKS revideres. 

____

15. juni 2015

Arnt E. Pedersen
Kommunikasjonsansvarlig
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2. OM IRIS SALTEN
KONSERNET IRIS SALTEN IKS består av morselskap og 6 datterselskap.

Selskapets fokusområder er avfall, interkommunalt samarbeid og eierskap 
for nye selskapsorganiseringer av ofentlige tjenester. Iris Salten eies av 
de ni kommunene i Salten: Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, 
Sørfold, Hamarøy og Steigen.

Hvert selskap har kjørt grundige prosesser for å forankre sine strategiske 
plattformer med visjon, forretningside og verdier. Disse er styrebesluttet 
i de ulike selskapene, og har ikke vært gjenstand for diskusjon i denne 
prosessen. 

IRIS SALTEN IKS

IRIS 
PRODUKSJON AS

100%

NOFIR AS
40,45%

REKOM
4,45%

IRIS 
SERVICE AS
100%

HT SAFE AS
73,35%

LABORA AS
98%

RETURA IRIS AS
100%

RETURA 
NORGE AS
4,33%

MIVANOR AS
100%
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NYSKAPENDE OG EFFEKTIV er felles verdier som går igjen i alle 
selskapene. Det skal vi også være i kommunikasjonsarbeidet, både når det 
gjelder hva og hvordan vi kommuniserer ut. Vårt overordnede 
kommunikasjonsbudskap er «Et reint Salten». 

Av utenforliggende rammebetingelser forholder vi oss til EU mål for 
avfallsbehandling: 

• 70 % av kommunalt avfall skal materialgjenvinnes innen 2030

• 80% av emballasjeavfall skal materialgjenvinnes innen 2030

• 90% for papp og papir, 60% for plast, 80% for treemballasje og 90% for  
 metall og glass

Disse målene er ambisiøse i et europeisk perspektiv, men for Norge og 
Saltens del er målene langt på vei innfridd allerede. 

For Iris Salten IKS har styret deinert følgende overordnede målsetninger: 

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

• Gjennom samarbeid over kommunegrensene sikres god kvalitet i  
 avfallsbehandlingen i hele regionen.

• Iris skal være en pådriver til et reint Salten, og til økt kunnskap om  
 avfallsbehandling.

SELSKAP VISJON FORRETNINGSIDÉ VERDIER

Iris Salten IKS
Gjennom samarbeid over kommunegrensene 
skaper vi bedre ofentlige tjenester for innbyggerne 
i Salten.

Utføre ofentlige tjenester for sine 
eiere.

Vi gjør det enkelt for folk å bli kvitt 
avfallet sitt.

Vil bli oppdatert høsten 2015

Vi skal motta, behandle og 
avsette avfall med efektive og 
nyskapende løsninger for kunden.

Vi leverer trygge og efektive 
avfallstjenester i hele Salten.

Solid
Nyskapende
Efektiv

Raus
Nyskapende
Efektiv

Solid
Nyskapende
Efektiv

Serviceinnstilt
Kvalitetsbevisst
Nyskapende
Efektiv

Vil bli oppdatert 
høsten 2015

Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på 
resirkulering av avfall.

Avfallstjenester i verdensklasse – for et miljø i 
balanse.

Et reint Salten

Vil bli oppdatert høsten 2015

Iris Produksjon AS

Retura Iris AS

Iris Service AS

Mivanor AS

Den strategiske plattformen kan oppsummeres i følgende modell:

Vårt overordnede kommunikasjonsbudskap er: 
«ET REINT SALTEN»
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Økt kunnskap hos barn og unge om avfall og miljø, og miljøgevinsten ved 

kildesortering, er et prioritert område i kommunikasjonsarbeidet de neste 

årene. Gjennom Aksjon Reine strender har mange skoleklasser deltatt. Her er 

det elever fra Røsvik oppvekstsenter i Sørfold som jakter på avfall i fjæra.
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3. OVERORDNET KOMMUNIKASJONSBUDSKAP
NÅR MAN JOBBER med kommunikasjon, er det de endringene 
kommunikasjonen kan skape som betyr noe.  Utfordringen i dag er ikke 
rekkevidde, men innlytelse. Kommunikasjonen må anses som verdiøkende 
for mottakeren i forhold til minst en av følgende faktorer:

Vi trenger ikke å jobbe mye med kjennskap. Alle innbyggerne i Salten er 
nødt til å forholde seg til oss, ettersom vi er ansvarlig for avfalls-
behandlingen. 

Ved å jobbe med kunnskap og holdninger skaper vi de handlingene vi er ute 
etter.

Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger 
sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo 
som i dag, vil vi doble avfallsmengden nok en gang innen 2030.

For å skafe materialer til å lage alle produktene som ender som avfall, 
bruker vi stadig mer naturressurser. Forbruket av drivstof og energi øker 
også i forbindelse med transport og produksjon av disse varene. Dessuten 
fører det til stadig økte utslipp av farlige stofer og drivhusgasser.

I kommunikasjonsarbeidet blir det derfor viktig å bidra til økt kunnskap 
hos spesielt barn og unge, om miljøgevinsten ved kildesortering. Ved å 
kildesortere avfallet tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig 
avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. 

Vi har organisert kommunikasjonsarbeidet i følgende modell:

KJENNSKAP

ØKT KUNNSKAP
HOLDNINGSSKAPENDE 

ARBEID
BEDRE KILDESORTERING 

(HANDLING)
ET REINT SALTEN

All vår kommunikasjon skal ivareta en eller flere roller: 
Spre kunnskap – Endre holdninger – Skape en handling

KUNNSKAP HOLDNING HANDLING
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4. MÅLGRUPPER
IRIS HAR BEHOV for å kommunisere med en rekke målgrupper. Hver 
målgruppe har ulike behov for informasjon, og hvilke kanaler man trefer 
den enkelte målgruppe best varierer. 

Vi har gruppert målgruppene på følgende måte: 

HUSHOLDNING
BEDRIFT

MEDIA

EIERE
FORVALTNING
MYNDIGHETER

SALTEN REGIONRÅD

MEDARBEIDERE

NABOER
BRANSJEN

LEVERANDØRER
SAMARBEIDSPARTNERE

Kildesortering
Renovasjonsordningen

Drift

Åpen og god dialog med media vil bidra til å 
styrke merkevaren og omdømmet til Iris

Øke kunnskap om hva Iris levererSelskapets formål og 
forståelse for virksomheten

Åpen og god kommunikasjon skaper 
stolthet og godt arbeidsmiljø
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4.1   HUSHOLDNINGER:

HVILKEN LIVSFASE OG livssituasjon en person beinner seg i avgjør 
hvilken type informasjon vedkommende har behov for å få fra Iris. Det er 
derfor viktig å diferensiere budskapet ut til husholdningene. 

Grovt sett kan vi si at følgende faktorer påvirker hvilken type informasjon 
en privatperson har behov for å motta fra Iris: 

- Alder
- Bolig (bor hjemme, på hybel, i borettslag med fellesannlegg, i enebolig)
- Antall personer i husholdningen 
- Nasjonalitet og kultur

I arbeidsmøter, der blant annet ledelsen i de ulike Iris-selskapene har vært 
med, har vi kartlagt at vi i de kommende årene bør prioritere følgende  
segmenter innenfor husholdningsmålgruppen: 

Borettslag/sameie:
Her er det store fellesanlegg og et problem at beboere føler lite ansvar for 
kildesortering. Stadig lere anlegg er «under bakken» og da er det veldig 
lett for at «ute av syne ute av sinn» praktiseres. Samarbeid med BBL er 
viktig for å nå ut til borettslagene. 

Nasjonalitet og kultur - fremmedspråklige: 
Her er det en stor gruppe mennesker som ikke har noen erfaring med 
kildesortering, og som i tillegg kan ha utfordringer med å forstå norsk. Iris 
må utarbeide informasjon på lere språk og jobbe målrettet for å få disse 
til å bli bedre med sin kildesortering. Engelsk informasjon på webside må 
implementeres for de områdene vi anser som viktige for å oppnå vårt mål 
om «Et Reint Salten». 

