
 

 
 
 

 
Innkalling til styremøte nr. 2 /2016 i  
Iris Salten IKS.  
 
Sendt til: Styrets medlemmer  
 
 
Tid:  Fredag 4. mars 2016 kl. 09.00 – 14.00.  
 
Sted:  Nordland idrettskrets lokaler, Aspmyra, Bodø.   
 
  
Sak 16/07 Godkjenning av saksliste og innkalling. 
Sak 16/08 Godkjenning av protokoll fra 5. februar 2016     
Sak 16/09 Rapport om drift og pågående prosjekter.  
Sak 16/10 Regnskapsrapport per 31.12. 2015.  
Sak 16/11 Årsrapport 2015. 
Sak 16/12 Status HMS-arbeid/ internkontroll 2015. 
Sak 16/13 Fullmakt til generalforsamling 
Sak 16/14 Instruks for finansforvaltning. 
Sak 16/15 Ny stilling i økonomiavdelingen  
Sak 16/16 Innkjøpspolitikk i Iris Salten m/ datterselskap.  
Sak 16/17 Seniorpolitikk i Iris Salten m/ datterselskap.  
Sak 16/18 Informasjon fra valgkomiteens arbeid.  
Sak 16/19 Redegjørelse for representantskapet – arbeid med interkommunalt samarbeid.   
Sak 16/20 Redegjørelse fra Iris Service.  
Sak 16/21 Evaluering av dagens møte.  
  
 
Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail leif-magne.hjelseng@iris-salten.no dersom du ikke kan møte. Saksdokumenter 
blir sendt per mail.  
 
Vel møtt til møtet! 

 
Vikan 24. februar 2016. 

       
         
Ragnar Pettersen        Leif Magne Hjelseng 
Styreleder        adm. direktør 
        
Kopi: varamedlemmer, representantskapets leder, revisor.        
   

mailto:leif-magne.hjelseng@iris-salten.no


 
Styret for Iris Salten IKS       
 
 
MØTEPROTOKOLL - styremøte 1/2016 
 
År 2016, Torsdag 4. februar klokken kl. 12.30 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Kjerringøy etter forutgående innkalling.  
 
Deltakere:  Ragnar Pettersen.  
   Hilde Furuseth Johansen  
   Kristin Setså 
   Jørgen Kampli  
   Morten Melå 

Ole Petter Nybakk 
Robert Pettersen.  

   
Dessuten deltok:  Leif Magne Hjelseng 
   Arnt E. Pedersen        
   
 
Kari Storstrand hadde meldt avbud -  Greta Johanne Solfall var innkalt.  
 
 
 

16/01 Godkjenning av saksliste og innkalling.  
 
Saksliste og innkalling ble godkjent.  
 
 

16/02 Godkjenning av referat fra siste møte.  
 
Referat fra møte 2. oktober og 11. desember ble godkjent og signert i møte.   
 
 

16/03 Informasjon og spørsmål – løpende saker.   
 
Daglig leder informerte om følgende saker: 

- Organisasjonen.  
- Arbeid i kundesenter.  Fremskyndet fakturering og virkning for likviditet.  
- Iris App – 6469 har lastet den ned.   Styresak om kalendere kommer i løpet av året.     
- Iris Veggen.  90 medlemmer og 735 innlegg.    
- Facebook med 7200 følgere.  Dessverre litt for lite unge mennesker og litt for lite menn. 
- Hjemmeside nå også med Google-translate.    
- Internseminar 9 og 10 februar.  Fokus på kundeundersøkelse og medarbeiderundersøkelse.   
- Mivanor.  Strategi og videreutvikling.  
- Labora.  Strategigjennomgang 16 og 17 februar. 
- Mottak av PCB vinduer.  Hatt samtaler med Fylkesmannen, forventer avvik i eget brev.   
- Anbud på vask og kantinedrift. Ny kontrakt med Rentex på renhold og med Bush-Sørensen på kantine.  

Gode priser.    
- Anbud om entreprise innsamling.   Vil bli sent ut månedsskiftet februar/ mars.  
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- Anbud kommunikasjonstjenester.  Gjennomfører intervjuer med 4 firmaer.  Avklaring hvem som får 
jobben ca 20 februar.   Totalomfang er ca 450 000 kr per år.   

- Utvikling Retura Norge.  
- Samarbeid med aktør innenfor nytt område.  Kostnadsestimatet er langt høyere enn det som står i 

rapporten.     
- Økte pensjonskostnader til regnskapsavslutning, spesielt for Service og Salten.  

 
Vedtak.  
Styret tar informasjon om drift til orientering.  
 
 

16/04  Evaluering av styrets arbeid.  
 
Evaluering av styrets arbeid er gjennomført ved bruk av Netigate.  Alle styremedlemmene er bedt om å gi elektronisk 
tilbakemelding.  Styre gjennomgikk tilbakemeldingen i styremøte.   

Vedtak:  
Med bakgrunn i Instruks for styrets arbeid i IRIS Salten IKS har styret evaluert eget arbeid for 2015 gjennom at 
styremedlemmer og administrerende direktør har svart på spørreundersøkelse deretter gjennomgått og drøftet denne i 
dagens styremøte. 

Fra evalueringen noteres: 

 Årshjul for planlagte saker gir god forutsigbarhet og fungerer etter sin hensikt.  

 Grundige rapporteringer om løpende saker holder styret orientert, og det gir tidlig informasjon til styret om 
saker/spørsmål som er på gang 

 Styret er godt kjent med gjeldene retningslinjer i selskapet 

 Økonomirapporter som legges fram er grundig og gir styret god oversikt og trygghet for den økonomiske status til 
enhver tid 

 Dialog med revisor 1xår fungerer bra 

 Vårt samfunnsansvar – Blant flere ting nevnes: vi skaper overskudd og gode arbeidsplasser samt løser oppgaver 
våre eiere har bestemt 

 Møtelengde endres til: 08-14 

 Innførte prosedyrer for godkjenning av protokoller fungerer godt 

 Styrets sammensetning? Vi utfyller hverandre – Alle bidrar – Rullering mhp utskifting fungerer.  Det er fornuftig å 
ha minst en rådmann i styret.   

 Styreleder skjøtter sin oppgave svært bra.  

 Kan kanskje konkludert litt tidligere enkelte ganger 

 Årlig styretur med sterkt faglig program gir god læring og godt grunnlag for styrearbeidet.   

 Viktig at adm dir møter rådmennene i Salten samlet 1-2 ganger pr år for gjensidig dialog 

 
 
16/05  Evaluering av daglig leder.  
 
Evaluering av daglig leder er gjennomført ved bruk av Netigat.  Alle styremedlemmene er bedt om å gi elektronisk 
tilbakemelding.  Styre gjennomgikk tilbakemeldingen i styremøte.   

Vedtak:  
Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid og instruks for daglig leder i IRIS Salten IKS har styret i sak 16/05 evaluert 
administrerende direktørs utøvelse av den daglige ledelse i selskapet. 
 
Med utgangspunkt i evalueringen gjennomfører styreleder medarbeidersamtale med Administrerende direktør.  
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16/06  Strategi for interkommunalt samarbeid.  

Styret gjennomgikk selskapets strategi for fokusområdet interkommunalt samarbeid.  Gjennomgangen ble gjennomført 
gjennom gruppearbeid og plenumsdiskusjon.  
 
 
Vedtak:  
I respekt for den svært viktige og krevende prosessen med kommunesammenslåing som nå skjer ute hos våre eiere, 
avventer Iris Salten videre initiativ innenfor fokusområdet interkommunalt samarbeid.   Hvorvidt og når Iris Salten igjen 
aktivt skal arbeide med interkommunalt samarbeid avgjøres sendere.   Denne avklaringen videreformidles til 
representantskapet i deres neste møte.    
 
Visjon og forretningside for IRIS Salten står fast.    Styret og administrasjonen i IRIS Salten vil frem til annet blir bestemt 
ha fokus på områdene avfall og eierskap.    
 
Kommunenes eierskapsmelding, som ikke enda er vedtatt i alle kommunene, utfordrer selskapet på følgende områder:    

1. Endringer i vedtekter.  
a. Vurder selskapets formål.  
b. Endringer i selskapsavtaler/ vedtekter skal ikke lenger trenge enighet i alle kommunene.  
c. Representanter i representantskapet.  