Barn og unge: 
Ved å satse aktivt på denne målgruppen kan man etablere gode vaner for 
kildesortering i ung alder, og ikke minst kan barn bidra til å endre forel-
drenes holdninger.  LOOP har utviklet et undervisningsopplegg som kan 
brukes. Noen av skolene i Salten bruker dette i dag, men her er det et stort 
potensiale for oss for å kunne ta eierskap og markedsføre dette aktivt.

PENSJONIST

BARN OG UNGE (0 - 19 ÅR) UNG VOKSEN (19 - 25 ÅR) FAMILIE UTEN BARN

FAMILIE MED BARN

Vi bør i våre årlige tiltaksplaner definere hvilke segmenter 
vi ønsker å fokusere på, og iverksette målrettede tiltak for 
å nå våre mål innenfor gitt segment. Budskapene bør være 
tilpasset og verdiskapende for de ulike segmentene.
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4.2   BEDRIFTER:

BEDRIFTSKUNDENE IVARETAS AV Retura Iris. Her konkurrerer man i 
det åpne markedet, og må blant annet forholde seg til anbud på avfalls-
håndtering. På bedriftsmarkedet er det en utfordring å få ut informasjon 
om kildesortering. Her er man avhengig av huseiere og intern «infra- 
struktur» for avfallshåndtering hos den enkelte bedriftskunde. 

Innenfor bedriftssegmentet er det deinert følgende satsningsområder: 

· Containerutleie

· Opprettholde eller øke 70 % markedsandel

· Retura Iris skal ha avtale med 30 av de 40 største avfallsprodusentene 
 i regionen.

4.3 EIERE, FORVALTNING, MYNDIGHETER 
  OG SALTEN REGIONRÅD:

KOMMUNIKASJONEN MED DISSE målgruppene er forankret i etablerte 
møtestrukturer og trefpunkter, som fungerer tilfredsstillende. Det innes 
i dag ingen etablerte møtepunkt med administrasjonen i kommunene.  Det 
burde det vært for å etablere en felles god forståelse for Iris sine tjenester 
og  kommunens eierskap i Iris.

4.4 NABOER, BRANSJEN, LEVERANDØRER 
  OG SAMARBEIDSPARTNERE

DET ER VIKTIG for Iris å ha et  godt omdømme hos disse målgruppene. 
Vi er samarbeidspartnere og bransjekolleger, og Iris skal ligge «i front» i 
bransjen. Iris skal fremstå nyskapende og ledende i sitt kommunikasjons-
arbeid, og gjerne dele våre suksesser til disse målgruppene, gjennom f.eks 
foredrag på konferanser, fagpresse osv. 

4.5 MEDIA

DE SENERE ÅRENE har Iris hatt god mediedekning. Vi har et godt 
forhold til journalister i ulike medier, og har fått en rekke saker på trykk. 
Dette er en utrolig viktig kommunikasjonskanal for oss. Mediedekning 
sprer og forsterker vårt budskap.  

4.6 MEDARBEIDERE

EGNE MEDARBEIDERE ER en viktig målgruppe. De skal være stolte  
av å jobbe i Iris, og god og tydelig kommunikasjon på tvers av de ulike  
selskapene i konsernet er viktig. Selv om vi internt er organisert i ulike 
selskaper, er det viktig å huske på at vi ut mot kunder representerer Iris. 
De leste kundene skiller ikke mellom f.eks  Iris Service og Iris produksjon. 
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5. KOMMUNIKASJONSKANALER
I WORKSHOPEN GIKK vi gjennom hvilke kanaler Iris Salten bruker i dag 
for å kommunisere med husholdningskunder, bedriftskunder og medar-
beidere.  Vi har de siste årene jobbet mye med å etablere Facebook som en 
kanal, samt utarbeidet en responsiv webside. Digitale kanaler blir stadig 
viktigere, og vi ønsker å ligge i front i bransjen på dette området. 

Følgende kommunikasjonskanaler brukes i dag:

Iris skal til enhver tid  søke å bruke de kanalene hvor vi trefer mål- 
gruppen mest efektivt. Digitale kanaler prioriteres, og vi kan ved å samle 
inn mailadresse og mobilnummer til våre kunder være enda mer målrettet i 
vår kommunikasjon.  

• Facebook

• Webside – generell informasjon + 
 selvbetjeningsskjema

• Irisnytt – 4 ganger i året

• Tømmekalenderen

• Miljøtorgene

• Kampanjer

• Avfallsdunkene

• Brev (formell informasjon fra IRIS) 

• Kundesenteret
 - Telefon
 - Mail
 - Personlig oppmøte
 - Facebook (direkte på vegg 
  + meldinger)

• PR

• Kundesenter

• Sjåfører

• Selgere

• Brev

• Telefon

• Mail

• 2 faste sider i Irisnytt

• Webside

• Containerne

• PR

• Ajour

• Irisveggen  
 (Lukket gruppe på Facebook)

• Faste møter

• E-mail

HUSHOLDNINGER BEDRIFTER INTERNT - MEDARBEIDERE
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6. STYRKER OG MULIGHETER I VÅR KOMMUNIKASJON
I WORKSHOP JOBBET vi i grupper og avdekket hva vi er gode på og hva 
vi kan bli bedre på i forhold til kommunikasjon i ulike kanaler til de ulike 
målgruppene. Her kom det frem en rekke funn som gir Iris et godt  grun-
nlag for videre arbeid. Noe skal man bevare og jobbe videre med, noe kan 
man bli bedre på eller avvikle. 

Resultatene fra gruppeoppgavene er oppsummert her: 

GODE PÅ:

GODE PÅ:

KAN BLI BEDRE PÅ:

KAN BLI BEDRE PÅ:

• Facebook

• Webside

• Media/PR

• Tømmekalenderen

• Irisnytt

• Kampanjene får bra respons

• Kundeservice

 – Tømming til rett tid
 – Generell service til kundene
 – Gutta på miljøtorgene får mye skryt

• Innovative løsninger – vi er nytenkende i bransjen

• Kundekontakt

 – Sjåførene

 – Salg, gode kunderelasjoner/kundebesøk/
  kundeoppfølging

 – Responstid

 – Oppfølging av store kunder

• Webside

• Sponsing av ulike arrangement

• Den visuelle profilen

• Innovativ – ekstrem opprydding kampanjen

• Løsningsorientert

• Oppfølging/respons/svartid på kundesenteret

• App

• Større variasjon i statuser på facebook. Få ut alle 
 nyhetssakene og sakene fra Irisnytt her også

• Kommunikasjon mot eksterne renovatører

• Info om ulike løsninger vi kan tilby

• Farlig avfall

• Priser

• Poser

• Utnytte mulighetene som ligger i GPS systemet

• Opplæring av ansatte (eks ferievikarer på miljøtorg)

• Legge inn enda mer som selvbetjening på websiden?

• «Ofte stilte spørsmål» på webside

• Mer målrettet kampanjearbeid – etablere et årshjul og 
 følge det

• Selvbetjente løsninger på kundeweb

• Bedre på å bruke CRM systemet

• Responstid på telefon

• Intern kommunikasjon

• Informasjon om sortering til bedriftskunder

• Fakturering

• Tømmekalender

• Oppfølging distriktskunder + entreprenører

• Direktesalg

• Kommunisere hva som skjer med overskudd/utbytte

• Profesjonalisere sponsorjobb
 - Finne gode prosjekt
 - Optimalisere gjenytelser
 - Kommunisere sponsoratene

HUSHOLDNING

BEDRIFT
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Facebook er en viktig informasjonskanal. Vi opplever 

et stort engasjement for våre ulike skrotfunn, som for 

eksempel dette speilet med Britt Skjelvan, som nådde 

nesten 50.000 personer. Skrotfunnene har bidratt til at 

har et stort engasjement også for andre temaer som 

Reine strender og kildesortering.
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GODE PÅ: KAN BLI BEDRE PÅ:

• Irisveggen

 - Mange bidragsytere
 - Lett tilgjengelig
 - Nesten alle er medlemmer i gruppen

• Møtestruktur

 - Godt etablert i alle selskaper
 - Mandagsmøtene er veldig bra

• Iris trivsel

 - Sosiale tiltak
 - Felles julebord

• Ajour 

 - Bedre på brukerstøtte og opplæring. 
 Alle skal bruke ajour

• Dele bransjenytt og andre relevante nyheter på Irisveggen

• Etablere e-post grupper som gjør det lett å spre informasjon 
 i de ulike selskapene

• Opplæring av vikarer og nyansatte, spesielt på miljøtorgene

INTERN KOMMUNIKASJON

Alt som er listet opp her som områder man kan bli bedre på er forslag 
som vil forbedre Iris kommunikasjon mot kunder og medarbeidere. Noe 
av dette er allerede planlagt  og iverksatt, som f.eks appen som lanseres 
i 2015, andre ting må jobbes med, og det kan legges inn som tiltak i kom-
mende års markedsplaner.
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7. ANBEFALINGER OG STRATEGISKE VALG
FOR OSS I IRIS vil kommunikasjonsarbeidet de kommende årene i stor grad 
dreie seg om å fortsette på det gode arbeidet som allerede er startet. Videre ut-
vikling av digitale kanaler er viktig, samt fortsatt ofensiv fokus på PR-arbeidet.  