2. Gjennomgang av retningslinjer for IRIS fondet.    

Under forutsetning av at eierskapsmeldingen er vedtatt av alle kommunene forberedes det egen sak til 
representantskapet både på endringer i vedtekter og gjennomgang av retningslinjer for Iris-fondet.   
 
 
 
16/07 Evaluering av dagens møte.  
 
God driftsrapportering og gode evaluering.  
 
God gjennomgang av strategiene som ga avklaring om hvordan Iris Salten skal forholde seg til interkommunalt 
samarbeid.  
 
 
 
 

 
Bodø. 8. februar 2016   
Leif Magne Hjelseng.  
 
 
 



 

 

 
Styret – Iris Salten IKS.        
 

Sak nr: 16/10         4. mars 2016 
Beslutningssak 

Økonomirapport pr 31. desember 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 desember 2015. Regnskapstallene for 2015 er ikke 
revidert, og det tas derfor forbehold om endringer. 
 
For å få sammenlignbare tall med 2014, presenteres tallene for 2014 uten underskuddet på selvkost, og 
avsatte utbytter.  
 

 
 
Regnskapet for perioden 1 - 12 viser et underskudd på kr 2 984 000.  
 
Årets netto pensjonskostnad inkl pensjonsforpliktelse ble kr 353 000 høyere enn budsjettert, dvs. at 
resultatet fra driften korrigert for pensjon, gav et underskudd på kr 2 631 000 mot budsjettert kr 
2 545 000. 
 
Sammenlignet med budsjett har det vært endringer innenfor områdene: 

 Høyere inntekter fra miljøtorgene enn budsjettert. 

 Økte behandlingskostnader. 

 Økte driftskostnader 

 Lavere rentekostnader enn budsjettert (senere opptrekk av lånene i byggeprosessen). 
 
 
Pensjon 2015 
Netto pensjonskostnad består av resultatført pensjonskostnad og resultatført pensjonsforpliktelse. 
Pensjonskostnaden ble kr 1 203 000 herav er kr 376 000 trukket mot premiefondet og ikke kostnadsført 
i regnskapet. Pensjonsforpliktelsen ble meget høy i år kr 921 000, dette skyldes innskjerpelse av de 
økonomiske forutsetninger som benyttes ved beregning, deriblant redusert diskonteringsrente fra 4% til 
2,3% i tillegg ble lønnsveksten noe høyere enn forventet. 
 

Regnskap i fjor Regnskap Budsjett Avvik

Driftsinntekter -103 535 596kr     -107 998 099kr     -106 230 000kr      -1 768 099kr      

Varekostnader 79 088 562kr        79 527 786kr        77 470 000kr         2 057 786kr       

Personalkostnader 9 277 237kr         10 208 523kr        10 589 340kr         -380 817kr        

Andre driftskostn og avskrivn. 18 360 032kr        19 781 963kr        18 516 000kr         1 265 963kr       

Driftsresultat 3 190 235kr         1 520 173kr         345 340kr             1 174 833kr      

Netto finansinnt / kostnader 1 024 563kr         1 464 377kr         2 200 000kr           -735 623kr        

Ordinært resultat før skatt 4 214 799kr         2 984 550kr         2 545 340kr          439 210kr         

Iris Salten - Resultat periode 1 - 12
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Egenkapitalen i perioden 1 – 12 er redusert fra kr 52 937 000 til kr 44 196 000, og egenkapitalandelen i 
prosent er 28,5%, mot 39% pr 31.12.14. Nedgangen skyldes økning i totalkapitalen pga store 
investeringer i 2015, kombinert med underskudd. 
 
 
 
Utbetaling fra Iris Fondet pr 31.12.15 var kr 5 750 000, og fordeles: 

 Beiarn kommune, skisseprosjekt kr    100 000 

 Kunnskapsparken Bodø   kr    875 000 

 Salten Regionråd   kr    800 000 

 Friluftskart for Salten   kr    300 000 

 Filmfest Salten    kr    200 000 

 Trainee Salten    kr    825 000 

 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 108 000 000, som er kr 1 768 000 høyere enn budsjett. 
Sammenlignet med 2014 er inntektene kr 4 463 000 høyere.  
 
Avvik i forhold til budsjett: 

 Inntektene fra miljøtorgene er kr 9 969 000, og kr 1 669 000 høyere enn budsjett. 
Sammenlignet med 2014 er det en økning på 10% ut over prisstigning 

 Inntekter for administrative tjenester i Mivanor kr 423 000 var ikke budsjettert. 

 Inntekter for utført arbeid for Retura er redusert med kr 405 000. Dette pga. at det nå har begynt 
å tømme matavfall for Bodø kommune selv. 

 Inntekter fra husholdningene er noe for høyt budsjettert i 2015. 
 
Varekostnadene 
Samlede varekostnader var kr 79 529 000 som er kr 2 057 000 høyere enn budsjett. Kr 1 329 000 av 
dette skyldes økte behandlingskostnader ifht. budsjett.  
 
Sammenlignet med 2014, har totale varekostnader økt med kr 440 000. Tabellen nedenfor viser 
utviklingen behandlingskostnaden for de største fraksjonene. Mot 2014 viser tabellen viser en økning for 
behandling av trevirke på 10% og impregnert trevirke på 17%. 
 
 

 
 
 
 

2013 2014 2015 Budsjett Avvik 2014-2015 %-vis endring

Restavfall 13 156 580kr        14 053 572kr        14 552 179kr         13 500 000kr     498 608kr           4 %

Papp/papir 1 425 184kr         1 455 387kr         1 319 027kr           1 500 000kr       -136 360kr          -9 %

Matavfall 6 196 009kr         6 940 440kr         6 459 665kr           6 700 000kr       -480 775kr          -7 %

Trevirke/hageavfall 3 726 462kr         4 831 210kr         5 337 022kr           5 000 000kr       505 812kr           10 %

Impregnert trevirke -kr                   819 260kr            959 770kr             500 000kr          140 510kr           17 %

SUM 24 504 234kr        28 099 868kr        28 627 663kr         27 200 000kr     527 796kr           2 %

Behandlingskostnader pr fraksjon fra 2013 - 2015
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Personalkostnader.  
Samlede lønnskostnader er kr 10 208 000, som er kr 380 000 lavere enn budsjett.  

Avviket skyldes: 
- Lønn faste ansatte er kr 660 000 lavere enn budsjett.  
- Netto pensjonskostnader er kr 353 000 høyere enn budsjettert.  
- En person er langtidssykemeldt i 60% stilling. Lønn dekkes av Nav. 

Denne stillingen dekkes inn gjennom innleie fra vikarbyrå, hvor kr 318 000 er belastet 
posten «Innleid arbeidskraft» under hovedgruppen «Andre driftskostnader».  

 
I forhold til 2014 er personalkostnaden økt med kr 931 000 som skyldes økning i netto pensjonskostnad 
med kr 1 064 000. 
 
 
Andre driftskostnader inkl avskrivninger.  
Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 19 782 000, som er kr 1 296 000 høyere enn budsjett.  
 
Avvikene kommenteres: 

 «Avskrivningene» er kr 246 000 høyere. 

 «Vedlikehold anlegg og containere er overskredet med kr 129 000. Noe av dette gjelder 
vedlikehold av gamle kontorer. 

  «Vedlikehold data og lisenser data» overskredet med kr 194 000, pga. en bytte av 
timeregistreringssystem og at kundestøttesystemet PA 6 har blitt høyere enn forventet. 

 «Innleid arbeidskraft, konsulenthonorar» har et avvik på kr 283 000. 
Innleie Adecco kr 318 000 og fakturerte støttetjenester fra Iris Service kr 132 000. 

 «Annonser, reklame osv» har et positivt avvik på kr 311 000 ifht budsjett (Kostnader til utvikling 
av Iris App er ført som varig driftsmiddel i balansen og avskrives). 

  «Kontingenter» har en overskridelse på kr 166 000 som skyldes kontingent til Avfall Norge som  
 ikke var budsjettert da vi ikke var medlem i 2014. 

 
 
I forhold til 2014 er det en økning på kr 1 421 000.  
Følgende poster har økninger: 

 Avskrivninger økt med kr 1 330 000 pga avskrivning våre nye bygg og miljøtorg. 

 HMS er økt pga hovedrevisjon ISO i 2015. 

 Kontingenter er økt pga innmelding Avfall Norge i 2015. 

 Forsikring kr 65 000. 
 
 
Finansinntekter/kostnader. 
Netto finansinnt/kostnader er kr 1 464 000 som er kr 735 000 lavere enn budsjett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Investeringer: 
 

 
 
 
Salg av anleggsmidler: 

 
 
 
Pågående prosjekter er utvidelse av deponi, hvor det har påløpt kr 204 000 som er bokført som «anlegg 
under utførelse». 
 
 
Likviditet 
Selskapets likviditet følger fremlagte plan fra forrige møte, og er under kontroll. 
 
 
Effektivisering i Iris Service er omtalt i deres årsrapport. 
 
 
Foreløpig resultat for våre datterselskaper pr 31.12.15, før avsetning for bonus. 
(Tall for 2014 er etter avsetning for bonus *.) 
 

  Omsetning  Resultat før skatt 

 2015 2014 2015 2014 

Retura Iris AS * 57,8 mill kr 58,2 mill kr 5,2 mill kr 7,7 mill kr 

Iris Service AS 37,4 mill kr 36,9 mill kr -1,9 mill kr 0,3 mill kr 

Iris Produksjon AS* 76,4 mill kr 73,8 mill kr 11,8 mill kr 11,2 mill kr 

HT-Safe AS * 9,2 mill kr 10,4 mill kr 1,4 mill kr 1,7 mill kr 

Nofir AS * 12,0 mill kr 11,7 mill kr 1,5 mill kr 3,5 mill kr 

Uab Nofir  16,9 mill kr 16,8 mill kr -30 000 kr 1,3 mill kr 

Mivanor AS  6,8 mill kr 178 000 kr -109 000 kr 5 000 kr 

Labora AS *  22,3 mill kr 18,4 mill kr 4,1 mill kr 0,8 mill kr 

 

Miljøtorg Inndyr 386 000kr                  

Datautstyr 440 000kr                  

Containere 177 000kr                  

Dunker 1 777 000kr              

Kontormøbler 495 000kr                  

Kontorbygg 27 581 000kr            

Miljøtorg Reipå 131 000kr                  

komperimatorer 694 000kr                  

Bygg papiravfall 11 773 000kr            

Bygg farlig avfall 10 800 000kr            

Miljøtorg Fauske 3 339 000kr              

Undergrundsanlegg 1 118 000kr              

Vektsystem Fauske 592 000kr                  

SUM 59 303 000kr            

Salg dunker og UG til Retura 498 000kr                  

Salg tomt Bodøelv 180 000kr                  

Sum salg 678 000kr                  
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Kort kommentar til datterselskapene: 
 

 Nofir har i år et lavere resultat, dette skyldes noe lavere pris til Nofir UAB og høyre varekostnad 
(råvare og transport).  

 Nofir UAB har en nedgang i resultatet pga. rydding i gammelt varelager, som har medført en del 
ekstra kostnader, i tillegg har en stor kunde gjort ombygging i sin produksjon, noe som har gitt 
redusert salg.    

 Mivanor, se årsrapporten. 

 Labora har en meget stor vekst, hvor mye skyldes oppdrag knyttet til ILA og lus på Laks. I 
tillegg har det tatt seg bedre betalt for sine tilleggstjenester.  

 
Årsoppgjørsdisposisjoner.  
Retura Iris, Iris Produksjon og HT- Safe vil betale ut utbytte i henhold til vår eierstrategi.   I Labora skjer 
det store endringer både i organisasjon, og med at de flytter over i nye lokaler.  Hvor mye og hvorvidt 
det er tilrådelig å betale utbytte i Labora vil bli avklart senere.   
 
 
For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg. 
 
Administrasjonens vurdering/anbefaling. 
Foreløpig regnskap pr 31.12.15 viser et underskudd på kr 2 984 000, mot budsjettert underskudd kr 
2 545 000.  
 
Administrasjonen vurderer resultat pr 31.12.15 å være tilfredsstillende. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Det foreløpige resultatet pr 31.12.15 med et underskudd på 2 984 000 tas til orientering.  
 
 
Leif Magne Hjelseng      Bjørn Ove Moum   
Administrerende direktør     Økonomisjef 
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Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 12 2015.  
 

Iris Salten - Resultat periode 1 - 12 
  Regnskap i fjor Regnskap Budsjett Avvik 

Inntekter Underground  kr       -1 067 734   kr       -1 108 450   kr           -950 000   kr       -158 450  

Salg kantine  kr          -239 926   kr          -217 496   kr           -160 000   kr         -57 496  

Inntekter fra miljøtorgene  kr       -8 735 751   kr       -9 969 975   kr        -8 300 000   kr     -1 669 975  

Saldoforespørsel og salg gule sekker  kr          -650 053   kr          -721 868   kr           -650 000   kr         -71 868  

Husholdningsrenovasjon  kr     -77 638 899   kr     -80 037 700  
 kr       -81 010 
000   kr         972 300  

Gevinst salg anleggsmidler  kr                    -     kr                    -     kr                     -     kr                 -    

Selvkost årlig endring  kr                    -     kr                    -     kr                     -     kr                 -    

Viderefaktuering timer og diverse   kr       -1 116 938   kr       -1 445 400   kr           -320 000   kr     -1 125 400  

Sum eksterne inntekter  kr     -89 449 300   kr     -93 500 889   kr      -91 390 000   kr    -2 110 889  

          

Leieinntekter Vikan deponi  kr       -4 920 000   kr       -5 058 000   kr        -5 058 000   kr                 -    

Administrative tjenester  kr       -3 654 956   kr       -3 759 136   kr        -3 782 000   kr          22 864  

Retura kunder ekspedert av Iris Salten  kr       -5 511 341   kr       -5 680 074   kr        -6 000 000   kr         319 926  

Sum interne inntekter  kr     -14 086 297   kr     -14 497 210   kr      -14 840 000   kr        342 790  

          

          

          

Sum driftsinntekter  kr   -103 535 596   kr   -107 998 099   kr    -106 230 000   kr    -1 768 099  

          

Innsamling entreprise  kr       10 130 580   kr       10 302 431  
 kr        10 250 
000   kr          52 431  

Innsamling, internfakturering  kr       19 985 217   kr       19 941 233  
 kr        19 919 
000   kr          22 233  

Drift anlegg, internfakturering  kr       14 701 117   kr       14 655 996  
 kr        14 656 
000   kr                 -4  

Drift undergr, vekter, behundergr, N 
Navigasjon  kr        1 585 823   kr        1 777 246  

 kr          1 430 
000   kr         347 246  

Behandling av avfall, internfakturering  kr       29 284 434   kr       29 329 742  
 kr        28 000 
000   kr      1 329 742  

Kjøp bioposer og gule sekker  kr        1 927 560   kr        2 022 172  
 kr          1 700 
000   kr         322 172  

Drift renseanlegg  kr        1 200 000   kr        1 200 000  
 kr          1 200 
000   kr                 -    

Andre innsamlingskostnader  kr           273 832   kr           298 966   kr            315 000   kr         -16 034  

Sum Varekostnader  kr      79 088 562   kr      79 527 786   kr       77 470 000   kr     2 057 786  

         kr                 -    

Lønninger fast ansatte inkl bonus  kr        5 231 103   kr        5 789 192  
 kr          6 450 
000   kr       -660 808  

Lønn andre (vikarer)  kr           879 751   kr           513 609   kr            440 000   kr          73 609  

Lønn overtid (faste/vikarer)  kr           128 513   kr           155 390   kr            100 000   kr          55 390  

Beregnede feriepenger  kr           782 260   kr           827 649   kr            838 800   kr         -11 151  

Arbeidsgiveravgift beregnet  kr           745 979   kr           718 025   kr            755 540   kr         -37 515  

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

KLP pensjonsandel  kr           684 798   kr        1 748 285  
 kr          1 395 
000   kr         353 285  

Netto sykelønn refundert  kr             89 707   kr             25 772   kr              70 000   kr         -44 228  

Andre personalkostnader  kr           654 908   kr           410 330   kr            520 000   kr       -109 670  