Vi ser imidlertid en dreining i kommunikasjonsfaget mot aktiv og bevisst bruk 
av innholdsmarkedsføring. Stadig lere bedrifter endrer på sin  
kommunikasjon og tenker nå som medier. Gjennom å skape gode 
historier og godt innhold, skaper man etterspørsel og tar kontroll på sitt eget 
budskap. Man kan også være med å sette ulike problemstillinger «på agendaen» 
hos deinerte målgrupper. Ved å etablere egne kanaler for å spre innholdet har 
man 100 prosent kontroll i eget hus. 

Under er det listet opp 11 prioriterte områder for de neste tre årene. Disse vil 
danne grunnlag for årlige kommunikasjonsplaner med konkrete tiltak.

1. Foreta en kundeundersøkelse og kartlegg hva kundene mener om  
dagens  kommunikasjon fra Iris. Legger de merke til den, får de med seg 
budskapene osv. Ved å foreta jevnlige målinger har man konkrete mål å 
jobbe mot 

2. Hvilke historier er de ulike målgruppene interessert i, hva engasjerer mål-
gruppene og hvordan kan dere formidle historien best mulig? 

3. Diferensier målgrupper og budskap. Irisnytt er ett  felles budskap til alle 
innbyggerne i Salten. Kan dette målrettes bedre? 

4. Revider Facebookstrategien og vær enda tydeligere på hvilket innhold som 
publiseres der. Ta tak i innspill fra kunder og lag innhold rundt dette. 

5. Fortsatt fokus på godt innhold og traikk inn på webside er viktig. Ut-
fordring: Optimaliser siden slik at man får vist lere undersider til 
besøkende. Engelsk informasjon på web-siden må implementeres for å få 
lere fremmedspråklige til å drive riktig kildesortering. 

6. Optimaliser kundesenteret. Raskere responstid og bedre intern dialog vil 
oppleves som positivt for alle parter.  

7. Se helhetlig på kommunikasjon - ikke selskapsvis. Målgruppene skiller 
sjelden mellom de ulike selskapene 

8. Etabler et internt markedsråd. Planlegg og samkjør alle aktiviteter i alle 
kanaler 

9. Viderefør arbeidet med å bygge en god kundedatabase med mobil- 
nummer og mailadresser. Gir mulighet for segmentert og målrettet kommu-
nikasjon gjennom f.eks nyhetsbrev.  

10. Sterkere satsing på økt kunnskap om avfall og miljø blant barn og unge gjen-
nom økt proilering mot barnehager og skoler. 

11. Økt fokus på interninformasjon med blant annet opplæring av vikarer og 
nytilsatte. 
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Sak nr. 15-51         04.09.2015 
Beslutningssak 

 
 
Kommunikasjonsplan for 2016 
 
Hensikt.  
Styret inviteres til å gjøre vedtak om overordnede retningslinjer for vårt kommunikasjonsarbeid i 2016.  
 
Bakgrunn. 
Informasjonsarbeidet i Iris bygger på konsernets kommunikasjonsplattform, og den årlige utarbeidede 
kommunikasjonsplan. I planen for 2016 er det gjort klare prioriteringer om innhold, målgrupper og hvilke 
kommunikasjonskanaler vi skal bruke. 
 
Saken.  
Vedlagt følger utarbeidet kommunikasjonsplan for IRIS for 2016.  
 
Som oversikten viser er rammene økt med 250.000 kroner. Økningen skyldes at vi har lagt inn støtte til 
Miljøprosjekt for barn (se side 8 i planen), som er rett i målgruppen for vår satsing.  I utgangspunktet 
ønsker vi ikke å redusere øvrige satsninger.   
Kommunikasjonsplanen er ambisiøs. Men det er også vår målsetting om å bidra med mer kunnskap ut 
til befolkningen i Salten, som på både kort og lang sikt skal føre til holdningsendringer og et reinere 
nærmiljø. 
 
Anbefaling.  
Administrasjonen mener at kommunikasjonsplanen er et meget godt utgangspunkt for vårt 
informasjonsarbeid i 2016.  Satsningen mot barn og unge forsterkes med en ny satsning som redegjort 
for i planen.   
 
Forslag til vedtak:  
Styret vedtar informasjonsplan for Iris Salten for 2016.  Budsjettet for informasjonsarbeidet settes til kr. 
1.700.000,-. 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng      Arnt E. Pedersen   
Administrerende direktør     Kommunikasjonsansvarlig                               
 



                                                                  

  

                                                             FORELØPIGNOTAT MED  
BUDSJETT-TALL 

 
ARNT E. PEDERSEN 
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KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 

 

Kommunikasjonsstrategien for Iris Salten IKS danner grunnlaget for merkevaren, profil, 
og intern- og ekstern kommunikasjon.  
Nyskapende og effektiv er felles verdier som går igjen i alle selskapene. Det skal vi også 
være i kommunikasjonsarbeidet, både når det gjelder hva og hvordan vi kommuniserer.  
 
Vårt overordnede kommunikasjonsbudskap er «Et reint Salten».  

Iris som merkevare er godt kjent i hele Salten. Vi trenger derfor ikke bruke mye ressurser 
på kjennskap, men på økt kunnskap. Dette gjelder spesielt blant barn og unge. Gjennom 
holdningsskapende arbeid ønsker vi å oppnå bedre kildesortering, som igjen gir oss et 
reint Salten.  

 
 

All vår kommunikasjon skal ivareta en eller flere roller:  
Spre kunnskap – Endre holdninger – Skape handling. 

Vi har behov for å kommunisere med en rekke målgrupper. Hver målgruppe har ulike 
behov for informasjon alt etter hvilken livsfase og livssituasjonen de er i. I 2016 vil vi 
rette fokus mot barn og unge, og beboere i borettslag og sameier. Videre vil vi legge 
bedre til rette slik at fremmedspråklige grupper, som har liten erfaring med kildesortering 
og store utfordringer med å forstå norsk, kan tilegne seg informasjon på vår hjemmeside 
på engelsk og eventuelt andre språk som polsk og litauisk. 

Et av hovedbudskapene i kommunikasjonen ut til våre kunder er at det skal være enkelt å 
bli kvitt avfallet. Videre er det viktig å kommunisere ut viktigheten med kildesortering, 

Nå-
situasjon

Ønsket 
situasjon

Strategiske 
valg

Kjennskap Kunnskap Holdning Handling
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og hva som skjer med avfallet som kommer inn til oss. Handlingsområdet vårt er ombruk, 
materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponering.  

Det skal framgå av informasjonsarbeidet vårt at vi er en pådriver for et reint Salten. Vi 
skal til en hver tid søke å bruke de kommunikasjonskanalene hvor vi treffer målgruppene 
mest effektivt. Digitale kanaler prioriteres.  
 
De siste årene har merkevarebygging stått sentralt i informasjons- og 
kommunikasjonsarbeidet. Det gjelder både internt og eksternt. Vi skal fortsette arbeidet 
med å fortelle folk i Salten hva Iris gjør, om gode avfallsløsninger, om eierskap og ikke 
minst profilere våre ansatte på en posiv måte gjennom media, Facebook, Irisveggen og 
vår egen hjemmeside.   

Det er også viktig å profilere Iris som en sterk samfunnsaktør, som også driver med 
forskning og utvikling.  

 

WEB OG SOSIALE MEDIER 

 

FACEBOOK       0.- 

I januar 2013 foretok vi en omfattende oppgradering av vår Facebook-side. Vi endret 
design, og ikke minst måten vi kommuniserte på. Vårt mål om å nå 3000 tlhengere i 2013 
nådde vi med god margin. Det samme gjorde vi i 2014 der målet var ytterligere 2000. Vi 
satte oss samme mål i 2015. Halvveis i året passerte vi 6000 tilhenger. 

De største utforringen på Facebook er å jevnlig presentere gode «postinger». 
Skrotfunnene har gitt oss mye trafikk, det samme har andre engasjerte innlegg. Vi mottar 
mange henvendelser om avfallsordningene fra kunder.  

I 2016 vil vi øke trafikken ytterligere på Facebook og utvikle et tettere samarbeid mellom 
kundesenteret og kommunikasjonsansvarlig. Stikkord her er: 

- Statuser på gjentatte spørsmpål på e-post og telefon. 
- Jevnlige postinger om «Visste du at…? 
- Tips 
- Tagging av personer 
- Få Retura mer aktivt inn på Facebook-siden 

Målet er at vi hver uke skal ha: 

- Et tips 
- Et skrotfunn med påfølgende vinner. 
- En nyhet 
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Algorimten Facebook bruker for hvem vi når med våre postinger ble lagt om i 2014. Det 
vil helt sikkert komme nye endringer etter hvert som Facebook bygges ut. Det betyr at vi 
må påregne å bruke penger på annonsering på Facebook for å nå ut med vårt budskap. 
Uansett er dette lave kostnader sett i forhold til avisannonsering på nett. 

Kostandene for annonsering er bakt inn i avsnittet annonsering/kampanjer. Øvrige 
kostnader til bl.a. ekstern bistand er en del av kommunikasjonsbistand.  

 

WWW.IRIS-SALTEN.NO OG ÅRSMELDING  150.000.-  

I 2014 lanserte vi en helt ny hjemmeside tilpasset både nettbrett og mobiltelefon. I 2016 
vil det bli gjort små justeringer/oppdateringer på eksisterende mal. 
De største endringene i 2016 blir å gjøre de viktigste sidene fler-språklige.   
 

Årsmeldingen, som er en del av hjemmesiden, vil bli produsert etter samme lest som i 
2015. 

Vi har faste utgifter til drift og vedlikehold av hjemmesiden på mellom 35.000 og 40.000 
kroner i året.  

Vi er med på sortere.no der vi har lagt inn data for alle våre miljøtorg og hvilke 
avfallsløsninger vi har. Serviceavtalen med Loop kostet 8.400 kroner i 2015. Økes med 5 
prosent i 2015.  

Vi trenger hjelp til oversettelser av tekst og til endringer av oppsett på hjemmesiden.  
Disse kostandene er stipulert til rundt 40.000.- 

Budsjett årsmelding:  60.000.- 
Budsjett hjemmeside: 90.000.- 

 

IRIS-APP       25.000.- 

Iris-app med tømmekalender, åpningstider på miljøtorgene og selvbetjening ble lansert 
høsten 2015. Drift av app’en koster rundt 25.000 kr i året, som dekkes av 
kommunikasjonsbudsjettet. 

 

INTRANETT       0.- 

Intranett er avviklet. All interninformasjon skjer på irisveggen på Facebook eller på e-
post.  

 

http://www.iris-salten.no/
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PAPIR 

 

TØMMEKALENDER     110.000.- 

Tømmekalender på papir vil også bli produsert for 2015.  

Kostnandene over kommunikasjonsbudsjettet vil være produksjon av første- og siste side 
og trykk. Eeventuelle utviklingskostander ligger i IT-avdelingen. 

 

IRIS NYTT       420.000.- 

Iris Nytt er viktig både når det gjelder informasjon om avfallsordningene, kildesortering, 
omdømmebygging og profilering av konsernets ansatte.  

Gjennom Iris Nytt når vi bl.a.  kundegrupper som ikke er på Facebook eller nett. Derfor 
viderefører vi fire utgaver også i 2016.  

Det vil ikke skje vesentlige endringer med Iris Nytt i 2016. Kostnadene vil derfor være 
knyttet til produksjon, trykk og distribusjon. 

 

KAMPANJER/RÅDGIVING   

 

ANNONSERING/KAMPANJER    300.000.- 

I 2016 vil vi også ha fokus på kildesortering i våre kampanjer ut til kundene. Vi vil delta i 
nasjonal kampanje i regi av Avfall Norge, som vil ha intern fokus på bransjen. 

Aktuelle temaer for kampanjer er: 

- Reine strender 
- Plast ut av matavfallet 
- Husholdningsplast 
- Papp og papir 
- Farlig avfall 
- Glass og hermetikkemballasje 
- Mottak av klær 
- Informasjon mot barn og unge               

Vi vil ta i bruk film/video for å nå ut til ulike målgrupper. 
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All vår kommunikasjon skal ivareta en eller flere roller: 
Spre kunnskap – endre holdninger – skape handling.  
 
 
 

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVING   250.000.- 

I 2013 inngikk vi avtale med Riktig Spor om kommunikasjonsrådgiving etter en 
anbudskonkkuranse. Avtalen gjelder for 2014 og 2015 og har en ramme på ca 250.000.- 
Ny anbudsrunde vil bli gjort høsten 2015 for 2016 og 2017, med mulig opsjon.  
Vi opprettholde samme ramme på avtalen.  

 

PROFILERING/UTVIKLING/OMDØMME 

 

IRIS MILJØTORG                        30.000.- 

Det planlegges ingen endring i skilting på miljøtorgene, men behov for oppdatering og 
fornying av gamle, slitte skilt.  

 

PROFIL PÅ BILER/CONTAINERE    80.000.- 

Alle biler og containere har kun Iris-logo og – et rein Salten på sidene. Bilene har også  
budskap bak om at vi finnes på Facebook.  

Vi har et mål om at ingen av våre biler skal kjøre med slitt/ødelagt profil. Det harmonerer 
dårlig med budskapet «Et reint Salten». Vi må bytte ut slitt profil på gamle biler og 
profilere nye biler med Iris-logo. Også dette som en del av vår merkevarebygging.  
I 2016 planlegger Iris Service innkjøp av to nye biler, i tillegg vil fire store 
matcontainere. 

 

MEDIENE 

Vi skal fortsette arbeidet mot mediene og skal være synlig både i radio, tv, nett og papir i 
publikasjonene i Salten. Dette skjer ved at vi jevnlig gjennomfører pressekonferanser, 
sender ut pressemeldinger og inviterer pressen til vårt anlegg på Vikan.  

Det settes ikke av egne midler til dette. 
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DIVERSE PROFILART, ABONNEMENT, KONT.            35.000.- 

Her ligger premier i konkurranser, kontigenter, abonnement på aviser osv.  

 

SAMARBEID MED SALTEN-SKOLENE 

 

SKOLEKLASSER               50.000.- 

Kildesortering, plast i havet, energi- og materialgjenvinning og vannrensing er stikkord 
for et eget undervisningsopplegg etter Newton-modellen som er utviklet med hjelp fra 
First Scandinavia. 
Vi vil bruke elementer fra dette unervisningsopplegget for å skreddrsy et eget opplegg for 
skoleklasser som kommer på besøk til oss på Vikan.  
På grunn av utbygginger har vi hatt begrensede muligheter til å ta imot skoleklasser. I 
2016 vil vi få tilbake klasserommet «på vekta». Vi må arbeide med et opplegg for 2016 
hvor vi kan bruke modulene fra Newton-prosjektet. 
Målgrupper vil være elever rundt 4.-5. klasse.  