Sum Personalkostnader  kr        9 277 237   kr      10 208 523   kr       10 589 340   kr       -380 817  
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Avskrivning bygg/anlegg  kr        5 821 242   kr        6 636 475  
 kr        10 900 
000   kr     -4 263 525  

Avskrivninger container  kr        3 297 147   kr        3 755 606   kr                     -     kr      3 755 606  

Avskrivninger inventar/data/utstyr  kr           653 380   kr           659 522   kr                     -     kr         659 522  

Avskrivning maskinanlegg  kr             44 579   kr             94 571   kr                     -     kr          94 571  

Sum avskrivninger  kr        9 816 348   kr      11 146 174   kr       10 900 000   kr        246 174  

          

Husleie, tomt, renhold, kantine, kom 
avg., rigg  kr        1 375 809   kr        1 298 726  

 kr          1 320 
000   kr         -21 274  

Miljøoppfølging  kr                    -     kr                    -     kr                     -     kr                 -    

Leieutgifter, containerleie  kr           129 000   kr           132 926   kr            115 000   kr          17 926  

Drift/leie bankterminaler  kr           159 011   kr           212 087   kr            200 000   kr          12 087  

Inventar/utstyr/data  kr           231 467   kr           205 750   kr            195 000   kr          10 750  

Vedlikehold data/utstyr/lisenser data  kr        1 090 299   kr        1 264 115  
 kr          1 070 
000   kr         194 115  

Arbeidsklær og verneutstyr  kr                    -     kr               1 532   kr              10 000   kr           -8 468  

Vedlikehold anlegg / containere  kr           267 924   kr           299 269   kr            170 000   kr         129 269  

Revisjon  kr           143 867   kr           145 571   kr            165 000   kr         -19 429  

HMS  kr           114 462   kr           307 824   kr            238 000   kr          69 824  

Innleid arbeidskraft, konsulenthonorar  kr        1 207 457   kr           843 470   kr            560 000   kr         283 470  

Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv.  kr             99 272   kr           164 723   kr            125 000   kr          39 723  

Telefon, bredbånd  kr           263 367   kr           253 844   kr            240 000   kr          13 844  

Porto  kr           308 627   kr           340 743   kr            250 000   kr          90 743  

Kurs, reiser, møter etc.  kr           662 822   kr           708 768   kr            578 000   kr         130 768  

Varekjøp kanitne (salg som inntekt)  kr           287 297   kr           354 759   kr            320 000   kr          34 759  

Annonser, reklame, brosjyrer, 
hjemmeside  kr        1 435 874   kr        1 138 362  

 kr          1 450 
000   kr       -311 638  

Representasjon, gaver  kr             22 362   kr             15 968   kr                5 000   kr          10 968  

Kontigenter  kr             71 077   kr           241 655   kr              75 000   kr         166 655  

Tilskudd, støtte  kr                    -     kr                    -     kr                     -     kr                 -    

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

Bank- og kortgebyr  kr           186 480   kr           201 630   kr            150 000   kr          51 630  
Tap på fordringer, innkommet tidl. 
avskrevet tap  kr               4 804   kr               8 589   kr              10 000   kr           -1 411  

Purreomkostninger + annet  kr           159 831   kr           107 172   kr              10 000   kr          97 172  

Sum andre driftskostnader  kr        8 543 683   kr        8 635 789   kr         7 616 000   kr     1 019 789  

          

Sum driftskostnader  kr    106 725 831   kr    109 518 272  
 kr      106 575 
340   kr     2 942 932  

          

DRIFTSRESULTAT  kr        3 190 235   kr        1 520 173   kr            345 340   kr     1 174 833  
          

Renteinntekter og utbytte fra døtre  kr          -474 490   kr          -478 077   kr           -400 000   kr         -78 077  

          

Rentekostnader  kr        1 499 053   kr        1 942 454  
 kr          2 600 
000   kr       -657 546  

Netto finanskostnader  kr        1 024 563   kr        1 464 377   kr         2 200 000   kr       -735 623  

          

Ordinært resultat  kr        4 214 799   kr        2 984 550   kr         2 545 340   kr        439 210  
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Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 12 2015. 
 

 
 

 
 

EIENDELER IB Bevegelse UB Note

Anleggsmidler

Tomter, bygg og annen fast eiendom 63 190 558kr             31 802 983kr            94 993 541kr           

Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr) 18 251 840kr             -482 285kr                17 769 554kr           

Driftsløsøre og inventar 1 675 095kr               593 886kr                 2 268 980kr             

Sum varige driftsmidler 83 117 492kr             31 914 583kr            115 032 075kr         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           31 962 670kr            139 540 969kr         

Omløpsmidler

Varelager 349 333kr                 -269 327kr                80 006kr                 

Periodisering husholdningsgebyr -4kr                          -2 800kr                   -2 804kr                  

Kundefordringer (husholdning og næring) 3 474 614kr               -1 535 666kr             1 938 949kr             

Andre fordringer 106 666kr                 619 396kr                 726 063kr                

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              -4 238 397kr             2 242 213kr             

Sum bankinnskudd 15 365 651kr             -4 082 015kr             11 283 636kr           

Sum omløpsmidler 21 846 261kr             -8 320 412kr             13 525 849kr           

Sum anleggsmidler og omløpsmidler 129 424 559kr           23 642 259kr            153 066 817kr         

Iris Salten - Balanse periode 1 - 12 

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten

Note 2: Utbytte fra datterselskapene er innbetalt



9 

 

 
 
 

 

EGENKAPITAL OG GJELD IB Bevegelse UB Note

Egenkapital

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

Fond Interkommunalt samarbeid -9 528 337kr              5 750 000kr              -3 778 337kr            3

Overført årsresultat -kr                        -kr                       

Overført perioderesultat -kr                        2 984 550kr              2 984 550kr             

Sum egenkapital -52 937 498kr            8 734 550kr              -44 202 947kr          

Gjeld

Pensjonsforpliktelser -862 162kr                -921 052kr                -1 783 214kr            

Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB) -58 725 000kr            -30 936 068kr           -89 661 068kr          4

Mva, aga, skatt, andre trekk 3 066 280kr               -1 647 605kr             1 418 676kr             

Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg -1 247 713kr              -1 361 167kr             -2 608 880kr            

Selvkost akkum resultat -4 309 523kr              -kr                        -4 309 523kr            5

Leverandørgjeld -11 472 497kr            2 456 737kr              -9 015 760kr            

Gjeld til selskap i samme konsern

Kundeford. på selskap i samme konsern 1 992 451kr               101 614kr                 2 094 065kr             6

Gjeld til selkap s. konsern -4 999 888kr              -74 160kr                  -5 074 048kr            7

Mellomregning Iris Service  AS 36 600kr                   7 808kr                    44 408kr                 

Mellomregning Iris Produksjon AS 20 300kr                   -4 114kr                   16 186kr                 

Mellomregning Iris Retura AS 14 090kr                   1 198kr                    15 288kr                 

Sum gjeld til selskap i s konsern -2 936 447kr             32 346kr                  -2 904 101kr            

Sum gjeld -76 487 061kr            -32 376 809kr           -108 863 870kr        

Sum gjeld og egenkapital -129 424 559kr          -23 642 259kr           -153 066 817kr        

Iris Salten - Balanse periode 1 - 12 

Note 3: Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.

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

Note 5: Akkumulert selvkost pr 31.12.2014.

Note 6: Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.

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



 

 
Styret – Iris Salten IKS.        
 

Sak nr: 16/11         4. mars 2016. 
Orienteringssak  

 

Årsrapport for 2015.    

 
Hensikt.  
Styret skal gjennomgå selskapets årsrapport og ta denne til etterretning med de korrigeringer styret 
finner riktig.  Styret skal gjennomgå foreløpig regnskap og gi signaler om den videre behandling av 
selskapets årsoppgjørsdisposisjoner.  
 
Bakgrunn.  
Årsrapporten er et arbeids- og veiledningsdokument for alle ansatte, og vil også bli brukt i vår 
utadrettede informasjonsvirksomhet. 
Årsrapporten danner grunnlaget for styrets årsberetning og for årsmeldingen. Årsmeldingen er 
konsernets informasjon til eierkommunene og andre berørte instanser.  
 