FILMFEST SALTEN          200.000.- FRA IRISFONDET 

I 2015 inngikk vi et tettere saarbeid med filmfest Salten. Vi har forpliktet oss til å støtte 
beste film i kategoerien 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. 
Innleveringsfrist til juryen er 20. februar 2016. Filmgallaen i Bodø, hvor 1000 10. 
klassinger er samlet, arrangeres i slutten av april.  De fire kategoriene det konkurreres i 
er: 

- Dokumentarfilm (maks 3 min)  
- Fiksjonsfilm (maks 3 min) 
- Miljøfilm (maks 3 min) 
- Animasjonsfilm (maks 3 min) 

Det ble laget mange gode miljøfilmer, som vi presenterer på hjemmeside og Facebook. 
Samarbeidet med Filmfest Salten gjør Iris og vårt miljøarbeid kjent for alle 10. klassinger 
i Salten. Det er også stor fokus på oss på selve filmfesten.  

Det er viktig å fortsette samarbeidet med Filmfest Salten.  
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MILJØPROSJEKT FOR BARN     250.000.- 

Anna Tótt-Sazamosi fra Ungarn har utviklet et kommunikasjonsprosjekt med fortellinger 
for barn, tematisk nettside, lærerveiledning og arbeidshefte.  
Prosjektet er godt mottatt i Ungarn og kjøpt opp av miljøverndepartementet der. 
Fortellingene er utgitt som barnebok. 
 
Anna Tótt-Sazmosi og familien bor i Bodø. Hun jobber nå med å tilpasse dette prosjektet 
for barn mellom fire og sju år. Målområdet er barnehager og grunnskole. 
 
Barna får presentert en serie fortellinger hvor hovedpersonene er renovasjonbiler og 
maskiner. De møter ti forskjellige biler, som hver har viktige arbeidsoppgaver. De hører 
hjemme i liksombyen «Blåsterby». Og hadde det ikke vært for dem,ville byen snart blitt 
forvandlet til en søppelhaug.  
Gjennom de selvstrendige fortellingenen vil barna få mulighet til å lære om viktigheten 
av vennskap og solidaritet, og det å hjelpe hverandre. Men også om avfallshåndtering og 
konsekvensene av å ikke håndtere dette på en riktig måte. Økologiske spørsmål med 
klimaemndringer og økt utslipp er aktualisert de siste årene, og er derfor et naturlig 
samateleemne i barenahagene. Gjennom lek og historiefortellinger tas disse spørsmålene 
opp i serien, som fokuserer på resirkulering og verdien av gjenbruk.  

Innovasjon Norge har bevilget 150.000 kroner til et pilotprosjekt. Det er godt mottatt i de 
barnehagene hvor det er prøvd ut. For å utvikle prosjektet videre og tilby det til alle 
barnehagene i Salten, vil kapitalbehovet være på rundt en million kroner. 
 
I kommunikasjonsstrategien for de neste to årene har vi prioritert satsing på barn og unge. 
Selv om dette prosjektet ikke er et rent Iris-prosjekt, vil det være et sterkt bidrag for å nå 
ut til barnehagene i Salten med viktig og riktig informasjon. 
 
Under forutsetning at prosjektet blir totalfinanisert, går vi inn med 250.000 kroner. 
Kommunikasjonsansvarlig i Iris Salten går inn i ressursgruppa for prosjektet, blant annet 
for å sikre korrekt fakta i fortellingene. Andre mulige samarbeidspartnere er Innovasjon 
Norge, Bodø Energi (flisfyringsanlegget), Østbø og Nordland fylkeskommune.  
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OPPSUMMERING BUDSJETTALL 

      2015        2016  

OMDØMMEPLATTFORM OG PROFIL   130.000.-      0.- 

IRIS NYTT     400.000.-       420.000.- 

ANNONSERING/KAMPANJER  300.000.-      300.000.- 

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVNING 250.000.-      250.000.- 

TØMMEKALENDER   108.000.-      110.000.- 

IRIS-SALTEN.NO              60.000.-       90.000.- 

IRIS-APP      0.-                 25.000.- 

FACEBOOK       0.-                 0.- 

ÅRSMELDING PÅ WEB    60.000.-       60.000.- 

SKOLEKLASSER     20.000.-        50.000.- 

IRIS MILJØTORG     20.000.-        30.000.-  

STØTTE TIL PROSJEKT FOR BARN  0.-                 250.000.- 

DIV. ABONEM., KONT., PROFILART.  32.000.-       35.000.- 

PROFIL PÅ BILER/CONTAINERE 70.000.-       80.000.- 

 

TOTALE KOSTNADER   1.450.000.-      1.700.000.- 

 

16. juli 2014 

Arnt E. Pedersen 

 



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
 
Sak nr: 15/ 52        4 september 2015. 
Beslutningssak 
 

Innledende sak for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 -2019.  

 
Hensikt.  

Styret i Iris Salten vil få Økonomiplan 2016- 2019, og budsjett for 2016 til behandling i neste 
styremøte.  Budsjettene skal vedtas av representantskapet i deres møte 6. november.  
 
Får å få medvirkning i budsjettprosessen legges det frem en innledende sak hvor styret kan gi 
føringer for det videre arbeidet.   
 
 

Saken.  

 
Økonomiplanen vil styres av ytre rammebetingelsene og selskapets strategier for perioden.   
 
Utenforliggende rammebetingelser.  
Det er ikke klare føringer i nasjonal eller europeisk politikk som medfører større endringer for Iris sin 
planlegging og drift.    Men vi er avhengige av nasjonale og internasjonale konjunkturer på de 
materialstrømmene som vi leverer til gjenvinning, mer om dette under varekostnadene.   
 
Tidligere har vi vært opptatt av krav til rensing, og fremtidige krav til behandling av matavfall/ 
kompostering.   Med iverksettingen av renseanlegget, og de tilfredsstillende resultatene vi får fra 
rensingen forventer vi ikke ytterligere krav med påfølgende kostnader på dette området.    I løpet av 
sommeren 2015 har vi fått tilbakemelding fra Mattilsynet om at vår metode for kompostering i store 
ranker kan fortsette som tidligere.   Dette er skjedd etter søknad fra oss med validering av den 
metoden vi bruker.  
 
Selskapet strategier – virkninger for økonomiplanen.  
 
Styret gjennomgikk i 2013 strategiene for offentlig avfallsbehandling i Salten.   
Strategien deles inn i overordnet målsetning og fokusområder.  

 

Overordnede målsetninger:  
 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 til et reint Salten og til økt kunnskap om avfallsbehandling.    

 



Fokusområdene våre er kunde, miljø og kunnskap: 
 Kunde: Et best mulig tilrettelagt avfallshåndteringssystem, basert på kunnskap og miljø. 
 Miljø: Sørge for miljømessig bærekraftige løsninger, som skaper tillit og troverdighet til vårt 

arbeid. 
 Kunnskap: Kunnskapsbasert avfallshåndtering, være i forkant med hensyn til informasjon og 

teknologi. 
 
Virkningen av våre strategier vil videreføres i planperioden med fokus på følgende tema:  

1. Bedre tilrettelegging på våre miljøtorg.  
2. En løpende vurdering av åpningstidene på miljøtorgene.  
3. Løpende vurdering og effektivisering av våre tjenester.   

 
 

Endringer i perioden 2016 til 2019.  

 
Kildesortering. 
I egen sak foreslås det å endre innsamlingen av matavfall til hver fjerde uke i månedene februar, 
mars og april. Dette vil bli gjort som et forsøk for 5 ruter i 2016, dersom styret sier seg enig.  Dersom 
dette viser seg gjennomførbart så vil det kunne ha en god effektiviseringseffekt i planperioden.   
 
I 2013 ble det gjort endringer i kildesorteringssystemet slik at vi nå henter glass og metall ved hver 
husstand minimum hver åttende uke.  Vi vil i løpet av 2016 gjøre forsøk på flere ruter med 
innsamling hver 4 uke av disse fraksjonene.  Med riktig materiell og god planlegging så forventer Iris 
Service at dette nærmest kan gjøres uten økte kostnader.  Det er viktig å forsøke ut dette i 
forbindelse med at entreprenørkontraktene skal ut på anbud sommeren 2016.      
 
Oppsamlingsløsninger under bakken blir positivt mottatt av kundene, og Iris Salten vil fortsatt jobbe 
for at flere borettslag og sameier etablerer avfallsløsning under bakken.  Vi har planer om å komme 
med en egen sak på avfallsløsninger under bakken i løpet av vinteren 2016.    
 