Styret legger frem årsregnskapet for representantskapet med sin anbefaling til vedtak.  Styret får 
endelig behandling av årsregnskap med årsoppgjørsdisposisjon i sitt neste møte.  
 
Saken.  
Vedlagt følger årsrapport for Iris Salten IKS,  
Årsrapport for 2015 inneholder følgende:  

- Overordnede strategier.  
- Status for Iso-mål.  
- Økonomi og administrasjon. 
- Prosjekter. 
- Kommunikasjon. 
- Løpende HMS-aktiviteter. 
- Sentrale data fra Iris Service. 
- Sentrale data fra Iris Produksjon. 
- Sentrale data fra Retura Iris.  

 
Administrasjonens vurdering.  
Vedlagte årsrapporter gir et korrekt bilde av selskapets arbeid i 2015.  
 
 
Forslag til Vedtak:  
 
Styret tar årsrapport for 2015 til orientering. 
 
Leif Magne Hjelseng           
Administrerende direktør                                             



 

 

 

 

 
Styret – Iris-Salten IKS.        
 
 

 

Sak nr. 16/ 12                  4.mars 2016. 
Beslutningssak 

 

Status HMS- arbeid og intern kontroll 2015.  

 
 
Hensikt.  
Styrene i Iris konsernet har vedtatt overordnet mål for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Datterselskapene 
rapporterer måloppnåelse for egne delmål til styrene. 
Styret skal hvert år forsikre seg om at selskapet driver et systematisk og betryggende HMS- arbeid, og har et 
internkontrollsystem i henhold til lovpålagt krav for å kunne dokumentere kvalitet i alle ledd.   
 
Bakgrunn.  
Fokus på kvalitet og forbedring er nødvendig for å kunne yte tjenester på riktig nivå til innbyggerne i Salten. 
Forutsetning for kvalitetsarbeidet er at Iris kan dokumentere at HMS- og intern kontrollarbeidet er i tråd med egne 
målsettinger, avklarte kundekrav og krav fra myndigheter.  

 
Saken.  
Arbeidet med HMS, kvalitet og intern kontroll er dokumentert gjennom årsrapporten.  
 
Administrasjonens vurdering.  
 
Iris har i 2015 arbeidet systematisk med HMS og intern kontroll, i tråd med vår målsetting. 
Det arbeides med kvalitet og forbedring på mange ulike områder, og grad av måloppnåelse er løpende rapportert 
til styrene.  
 
Anbefaling.  

 
Styret anbefales å ta status for arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2015 til etterretning.  
 
Forslag til  
 
Vedtak: 
Styret tar rapporten og arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2015 til etterretning.  

 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       Ellen S. Bakkefjell 
Administrerende direktør       Kvalitet og HMS leder 



 

 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 

Sak nr. 16/13         4. mars 2016. 

Beslutningssak 

 

Fullmakt til administrerende direktør  

– generalforsamling i HT-safe AS og Labora AS.  

 

Hensikt.  

Adm. dir ber om fullmakt til å representere Iris Salten iks ved generalforsamling i Ht-safe AS og Labora AS. 

Bakgrunn.  

I generalforsamling i datterselskaper kan adm direktør i morselskapet representere selskapet.  Det forutsetter 

imidlertid at styret har gitt slik fullmakt.  Uten at det er gitt fullmakt skal selskapet representeres ved styreleder.  

 

Forslag til  

Vedtak:  

Adm. direktør gis fullmakt til å representere Iris Salten iks under generalforsamling i HT-safe AS og Labora AS.  

 

 

Leif Magne Hjelseng.  

 

 

 

 

 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 

Sak nr. 16/14        4. mars 2016. 

Beslutningssak 

 

Instruks for finansforvaltning.  

  

Hensikt.  

I henhold til tidligere vedtak skal styret jevnlig gjennomgå selskapets styrende dokumenter.   Sist 

finansreglementet ble gjennomgått var 5. oktober 2012 

 

Bakgrunn.  

Instruks for finansforvaltning ble vedtatt 10. desember 2007 i sak 07/54.    Styret gjennomgikk reglementet i sitt 

møte 5. oktober 2012, i sak 12/64.   I 2012 ble det gjort følgende endringer.  

- Salten Forvaltning IKS endres til Iris Salten IKS. 
 

- Pkt 4.2. «bankinnskudd skal plasseres i minst to norske banker» utgår.    
 

- Pkt 4.3. annet avsnitt endres til:  
Ved plassering av langsiktig finansiell aktiva skal finansielle risiko være lav. Langsiktig 
finansiell aktiva kan foruten i bankinnskudd plasseres i pengemarkedsfond, obligasjonsfond og 
grunnfondsbevis. Ved plassering i aksjefond skal det søkes fond med lav risikoprofil. 

- Siste avsnitt «Plassering av penger i enkeltaksjer…….» UTGÅR. 
 

- Pkt 6. annet avsnitt endres til:  
«Daglig leder rapporterer til styre ved avleggelser av halvårsregnskap og årsregnskap». 

 

Saken. 

Oppdatert forslag til finansreglement følger vedlagt.  

I forbindelse med gjennomgangen foreslår administrasjonen kun mindre endringer. 

Punkt 4.1. Innlån 

Gammel tekst: 

Det skal hentes inn tilbud fra minst to låneinstitusjoner. 

Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes. 

For å redusere renterisikoen bør minst 30 % av lånene være i faste renter. 

 



Ny tekst:  

For Iris Salten IKS, skal det innhente tilbud av finansiering fra finansieringsinstitusjoner som 

gir lån til kommuner og stat eller tilsvarende. Dette på grunn av IKSèt sin garanti fra 

eierkommunene. 

Våre datterselskaper finansieres i det ordinære finansmarkedet, da morsselskapet ikke kan 

stille sikkerhet for deres låneopptak. Det skal innhentes minimum tre tilbud. 

Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes, og andel lån med flytende rente og fastrente 

skal tilpasses renteutviklingen med formål å oppnå ønsket risikoprofil nevnt i pkt. 3.1. 

 

Punkt 4.3. Plassering av ledig likviditet – lange penger 

 

Gammel tekst.  

Omfatter langsiktig overskuddslikviditet. 

Ved plassering av langsiktig finansiell aktiva skal den finansielle risiko være lav. 

Langsiktig finansiell aktiva kan foruten bankinnskudd, plasseres i pengemarkeds-, 

obligasjonsfond og grunnfondsbevis.  Ved plassering i aksjefond skal det søkes fond med lav 

risikoprofil.   

Plassering av penger i ovennevnte instrumenter bør ha en tidshorisont på 3-5 år.  Aksjefond 

skal spres på norske, nordiske og eller fond med minst 60 % europeisk plassering. 

 

Ny tekst:  

Omfatter langsiktig overskuddslikviditet. 

Ved plassering av langsiktig finansiell aktiva skal den finansielle risiko være lav. 

Langsiktig finansiell aktiva kan foruten bankinnskudd, plasseres i pengemarkeds-, 

obligasjonsfond og grunnfondsbevis.   

Plassering av penger i ovennevnte instrumenter bør ha en tidshorisont på 3-5 år, men 

pengene må være tilgjengelig på kort sikt.  

 

Administrasjonens vurdering.  

Finansreglementet fungerer etter sin hensikt.  Det vil si at det i henhold til formålet «de valg som gjøres skal 

fremme stabilitet og langsiktighet i finansforvaltningen, slik at selskapet har stor grad av finansiell 

forutsigbarhet.» 

De endringene som er foreslått er kun korrigeringer i forhold til hva vi mener er praksis og rett i dagens situasjon.    

 

Forslag til  

Vedtak:  

Styret gjennomgikk finansreglement og saken.  Det gjøres følgende endringer i finansreglementet.    

Punkt 4.1 Innlån.  

For Iris Salten IKS, skal det innhente tilbud av finansiering fra finansieringsinstitusjoner som 

gir lån til kommuner og stat eller tilsvarende. Dette på grunn av IKSèt sin garanti fra 

eierkommunene. 



Våre datterselskaper finansieres i det ordinære finansmarkedet, da morsselskapet ikke kan 

stille sikkerhet for deres låneopptak. Det skal innhentes minimum tre tilbud. 

Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes, og andel lån med flytende rente og fastrente 

skal tilpasses renteutviklingen med formål å oppnå ønsket risikoprofil nevnt i pkt. 3.1. 

 

Punkt 4.3. Plassering av ledig likviditet – lange penger 

Omfatter langsiktig overskuddslikviditet. 

Ved plassering av langsiktig finansiell aktiva skal den finansielle risiko være lav. 

Langsiktig finansiell aktiva kan foruten bankinnskudd, plasseres i pengemarkeds-, 

obligasjonsfond og grunnfondsbevis.   

Plassering av penger i ovennevnte instrumenter bør ha en tidshorisont på 3-5 år, men 

pengene må være tilgjengelig på kort sikt.  

 

 

 

 

Leif Magne Hjelseng.        Bjørn Ove Moum.  

 

 

  



Iris Salten IKS  

 

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 

 

Reglementet gjelder for Iris Salten IKS og heleide datterselskap.  

 

 

1. Formål 

 

Iris Salten IKS skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten av det 

innebærer vesentlig finansiell risiko.  Selskapet skal til enhver tid ha midler til å dekke sine 

betalingsforpliktelser. 

 

2. Målsetting 

 

De valg som gjøres skal fremme stabilitet og langsiktighet i finansforvaltningen, slik at selskapet har 

stor grad av finansiell forutsigbarhet. 

 

3.  Risiko og forklaringer.  

 

3.1. Risikoprofil  

 

Iris Salten IKS skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad 

endringer i finansmarkedet vil påvirke selskapets finansielle stilling. 

 

3.2. Finansiell risiko og forklaringer  

 

Kredittrisiko  

Risiko for tap som følge av at låntaker eller motpart i en kontrakt unnlater å innfri sin 

forpliktelse. 

Likviditetsrisiko 

Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset periode. 

Finansrisiko 

Risiko for å kunne finansiere sine lånebehov. 

Renterisiko 

Risiko for endringer av verdien på eiendeler, gjeld og egenkapital som følge av 

renteendringer. 

Valutarisiko 

Risiko for endringer av verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital som følge av endringer i 

valutakurser.  

 

3.3. Administrativ/operasjonell risiko 

 

Risiko for at Iris Salten IKS ikke har tilstrekkelig kompetanse/bemanning, systemer, rutiner, 

samt ressurser generelt til å gjennomføre vedtatte finansforvaltning. 

Vedtatt 10. desember 2007 

Revidert 5. oktober 2012 

Revidert 4. mars 2016 



3.4. Risiko i aksjemarkedet 

 

Risiko for at aksjemarkedet eller det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle – både på 

lang og kort sikt.  

 

 

4. Strategier for finansforvaltningen.  

 

4.1. Innlån 

For Iris Salten IKS, skal det innhente tilbud av finansiering fra finansieringsinstitusjoner som 

gir lån til kommuner og stat eller tilsvarende. Dette på grunn av IKSèt sin garanti fra 

eierkommunene. 

 

Våre datterselskaper finansieres i det ordinære finansmarkedet, da morsselskapet ikke kan 

stille sikkerhet for deres låneopptak. Det skal innhentes minimum tre tilbud. 

 

Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes, og andel lån med flytende rente og fastrente 

skal tilpasses renteutviklingen med formål å oppnå ønsket risikoprofil nevnt i pkt. 3.1. 

 

4.2. Passering av ledig likviditet – korte penger  

Ved plassering av penger skal den finansielle risikoen være lav til moderat. 

Ved plassering av penger i andre porteføljer enn bankinnskudd skal den finansielle risikoen 

være lav.   

 

4.3. Plassering av ledig likviditet – lange penger 

Omfatter langsiktig overskuddslikviditet. 

 

Ved plassering av langsiktig finansiell aktiva skal den finansielle risiko være lav. 

Langsiktig finansiell aktiva kan foruten bankinnskudd, plasseres i pengemarkeds-, 

obligasjonsfond og grunnfondsbevis.   

 

Plassering av penger i ovennevnte instrumenter bør ha en tidshorisont på 3-5 år, men 

pengene må være tilgjengelig på kort sikt.  

 

4.4. Krav til avkastning på ledig likviditet 

Finansforvaltningen skal vurderes mot 1-3 måneder NIBOR. 

 

 

5. Fullmakt til daglig leder 

 

Selskapets styre gir daglig leder i samarbeid med økonomileder følgende fullmakt: 

 

5.1 Opptak av lån – refinansiering  

Velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser. 

 



5.2 Plassering av kortsiktig likviditet  

Velge finansinstitusjon. 

Forhandle om bestemte vilkår for plasseringen. 

Bestemme sammensetningen av plasseringen. 

 

5.3 Plassering av langsiktig finansiell aktiva  

Velge finansinstitusjon – bestemme fondstype. 

Forhandle om bestemte vilkår for plasseringen.  

Bestemme sammensetningen på plasseringen. 

 

 

6. Rapportering og kontroll 

 

Formålet med rapporteringen er å informere om finansforvaltningens faktiske resultater, samt 

finansforvaltningen eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt.  

 

Daglig leder rapporterer til styre ved avleggelse av halvårsregnskap og årsregnskap.   

 

 

 

 

------------------------------------------------------!!--------------------------------------------------------- 

 



Styret – Iris Salten IKS.        
 

Sak nr. 16/15        4. mars 2016. 

Beslutningssak 

 

Ny stilling til økonomiavdelingen  

  
Hensikt.  

Etter gjennomføring av miljøkartleggingsundersøkelsen for Iris Salten, fikk vi bekreftet at 

økonomiavdelingen har et meget stort arbeidspress. I tillegg er det en del arbeidsoppgaver som står 

på vent pga. at andre og viktigere oppgaver må prioriteres. 

På grunn av høyt arbeidspress har vi dessverre ikke overlapping mellom stillingene, vi er veldig 

sårbare ved sykdom, heldigvis har avdelingen ekstremt lavt sykefravær. Vi mener at det er behov for 

en ekstra stilling på økonomiavdelingen i 100% så raskt som mulig. 

 

Administrasjonen fremmer forslag om å øke økonomiavdelingen med en stilling i 100%. 

 

 

Bakgrunn 

Konsernets oppgaver knyttet til regnskap, lønn og økonomi løses i dag med  

 Fire stillinger i økonomiavdelingen. 

 Halv stilling i Retura knyttet til utfakturering. 

 Kundesenteret fakturerer husholdningsgebyret to ganger pr år, i tillegg har oppfølging mot 

Kredinor for ubetalte faktura. 

 

Økonomiavdelingen har også ansvar for regnskapsførsel, lønn, utfakturering, rapportering og 

betalingsoppfølging for Labora, HT-Safe, Nofir og Helse og Miljøtilsyn Salten. 

 

 

Alle selskapene har hatt en jevn vekst de seinere årene. I tillegg har Nofir og Labora hatt en spesiell 

stor aktivitetsøkning de siste to årene. Fremover forventes det at Mivanor vil ekspandere. Samlet har 

dette gitt et meget stort arbeidspress, som går på bekostning av kontrollarbeid og muligheten for å 

implementere nye løsninger og endringer. 

  

Da vi gjorde siste ansettelse for to år side, beregnet vi at det skulle være rom for dublering på enkelt 

kritiske operasjoner som for eksempel lønn, men denne slakken ble raskt spist opp av økt aktivitet i 

selskapene.  

 

Etter at stillingen som administrasjonssjef ble tatt bort, er det ingen som har ansvar for informasjon 

til våre ansatte om pensjon og forsikringer. I vår kundetilfredshetsundersøkelse, var dette et punkt 

som vi scoret svakt på.  

 

Vårt arkivsystem har ikke vært utviklet i tråd med bruk av digitale medier. Arbeidet med et nytt 

arkivsystem skulle vært prioritert. Ansvaret for dette prosjektet ønskes lagt til denne nye stillingen.  



 

Følgende arbeidsoppgaver skal inngå: 

 Regnskap og lønnsarbeid for Iris Produksjon og Mivanor 

 Superbruker for Wintid 

 Betalingsoppfølging for Iris-selskapene 

 Ansvar for oppbygging av ny arkivfunksjon 

 Iris sin kontakt innenfor pensjon og forsikringer 

 

 

 

 

Forslag til vedtak.  