Miljøtorg. 
Vi er relativt godt dekket med miljøtorg i Salten, men noen områder har lengre vei enn andre.  
Strategigjennomgangen i 2013 to opp situasjonen i Søndre Meløy spesielt, og det ble da tatt opp at 
dette skulle det ses nærmere på.  Vi vil frem til budsjettet legges frem gjøre en analyse på hva det vil 
gi i investeringskostnad og ikke minst årlig driftskostnad med et miljøtorg på Halsa med åpningstid 
som de øvrige mindre miljøtorgene.   
 
Miljøtorg åpningstider.  
Åpningstidene på våre anlegg er vurdert.  Vi har økende besøk på våre anlegg på lørdager som 
forventet, og vi ser at lørdagsåpne anlegg på sommertid er en god og kundevennlig løsning.  Vikan og 
Fauske har begge hatt åpent til 16 sommeren 2015.   På bakgrunn av erfaringene så langt foreslår vi å 
endre åpningstiden på Fauske til 14 på lørdager.  På Vikan foreslår vi å ha åpent til 16 fra april og 
frem til sommerferien.  Fra 1 juli foreslår vi at anlegget stenges kl. 14 på lørdager.   
For 2016 foreslår vi følgende åpningstider.  Endringer kun der det er merket med gult.    
 
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 jul. 

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. 



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 13-18     10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Furulund   13-18    10-14* 1 apr. til 1 sep. 
Tømmerneset.    13-18  10-14* 1 apr. til 1 sep. 
 
Investeringer i perioden 2016 til 2019.  
 
Anlegg på Vikan. 
I henhold til vedtak skal Iris Salten fortsatt stå som eier av infrastruktur og bygg knyttet til all 
virksomhet på avfallsområdet.  I løpet av 2015 vil vi ferdigstille store investering på Vikan med 
utvidelse av sorteringshall for papp og papir, farlig avfall bygg og nye kontorlokaler.   
 
I løpet av økonomiplanperioden må deponiet utvides mellom dagens deponi og 
komposteringsanlegget.   I Økonomiplanen vil det bli synliggjort med en investering i 2016-2017, som 
vil få økonomiske konsekvenser i 2017.   Hvorvidt Iris Produksjon eller morselskap skal bekoste 
utvidelse av deponi må tas opp i egen sak.   Morselskapets behov for deponi er svært liten.  
Utvidelsen av deponiet vil være for deponering av forurensede masser, en svært viktig satsning for IP 
sin forretningsutvikling.    
 
Miljøtorgene.  
I de siste årene er det foretatt opprusting av våre miljøtorg i Misvær, Oppeid, Furulund i Steigen og 
på Fauske.   I løpet av 2015 hadde vi håp om å starte opp med Tømmerneset, men det har blitt utsatt 
på grunn av øvrige prosjekter.  Det betyr at vår plan fra i fjor må forskyves med 1 år.   
 

- Oppgradering av miljøtorg Tømmerneset.   2016.  
o Servicebygg. 
o Ny innmat til omlastestasjon.  
o Rampe for sortering av avfall.  

- Oppgradering av miljøtorg Beiarn     2016 
o Utvidelse av areal. 

- Oppgradering av miljøtorg Vensmoen     2016 
- Oppgradering av miljøtorg Meløy    2017 

o Nye vekter  
o Betongplate under containere. 
o Vurdere annet kjøremønster.  

 
 
Underground, containere og dunker til husholdning.  
Iris har en løpende utskiftning av innsamlingsutstyr.  Vi kommer tilbake til investeringer på dette i 
økonomiplan og budsjett.  
 
 
  



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

Avtale Avtalepart Varighet 

Behandling av avfall Iris Produksjon 31.12.2016 
Innsamlingsavtale Bodø, Fauske og Gildeskål Iris Service  31.12.2015 
Driftsavtale miljøtorg Iris Service 31.12.2015 
Innsamlingsavtale entreprise Saltens Bil/ RenoVest  31.03.2017 

 

Fra 1. september har Iris Service tatt over driften av miljøtorget på Vikan fra Iris Produksjon, 
og denne driften vil bli tatt inn i Iris Service sin kontrakt drift av anlegg.    
 
Entrepriseavtalen på innsamling er utvidet til å gjelde til 31.03.2017 i henhold til den 
opsjonen vi har i avtalen. 
 

 
 
 
Varekostnadene utgjør ca 80 % av våre totale kostnader, og utviklingen i varekostnadene er 
svært styrende for renovasjonsgebyret.    
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I de senere årene er det innenfor kontrakten «behandling av avfall» vi har hatt størst 
prosentvis økning.   Det er spesielt de økte mengdene med trevirke, impregnert virke og 
farlig avfall som har medført økte behandlingskostnader.    Siden 2012 er det behandling av 
trevirke som øker våre kostnader mest.   Mengden utsortert trevirke er flerdoblet over hele 
landet, og gir problemer med avsetning.  Det er kjøpers marked her, og vi må betale det det 
koster å levere trevirke.   IP jobber med avsetningsløsninger for trevirke både i Fauske og i 
Bodø.  Dette vil forhåpentligvis gi bedre og rimeligere avsetningsløsninger utover i 
planperioden.   I inneværende år har vi også en økning av restavfall utover det som vi har 
budsjettert med.   Disse vil naturlig variere noe år for år, og gjør det vanskelig å treffe eksakt 
i forhold til budsjett.    
 
I planperioden, fra mars 2017, skal nye avtaler gjøres gjeldende for innsamling i distriktene.   
Hvordan dette vil slå ut er selvfølgelig usikkert.    
 
Organisasjon og lønnskostnader.  
 
Iris Salten iks har følgende organisasjon:  

Daglig ledelse
Leif Magne Hjelseng

Kommunikasjon
Arnt E. Pedersen  

Kvalitet/ HMS
Ellen Bakkefjell

Økonomi og Adminstrasjon / nk
Bjørn Ove Moum

Økonomi:
Bjørn Ove Moum

Randi Hopen
Randi Heen

Hanne Støver (80%)

Økonomi Stab

Iris Salten - organisasjon

PA, Kundesenter, Data 
Trond S. Ursin

Gunn Willumsen
Katrine Solem 60%.

Britt Solveig Skjelvan – 100 %

 
 
Det vil naturlig bli endringer i organisasjonen i planperioden.    Dette vil vi komme tilbake til senere i egen sak.  
Endringene skal likevel ikke ha større innvirkning på de totale lønnskostnadene i perioden.   
 
 
Usikkerhet.   
 
I planperioden er det en del usikkerhetsfaktorer, og vi vil nevne følgende:  
 
Varekostnader:     
Varekostnadene for behandling av avfall er avhengig av to parametre, mengde og pris.  Så langt har vi 
vært dårlige til å forutse økningen i trevirke og impregnertvirke til oss.  Det har medført at vi har blitt 



påført større kostnader enn vi har budsjettert.   Det samme kan sies om mengden impregnert 
trevirke og mengden farlig avfall.   Disse to siste har ikke samme innvirkning da mengdene i 
utgangspunktet er mye mindre.    De tallene vil legger frem i øknomiplan vil måtte bli beste gjetning 
ut fra den informasjon vi har på det tidspunktet.   Endringer i mengder og enhetspriser vurderer jeg 
fortsatt som den største usikkerhetsfaktoren i våre budsjetter.  
 
Innsamlingskontrakten 
Kontrakten med Saltens Bil og RenoVest går ut i mars 2017.  Det betyr at sommeren 2016 må disse 
oppgavene ut på nye anbud.   Vi har god erfaring med dette fra før, men er bekymret for liten 
konkurranse i markedet.   Dersom dette oppfattes som kjent og sikkert fra aktuelle anbudsgivere er 
vi bekymret for en større økning på disse kontraktene.    
 
Rente 
Etter utbyggingene på Vikan har Iris Salten igjen fått en ganske stor låneportofølge, likevel langt 
mindre enn på 90 tallet og begynnelsen 2000.   Dette betyr likevel at vi blir mer utsatt ved større 
renteendringer.   Nå er det lite som tyder på kraftige renteøkninger de nærmeste årene.   
 