 

Vedtak 

Økonomiavdelingen økes med en stilling i 100 %.   

 

 

 

 

Leif Magne Hjelseng       Bjørn Ove Moum.  
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Sak nr. 16/16         4. mars 2016. 

Beslutningssak 

 

Anskaffelser og innkjøp i Iris Salten m/ datterselskap.  

  

Hensikt.  

Informere styret om prosedyre som brukes ved anskaffelser og innkjøp i Iris Salten iks.  

Bakgrunn.  

Iris Salten iks hadde i 2014/ 15 gjennomgang av anskaffelser og innkjøp fra kommunerevisjonen i Salten.   Denne 

rapporten er gjennomgått av styret i sitt møte 11. desember 2015.   Følgende ble protokollert:  

Daglig leder gjennomgikk konklusjonene fra kommunerevisjonens selskapskontroll av offentlig 
anskaffelser og bruk av rammeavtaler.    Det ble redegjort både for funn og hvordan selskapet 
følger opp dette arbeidet videre.   
 
Vedtak:  
Informasjon om kommunerevisjonens rapport ved offentlige anskaffelser og rammeavtaler i Iris 
Salten iks tas til orientering.  I henhold til møteplan får styret en gjennomgang av selskapets 
prosedyre for anskaffelser i møte 4. mars 2016.   

 

Saken. 

Prosedyre for innkjøpspolitikk følger vedlagt.  

Prosedyren er evaluert mot gjeldende regelverk og vår praksis i møte den 23. februar 16.  Vi mener prosedyren 

dekker vårt arbeid med anskaffelser og innkjøp.    

 

Forslag til  

Vedtak:  

Styret tar informasjon om anskaffelser og innkjøp med prosedyre til orientering.  

 

Leif Magne Hjelseng.  

 



Anskaffelser og innkjøp.  

Formål 
Sikre at  kjøp av varer og tjenester skjer ihht  lov, forskrift og interne regler i denne 
prosedyre. 

Omfang 
Gjelder IRIS Salten iks og alle datterselskaper. 

 

Referanse   

Henvisning 

Lov om offentlige anskaffelser:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-16-69 

Forskrift om offentlige anskaffelser:  https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-04-07-042 

  

Ansvarlig   

Leder 

Daglig leder er ansvarlig for at kjøp av varer og tjenester skjer i henhold til lov og forskrift og 
i henhold til denne avtalen.   

Omfang av kjøpet og hvilken konkurranseform som skal benyttes skal alltid vurderes tidlig i 
anskaffelsesprosessen.  

Ved kjøp av varer og tjenester over kr. 500 000 kroner: 
Kjøp konkurranseutsettelses gjennom DOFFIN. 

Protokoll skal skrives, og arkiveres elektronisk under hvert selskap eller i eget system i a-jour 
innkjøp. 

Ved kjøp av varer og tjenester mellom kr. 100 000 og 500 000: 
I utgangspunktet skal minimum 3 leverandører forespørres, unntaksvis færre hvis leverandør 

ikke eksisterer. 
Protokoll skal skrives, arkiveres elektronisk under hvert selskap eller i eget system i a-jour 

innkjøp. 

Ved kjøp av varer og tjenester drift mellom kr. 5000 og 100 000: 

I utgangspunktet skal minimum 3 leverandører forespørres, unntaksvis færre hvis leverandør 
ikke eksisterer.  Ikke krav til protokoll.   

Minstekrav  
Ved alle anskaffelser kan vi velge å sette minstekrav til de som skal konkurrere.  Minstekrav 

kan være:  

 Teknisk og faglig kvalifikasjon. 

 Kvalitetssikringssystem som NS-EN ISO 9001 el. lign. 

 Miljøsertifisering som NS-EN ISO 14001 el. lign 

 Bestemmelser for ansatte - lønns og arbeidsvilkår, krav til ansettelseskontrakt el. l.  

 Krav om språk. 

 Skatteattest 

 HMS-erklæring. 

 Firmaattest.  

 Underoppdragstakere. Ved planlagt bruk av underoppdragstaker skal tilsvarende 

dokumentasjon fremlegges som for oppdragstaker (IK system, attester, HMS 

dokumentasjon. Underoppdragstaker skal underlegges de samme lovkrav og 
bestemmelser som oppdragstaker. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-16-69
https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-04-07-042


Kriterier for valg og bedømmelse av leverandører: 

Kriterier for valg og vekting av kriteriene skal alltid sendes ut med forespørsel.  Det er ikke 
tillat å endre kriteriene for bedømmelse etter dette. 
   

Hvilke kriterier som skal benyttes må vurderes i den enkelte sak.  Vanlige kriterier er: 

 Pris 

 Kompetanse 

 Teknisk løsning 

 Dokumentert gjennomføringsevne. 

 Dokumentert miljøstandard. 

 Referanser 

 Leveringstid 

 Soliditet 

 Ettermarked  

Bruk av rammeavtaler. 
Dersom vi har forpliktet oss til å bruke rammeavtaler skal disse følges.  Det er eget vedlegg 

for hvilke rammeavtaler vi følger.    

 
Innkjøpssamarbeid i Salten: 

Adresse til link til À jour Innkjøp  ligger på http://www.siis.no, eller adressen  
https://innkjop.pssu.no 

 
Attestering, anvisning og kontroll.   

Daglig leder skal sikre at delegert ansvar for kjøp av varer og tjenester til løpende drift er 

dokumentert. 
Alle kjøp attesteres og kontrolleres av innkjøper, og anvises av daglig leder. 

Større og kompliserte innkjøp skal dokumenteres godt, og med egen skriftlig avtale. 
 

Ansatt med 

delegert 
ansvar 

 

Delegasjon er i henhold til organisasjonsplan.    
Enkeltinnkjøp av varer og tjenester over kr 20000 skal avklares med Daglig Leder ihht 

organisasjonsplan. 

Rapportering skjer ved attestasjon og anvisning av faktura. 
 

Ansatte uten 
delegert 

ansvar 

 

Innkjøp av varer og tjenester skal kun foregå ved godkjent rekvisisjon. 

  

Revisjon 

Revisjon 

Dato Navn Beskrivelse Neste Ansvarlig 

17.02.2016 
Leif Magne 

Hjelseng 

Prosedyren er endret på bakgrunn av gjennomgang 

fra kommunerevisjonen. Prosedyren sendes ut på 

høring og legges frem for styret som orienteringssak 
4 mars 2016. 

16.02.2017 
Leif Magne 

Hjelseng 

 

http://www.siis.no/
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Sak nr. 16/17         4. mars 2016. 

Beslutningssak 

 

Seniorpolitikk i IRIS Salten m/ datterselskaper.    

  

Hensikt.  

Adm. Dir anbefaler styret å godkjenne fremforhandlet avtale om seniorpolitikk i IRIS Salten.   Avtalen innebærer 

at arbeidstagere ved fylte 62 år kan innvilges 20 ekstra feriedager per år.    

Bakgrunn.  

Styret vurderte vår seniorpolitikk i sitt møte 12 juni 2015, sak 15/41.    

Styret gjorde da følgende vedtak:  

«Styret vurderer å avvikle dagens løsning som innebærer at arbeidstagere i IRIS kan gå ned i 80 % stilling 

samtidig som de mottar full lønn.  Vedtaket gjelder ikke for de som allerede har fått innvilget en slik løsning.   

Styret ber om at ledelsen iverksetter drøftinger med de tillitsvalgte med sikte på å finne nye omforente seniortiltak 

i Iris Salten med datterselskap.»    

 

Saken. 

Seniorpolitikk i IRIS Salten har vært diskutert i to konsultasjonsmøter mellom arbeidstagere og arbeidsgivere.  

Det har i begge møtene vært begge parters helt klare hensikt at dette skulle man bli enige om uten at dette skulle 

bli en konfliktsak.   Partene har lagt vekt på seniorpolitikken skal være god, men ikke for god.  Målet er å få 

arbeidstakere til å stå lengre i arbeid.   

I konsultasjonsmøte mellom arbeidstager og arbeidsgiver den 16. desember 2016 ble det skrevet slikt referat.   