Likviditet.  
På grunn av opprydding i selvkostregnskapet har Iris Salten iks en svært stram likviditet, og alle 
investeringer må finansieres med låneopptak.   Denne situasjonen har vedvart nå over flere år, og 
situasjonen blir mer kritisk etter hver måned som selskapet må drive med negativt driftsresultat.   
Gjennom den kvartalsvise økonomirapporteringen vil styre styret bli holdt orientert om det er 
nødvendig med tiltak.   
 
Organisasjon.  
Iris Salten har meget store arbeidsoppgaver, og vi har en meget kompetent stab.   Organisasjonen er 
strekt til det ytterste i forhold til oppgaver.   Organisasjonen er svært sårbar dersom nøkkelpersonell 
skulle falle fra periodevis eller permanent.   
 
Balansering av budsjettet.  
Budsjettet er ikke simulert enda, og det er derfor for tidlig å si noe om balanseringen 
av budsjettet.  Det som likevel er viktig å si fra om er at enkelte av våre 
varekostnader øker langt mer enn vanlig prisstigning.   Dersom dette ikke skal tas inn 
ved økte gebyrer betyr det at det må strammes inn på andre hold.  Denne 
vurderingen vil være klar til neste styremøte.   
 
Endring av priser i perioden.  
Vi ønsker ikke å endre vår renovasjonsgebyrene i planperioden utover den prisstigning som følger av 
vår kostnadsutvikling.   Vi vil i budsjettet vurdere å øke prisene på våre mottak for å kompensere for 
økte mengder.   
 
 
Administrasjonens vurdering/anbefaling. 
Vi mener at saksgrunnlaget gir en god oversikt over de premisser som skal inn i budsjett og 
økonomiplan for selskapet.  
 
Forslag til Vedtak:  

Saken tas til orientering med kommentarer. 
 
Leif Magne Hjelseng 
Administrerende direktør                                            
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Evaluering av bonusordning for Iris konsernet. 
 
 
Hensikt.  
I henhold til tidligere vedtak gjennomgår styret løpende styrende dokumenter for selskapet.  Sist bonussystemet 
ble gjennomgått var 7. september 2012.    
 
 
Bakgrunn 
I mars 2007 vedtok styret i Iris Salten iks innførelse av bonus for ansatte i Iris Salten iks med datterselskapene 
Iris Produksjon, Retura Iris og Iris Service.   Bonusen skal utgjøre 10 % av overskuddet i Iris Produksjon og 
Retura Iris før skatt og årsoppgjørsdisposisjoner.    Hvert år har 1/5 av bonusen gått til Iris Trivsel, mens 4/5 har 
gått 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.    
 
Det er etablert egen bonusordning for datterselskapene Labora AS og HT- Safe AS.   
 
Hvorvidt Mivanor, og de ansatte i Mivanor skal være en del av bonussystemet må avklares i denne saken.  
 
Forrige gang bonussystemet ble vurdert, ble dette basert på en større evaluering med spørreundersøkelse blant 
de ansatte og utarbeidelse av en omfattende rapport.    
 
 
Saken.  
Ved innføringen av bonus i 2007 ble følgende vektlagt:  
 

 Gjøre Iris mer attraktiv som arbeidsplass.  
 Fokus på forebyggende vedlikehold av biler og maskiner. 
 Skjerpe kundefokuset.  
 Være et virkemiddel for å få til smidige avtaler mellom ansatte og ledelse.  
 Tydeliggjøre at tilstedeværelse er viktig.    

 
Evalueringen som ble gjennomført i 2012 viste at bonusordningen har liten påvirkning på ansettelser, 
kundefokus, tilstedeværelse og turnover, mens den i større grad påvirker hvordan de ansatte jobber for å 
forebygge skader på maskiner og biler, så fremst det legges fokus på det fra ledelsen. 
 
Bonusordningen har stor innvirkning på de ansatte i form av at de ansatte føler seg mer verdsatt. Den gjør at de 
føler de kan gjøre en forskjell, og at de ansatte ønsker å nå selskapenes mål. Bonusen sørger også for at de 



ansatte føler at den jobben de gjør bidrar til et kollektivt overskudd. Faktorer som disse er viktige for konsernet, 
og både inspirerende og motiverende for de ansatte. En stor andel av de ansatte preges av å tenke ofte, enten 
på bonusen eller selskapets mål, mens andre mener den ikke påvirker dem i deres arbeidshverdag.  
 
De ansatte viser seg å være fornøyd med fordelingen av bonusmidler slik den er i dag, og et klart flertall er enig i 
at bonusen bør fordeles mellom de ansatte etter tilstedeværelse uavhengig av hvilket selskap de jobber i, deres 
stilling og prestasjon. Derimot er det mer delte meninger når det gjelder ansettelsesforholdet under 
utbetalingstidspunktet, til tross for at de fleste er enige om at man bør være ansatt under utbetalingstidspunktet 
for å motta bonus. 
 
De ansatte i ledelses- og stabsstillinger gir gjennomgående tilbakemeldinger som viser at de i mindre grad 
påvirkes av bonusordningen enn det de øvrige ansatte gjør.  På mange områder viser IRIS Salten å skille seg fra 
datterselskapene, i samme retning som gruppen nevnt over.  Dette kan komme av relasjonen mellom deres 
arbeidsoppgaver og at de i høy grad motiveres av indre motivasjonsfaktorer framfor ytre motivasjonsfaktorer, som 
bonus. 
 
Styret vedtok på bakgrunn av saksgrunnlaget og rapporten og videreføre bonussystemet uten endringer.   
 
--- 
 
Administrasjonens vurdering.  
 
Mennesker motiveres av både ytre og indre motivasjonsfaktorer. Indre motivasjon kommer av interesse, mens 
ytre motivasjon kommer av et ønske om å oppnå en belønning. Bonus er en ytre motivasjonsfaktor. Hva som er 
best egnet av indre og ytre motivasjon avhenger av hvilken type arbeidsoppgaver arbeideren gjør. IRIS-konsernet 
preges av ulik kompetanse og varierte arbeidsoppgaver, og det synes ulikt hvor velegnet bruken av bonusordning 
er for de ulike selskapene og hvilken effekt man får fra bruken av bonusordning avhengig av selskap og stilling.  
 
Funnene fra 2012 er ikke krystallklare på den måten at de viser at det og det oppnår vi med å ha et fungerende 
bonussystem.   De viser heller ikke at vi, de ansatte, endrer holdning til forhold som kundebehandling, flittighet og 
sykefravær.  Men rapporten viser at bonussystemet er en av flere viktige brikker til at selskapet oppnår gode 
resultat, og er en organisasjon som de ansatte ønsker å være en del av.  
 
Erfaringen med å sette mål for selskapene er ulike, men resultatene av dette blir bedre for hvert år.   I de tilfeller 
hvor vi setter mål som alle kan være med å bidra til, så fungerer våre mål.  Vi ser klare resultat i målarbeidet ved 
at de ansatte i langt større grad nå enn tidligere deltar aktivt i strategisk arbeide for bedriften ved å sette mål.   
 
Innretningen på bonusen virker helt klart samlende på organisasjonen, og er i seg selv et mål som hele 
organisasjonen streber mot.   Det resultatet vi oppnår i Iris Produksjon og Retura Iris er helt klart et produkt av 
den innsatsen som hver og en av de ansatte i konsernet legger ned.   
 
Bonus er en stor positiv faktor for selskapene som er med å bidra til at vi når så gode resultater som vi gjør.  
 
Jeg foreslår at Mivanor tas inn i dagens bonusordning.   Prosjektering og levering av renseanlegg, samt grunn og 
miljøundersøkelser er ikke nære beslektet med øvrige selskapers oppgaver.  Likevel er selskapet 
arbeidsoppgaver med å gi inntekter til Iris Produksjon og Retura Iris.   Selskapet har i dag to ansatte, og så lenge 
de har sine kontorer på Vikan sammen med øvrige ansatte, så finner jeg det mest rett at de også skal være en 
del av dagens bonussystem, og at også 10 % av overskudd i Mivanor skal være med å utgjøre bonuspotten i Iris.  
Å lage et eget bonussystem for Mivanor vil kunne skape splid, og vil ikke nødvendigvis virke etter sin hensikt.    
 