«Arbeidstagere og arbeidsgivere er enige om at det skal være en seniorpolitikk i IRIS 
Salten med datterselskaper som bidrar til at arbeidstagere velger å stå lenger i aktiv 
jobb i Iris.  Samtidig er partene enige i at dagens avtale med praktisk 52 ekstra 
fridager må reduseres.  

Vi er enige om at Iris Salten iks med heleide datterselskaper skal ha en seniorpolitikk 
som gir ansatte som står i hel stilling 20 ekstra fridager fra de fyller 62 år.   Dette er 
ikke en rettighet for ansatte, og daglig leder kan i spesielle tilfeller avslå søknad om 
ekstra fridager, dersom dette er til skade for driften.   Det er opp til den enkelte 
daglig leder og arbeidstager å avtale hvordan disse dagene skal tas ut gjennom året.  
Daglig leder har styringsrett over disse dagene, som for feriedager utover 3 uker.    



 
Det lages en lokal særavtale for seniorpolitikk i Iris Salten med heleide 
datterselskaper.  Avtalen signeres av Leif Magne og Robert som hovedtillitsvalgt.  
Avtalen gis ikke tilbakevirkende kraft.» 

 

Administrasjonens vurdering.  

Vi er blitt enige med de tillitsvalgte om å foreslå en seniorpolitikk i Iris Salten som innebærer en innstramming i 

dagens praksis, samtidig som den tar vare på det essensielle i seniorpolitikk, det vil si at man legger til rette for at 

ansatte over 62 år velger å stå i fast arbeid lenger.  

Alle som søker om redusert arbeidstid fra 62 år må søke sin arbeidsgiver om dette.   Å få søknaden innvilget er 

ingen rettighet, men et forhold mellom arbeidstager og arbeidsgiver som avtales spesielt i den enkelte sak.   Det 

betyr at arbeidsgiver kan avslå søknaden dersom det ikke er forenlig med driften i selskapet.   Dersom en 

arbeidstager har vært ansatt i kort tid, er det også en god grunn for å avslå en søknad om redusert arbeidstid fra 

62 år.   Arbeidsgiver vil være spesielt påpasselig i forhold til ledende ansatte, og om deres ansvar er forenlig med 

å få innvilget søknad om redusert arbeidstid.  

 

Den nye avtalen vil ikke får tilbakevirkende kraft, det vil si at de som har fått innvilget 100 % lønn, mot 80 % 

arbeid vil fortsette inntil de avslutter arbeidsforholdet med Iris.    

 

Forslag til  

Vedtak:  

Seniorpolitikk som beskrevet i saksfremlegget innføres i Iris Salten iks m/ heleide datterselskaper fra 4 mars 

2016.   Administrerende direktør inngår skriftlig avtale med tillitsvalgte.   

 

 

Leif Magne Hjelseng.  
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Sak nr. 16/18         4. mars 2016. 

Orienteringssak 

 

Informasjons fra Valgkomiteens arbeid.  

  

Hensikt.  

Informere styret om det arbeidet som er gjort frem til nå med å finne rett kompetanse til styrene i Iris Salten sine 

datterselskaper.    

Saken. 

Valgkomiteen skal foreslå styresammensetning til Iris Service, Iris Produksjon, Retura Iris og Mivanor.   Samtidig 

har de sammen med AD sett på styresammensetningen i HT- Safe og Labora.   

Fullstendig innstilling bli lagt frem til generalforsamlingen i neste styremøte 6. april 2016.  

 

 

Forslag til  

Vedtak:  

Styret tar valgkomiteens arbeid til orientering, og får endelig innstilling til styresammensetning i neste styremøte.    

 

 

Ragnar Pettersen.  
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Sak nr. 16/19         4. mars 2016. 

Innstilling til representantskapet. 

 

Redegjørelse for representantskapet 

– arbeid med interkommunalt samarbeid.  
 

Hensikt.  

Gjøre vedtak om styrets beslutning vedr informasjon som skal gis til representantskapet om Iris Salten iks sitt 

arbeid med interkommunalt samarbeid.    

Bakgrunn og sak.  

I sist styremøte 4 februar 2016 gjennomgikk styret selskapet strategier innenfor interkommunalt samarbeid.  Etter 

en svært god prosess ble styret enige om følgende  

vedtak:  

I respekt for den svært viktige og krevende prosessen med kommunesammenslåing som nå skjer ute 

hos våre eiere, avventer Iris Salten videre initiativ innenfor fokusområdet interkommunalt samarbeid.   

Hvorvidt og når Iris Salten igjen aktivt skal arbeide med interkommunalt samarbeid avgjøres sendere.   

Denne avklaringen videreformidles til representantskapet i deres neste møte.    

Visjon og forretningside for IRIS Salten står fast.    Styret og administrasjonen i IRIS Salten vil frem til 

annet blir bestemt ha fokus på områdene avfall og eierskap.    

Kommunenes eierskapsmelding, som ikke enda er vedtatt i alle kommunene, utfordrer selskapet på 

følgende områder:    

1. Endringer i vedtekter.  
a. Vurder selskapets formål.  
b. Endringer i selskapsavtaler/ vedtekter skal ikke lenger trenge enighet i alle 

kommunene.  
c. Representanter i representantskapet.  

2. Gjennomgang av retningslinjer for IRIS fondet.    
 

Under forutsetning av at eierskapsmeldingen er vedtatt av alle kommunene forberedes det egen sak til 

representantskapet både på endringer i vedtekter og gjennomgang av retningslinjer for Iris-fondet.   

 

  



Iris Salten sine overordnede strategier.    

 

Visjon.
Gjennom samarbeid over kommunegrensene 

skaper vi bedre offentlige tjeneseter for 

innbyggerne i Salten.  

Forretningsidé

Utføre offentlige tjenester for våre eiere. 

Fokusområde 1.
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.  

Overordnet målsettinger

Fokusområde 2.
Eierskap. 

Iris Salten iks er et naturlig valg som eierselskap for nye 
selskapsorganiseringer av offentlig tjenester.
Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle 
avfallsbedrifter. 
Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet 
kan reduseres eller avvikles når Iris ikke kan bidra til å 
utvikle disse selskapene videre. 
Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning skal Iris 
ikke ha eierandeler i selskaper hvor man ikke har innflytelse.  
For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet 
skal Iris ved sine datterselskaper utvikle nye 
forretningsområder, og engasjere seg i andre selskaper der 
dette er formålstjenelig. 
Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av 
årsresultat etter skatt. 
Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for 
strategi, drift økonomi

Fokusområde 3.
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 ti l «Kriterier for 
støtte til interkommunalt samarbeid». 

Verdier:

Solid

Nyskapende

Effektiv.

Selskapets formål:
 Utføre offentlige tjenester for sine eiere. 
 Tjenesteutøvelse innenfor nye 

områder skal vedtas av 
kommunestyrene for de kommunene 
tjenesten gjelder etter tilrådning fra 
representantskapet.  

 Selskapet kan eie andre selskaper, og 
tildele disse enerett dersom dette er i 
samsvar med EØS-avtalen. 

 Selskapet kan selge tjenester til andre 
enn sine eiere. 

 All forretningsmessig virksomhet av 

vesentlig betydning skal skilles ut og 

utføres i egne selskaper.

 

 

Med utgangspunkt i styrets vedtak, og tilbakemeldinger på dette foreslår jeg at styret innstiller overfor 

Representantskapet følgende  

Vedtak:  

På grunn den svært viktige og krevende prosessen med kommunesammenslåing som nå skjer ute hos våre 

eiere, avventer Iris Salten videre initiativ innenfor fokusområdet interkommunalt samarbeid.   Hvorvidt og når Iris 

Salten igjen aktivt skal arbeide med interkommunalt samarbeid avgjøres senere, og etter forslag fra styret.   

Visjon og forretningside for IRIS Salten står fast.    Styret og administrasjonen i IRIS Salten skal frem til annet blir 

bestemt ha fokus på områdene avfall og eierskap.    

 

Leif Magne Hjelseng.  
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Sak nr. 16/20         4.mars 2016 
Orienteringssak 

 

Informasjon om datterselskapene: Iris Service AS.  
 
 
Hensikt.  
Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Iris Service AS:  
 
 
Saken 
 
Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Johnny Brovold.  
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret i Iris Salten iks tar informasjon om Iris Service AS til orientering.  
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør     
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