 
 
Forslag til  
 
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.    
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør                                                 
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Utbytte fra Iris Salten iks sine kommersielle selskaper for 2015.   
 
 
Hensikt.  
Styret bes ta stilling til om utbytte fra datterselskapene for 2015 skal utbetales til eierne eller overføres til 
Iris-fondet.   Endelig vedtak fattes av representantskapet etter tilrådning fra styret.  
 
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.  Grunnen til å ta stilling til dette allerede nå er å få 
disponeringene rett i forhold til årsavslutning av selskapenes regnskaper.   
 
Saken 
Med de satsningene som allerede er vedtatt er gjenstående midler i Iris-fondet lovet bort.   Dersom Iris 
fondet også i årene fremover skal bidra til gode prosjekter for regionen må det tilføres midler.   
 
I 2014 ble det utbetalt følgende tilskudd:  

 Trainee Salten     kr. 1 250 000 
 Samferdselsstilling    kr.    800 000 
 Filmfest Salten    kr.    100 000 
 Nordland Musikkfestuke   kr.    250 000 

SUM     kr. 2 400 000 
 
I 2015 er det utbetalt følgende tilskudd: 
 

 Beiarn kommune, skisseprosjekt kr.    100 000 
 Friluftskart for Salten   kr.    300 000 
 Filmfest Salten    kr.    200 000 
 Trainee Salten    kr.    875 000 
 Sulisfilmen    kr. 1 000 000 
 Kjemikalieberedskap   kr. 1 000 000 
 Strategisk arbeid ny flyplass  kr.    450 000 
 Saltentinget 2014   kr.    200 000 

SUM     kr. 4 125 000 
 
 
Tilskudd som er lovt bort, og ikke utbetalt er følgende:  



 Trainee Salten (2015)    kr.    375 000,- 
 Trainee Salten (2016)    kr. 1 250 000,-.  
 Samferdselsstilling ved regionrådet(2015) kr.    800 000,-. 
 Samferdselsstilling ved regionrådet(2016) kr.    800 000,-. 
 Oppfølging av kommunenes eierskapsmelding kr.    900 000,-.  

SUM      kr. 4 125 000,-. 
 
I henhold til regnskapsrapport per 30 juni er det kr. 5 403 337,- på fondet.   Det vil si at det er noe midler 
igjen etter at vi har dekket allerede vedtatte forpliktelser.  
 
 
Den faktiske utbyttesituasjonen for selskapene vurderes per september på følgende måte:  

- Retura Iris; vil betale utbytte fra sitt overskudd.  
- Iris Produksjon: vil betale utbytte fra sitt overskudd.  
- HT-Safe: vil antagelig betale utbytte fra sitt overskudd.  
- Labora AS: vil antagelig betale utbytte fra sitt overskudd.   
- Mivanor AS: vil ikke betale ut utbytte sitt første driftsår.  

 
Dersom selskapene får et samlet overskudd før skatt på 18 mil, noe som er inne rekkevidde så tilsier 
det et samlet utbytte på kr. 5,18 mill kr. 
 
I neste styremøte vil styret få oversikt over de prosjekter som har søkt støtte over Iris Fondet for 2016.    
 
 
Administrasjonens anbefaling.  
Det er forventninger fra våre eiere om at Iris fondet fortsatt skal bidra til utvikling i regionen.  Med det 
arbeidet som er igangsatt for mere samarbeid mellom kommunene vil det i årene som kommer være et 
stort behov for felles utredningsmidler for kommunene.  De midlene kan komme fra Iris fondet.  
 
Dersom våre eiere ønsker at Iris fondet i de neste år skal ha en slik rolle bør eventuelt utbytte i sin 
helhet avsettes til Iris fondet.    
 
 
Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak.  
 
Vedtak:  
Eventuelle utbytter for 2015, fra de kommersielle selskapene som Iris Salten iks eier, blir å overføre til 
Iris-fondet.  
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør 
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Prøveprosjekt: Redusert frekvens på innsamling av matavfall i 
månedene februar, mars og april.    
 
 
Hensikt med saken.  
Styret bes ta stilling til om det skal iverksettes forsøk med innsamling av matavfall hver fjerde uke i 
månedene februar, mars og april.  Prøveprosjektet omfatter 5 ruter på Tverlandet og Mørkved.    
 
 
Bakgrunn.  
Siden vi startet opp med kildesortering i 1998 har det vært innsamling av matavfall annenhver uke.  
Dette har vært begrunnet med fare for lukt fra matavfall, samt mengden bleier som frem til i 2014 ble 
kastet i matavfallsdunken.   Vi ønsker nå å gjennomføre et prøveprosjekt som ser på virkningene av å 
samle inn matavfall hver fjerde uke i deler av vinterhalvåret.   Det er svært ønskelig å få svar på om 
eventuelle ulemper er så små at våre kunder vil godta en slik endring.    
 
I forbindelse med jul og nyttår vet vi at husholdningene har langt mer matavfall en normalt, og det er 
ikke ønskelig å prøve ut redusert frekvens i innsamling i dette tidsrommet.   Iris Service foreslår derfor at 
prøveprosjektet gjennomføres for månedene februar, mars og april.   
 
 
Styret i Iris Service behandlet denne saken i sitt møte 21 mai, og vurderte ulike virkninger av en slik 
endring.   Følgende ulemper er vurdert:  
 

- Dunk kan bli overfylt, men etter ny ordning med bleier over i restavfallet, ansees overfylling 
som et mindre problem. 

- Matavfall fryser fast i dunken. Dette kan bli en utfordring med lave temperaturer i perioden. 
Dette kan delvis avhjelpes med rett informasjon om avhjelpende tiltak til deltakere i 
prøveprosjektet. I tillegg vil sjåførene ha et spesielt fokus på dette under tømming. 

- Luktulemper kan oppstå før siste tømming i april. Dette er sider av prosjektet som vi ønsker 
svar på. 

 
 
Dersom man opplever at denne endringen ikke gir en dårligere tjeneste vil vi kunne få 
følgende fordeler.    



- Frigjøre kapasitet og ressurser i vinterhalvåret.  Det vil si i de månedene vår 
innsamling har størst utfordringer med snø og is som igjen fører til overtid 
og økt ressursbruk.   

- 4 ukers hentefrekvens for matavfall i nevnte 5 ruter gir selskapet 15 
dagsverk og 15 kjøredager i besparelse. Besparelsen er beregnet til ca. kr. 
90.000,- i prøveperioden. 

- Potensial for hele Bodø i februar, mars og april er på 78 dagsverk og 
kjøredager, som gir en beregnet besparelse på ca. kr. 470.000,-. 

 
Iris Service har alltid vært tidlig ute med å prøve nye innsamlingsmåter.  Vi 
vurderer det slik at det kan være en større effektiviseringsgevinst i å vurder 
innsamlingen av matavfall på nytt.   For oss vil det være helt avgjørende om 
våre kunder finner endringen tilfredsstillende.    
 
Dersom resultatene fra forsøket er tilfredsstillende vil en endring for all 
innsamling som gjøres av Iris Service bli vurdert.   Med de erfaringene vi 
høster nå i 2016 vil vi også vurdere å legge inn den samme endringen i de 
nye entreprisene som skal gjelde fra mars 2017.    
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
 
Styret vedtar å iverksette forsøk med innsamling av matavfall hver fjerde uke i månedene februar, mars og april.   
Forsøket gjelder for 5 ruter på Tverlandet og Mørkved.    
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør                                                 
   



 

 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 15/56       4. september 2015 
Orienteringssak 

 
 
Informasjon om datterselskapene: Nofir AS 
 
 
Hensikt.  
Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Nofir AS:  
 
Saken 
Iris Produksjon AS er største eier i Nofir med 40,4% av aksjene i Nofir.   De øvrige eierne er Egersund 
Group med 34,2% , Lofoten avfallsselskap med 19% og Sørheim Holding med 6,4%.    
 
Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Øistein Aleksandersen. 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret i Iris Salten iks tar informasjon om Nofir AS til orientering.  
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør     
 
 


