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Styret for Iris Salten IKS
MØTEPROTOKOLL - styremøte 3/2016

År 2016, onsdag 6.april klokken kl 08.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan i Bodø etter forutgående
innkalling.
Deltakere:
Ragnar Pettersen
Jørgen Kampli.
Hilde Furuseth Johansen
Morten Melå
Kari Storstrand
Torbjørn Winther
vara for Kristin Setså
Robert Pettersen.
Dessuten deltok:

Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Pernille Kolsing

Før styremøte ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mivanor, Iris Produksjon, Iris Service og Retura Iris.
Her deltok Bjørn Ove Moum, Fredrik Korpe, Johnny Brovold og Anders Tverbakk.
16/22 Godkjenning av saksliste og innkalling.
Saksliste og innkalling ble godkjent.
16/23 Godkjenning av referat fra siste møte.
Referat fra møte 4. mars ble godkjent og signert i møte.
16/24

Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:
- Endringer i organisasjonen fra 15. mars.
- Gjennomføring av ledersamtaler og medarbeidersamtaler.
- Fremdrift brannslokningsanlegg på Vikan.
I tillegg kom spørsmål om følgende saker som ble besvart:
- Nedbøyninger av taket i ny sorteringshall.
- Gjenvinningsordninger for større batterier fra kjøretøy.
Det ble informert om valgkomiteens forslag til nytt styre i IRIS Salten iks. DL informerer valgkomiteens leder om
at forslaget ikke er innenfor det som vil bli godkjent av Brønnøysundregistret i forhold til kjønnsrepresentasjon.
Arnt gjennomgikk vår elektroniske årsmelding for styret.
Vedtak:
Styret tar rapport om drift og pågående prosjekter til orientering.

16/25 Regnskap 2015.
Regnskap for 2015, med balanse og noter ble gjennomgått i møte. Bjørn Ove Moum gjennomgikk resultat og
resultats-disponering i mor og datterselskaper.
Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.
i.
Negativ selvkostresultat inkl. renter på kr 6 223 517 tillegges selskapets inntekter.

ii.

Aksjeutbytte på kr 3 840 000 øker netto finansposter.

Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten iks et negativt driftsresultat i 2015 på kr 2 099 829.

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

kr

7 963 688

kr
kr

4 123 688
3 840 000

16/26 Styrets årsberetning.
Styret gjennomgikk styrets årsberetning.
- Satsing på kommunikasjon og innføringen av ny App tas inn i årsmelding.
- Høyt sykefravær i IP og Iris Service ble kommentert i møte.
Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende
Vedtak:
Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2015.
16/27 Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2013.
Bjørn Ove Moum gjennomgikk selvkostberegningen. Selvkostberegningen for 2015 viser et underskudd på kr 6 246 530,-. Dette gir et akkumulert underskudd inkl renter på kr 1 913 530,-. Det vil si at abonnentene nå
skylder IRIS Salten. Beregningen er gjennomgått av våre revisorer.
Vedtak:
Styret i Iris Salten iks godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon 2015.
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16/28 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende
Vedtak:
Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2014 til kr 118 130,- eksklusiv merverdiavgift.
16/29 Retningslinjer for Iris-fondet.
Styrets behandling.
Styret foreslår at følgende tas inn under retningslinjer for bruk av IRIS-fondet.
- Midlene skal i hovedsak brukes til å få til gode samarbeidsløsninger i Salten.
Styret foreslår at følgende tas inn under oppfølging av innvilget tilskudd.
- Anmodning av utbetaling skal komme i løpet av kalenderåret hvor pengene stilles til
rådighet. Utbetalingsanmodninger som kommer senere, og hvor utsettelse ikke er
godtatt etter søknad vil bli avvist.
-

Alle som får innvilget tilskudd skal innen rimelig tid etter at prosjektet er avsluttet rapportere
resultatet av prosjektet og hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporten skal signeres av
kommunerevisjonen eller annen revisor.

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende
Vedtak:
Følgende retningslinjer gjelder for Iris- fondet.
Overføring til IRIS fondet.
I henhold til Iris Salten iks sin eierskapsstrategien skal de kommersielle selskapene betale 40 % i
utbytte dersom ikke en spesiell situasjon tilsier noe annet. Hvordan dette utbyttet disponeres
bestemmes av representantskapet gjennom eget vedtak. Representantskapet kan velge å overføre
penger til Iris-fondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til selskapet.
Retningslinjer for bruk av Iris fondet.
Styret skal i sin tilrådning og representantskapet skal i sin behandling legge følgende kriterier til
grunn ved prioritering av prosjekter som skal få støtte over Iris-fondet.
•
•
•
•
•

Midlene skal i hovedsak brukes til å få til gode samarbeidsløsninger i Salten.
Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene.
Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.
Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.
Det skal ikke gis rene driftstilskudd.

Søknad om støtte fra Iris-fondet.
Frist for søknad til Iris- fondet settes til 1 september. Søknader som kommer inn etter 1. september vil
bli behandlet det påfølgende år.
Behandling av søknadene.
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Administrasjonen gjennomgått alle søknader, innhenter supplerende opplysninger og lager
saksfremlegg. Saksfremlegg og søknadene presenteres for rådmannsgruppa som kommer med sin
tilrådning før saken går til styret. Rådmannsgruppas tilrådning skal følge saken.
Styret gjennomgår søknadene og fremmet forslag til vedtak overfor representantskapet.
Representantskapet gjør endelig vedtak om tildeling i sitt høstmøte i månedsskiftet oktober/
november.
Oppfølging av innvilget tilskudd.

Anmodning av utbetaling skal komme i løpet av kalenderåret hvor pengene stilles til
rådighet. Utbetalingsanmodninger som kommer senere, og som ikke er godtatt etter
søknad vil bli avvist.
Alle som får innvilget tilskudd skal innen rimelig tid etter at prosjektet er avsluttet rapportere
resultatet av prosjektet og hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporten skal signeres av
kommunerevisjonen eller annen revisor.

16/30 Bonus for 2015.
Styrene i IRIS Service, Iris Produksjon og Retura IRIS har vurdert datterselskapenes måloppnåelse for 2015, og
anbefaler at det utbetales bonus på samlet kr. 1 753 615,- inkludert feriepenger.
Iris Salten sitt bonussystem ble opprettet for å fremme rekruttering, bedre forebyggende vedlikehold av biler og
maskiner, holde kundefokus, åpne for fleksible arbeidstidsløsninger og bidra til lavt sykefravær i bedriften.
Det en klar strategi i det enkelte selskaps styre å markere en bevist satsning ved at det settes ambisiøse mål for
det daglige arbeidet. Dette har medført at enkelte mål ikke er nådd, og dette har det enkelte styre/daglig leder
forklart i saksfremlegget. De resultatene hvert enkelt datterselskap og morselskapet har oppnådd i 2015 har
medført gode økonomiske resultat og gode kvalitative resultat
Vedtaket er endret i forhold til tidligere år ved at medarbeider som er i en oppsigelsesperiode ikke skal ha
utbetalt bonus.
Vedtak:
Med bakgrunn i datterselskapene IRIS Produksjon, Retura IRIS, Mivanor og IRIS Service samt IRIS Saltens IKS
sin måloppnåelse skal det utbetales bonus til selskapenes ansatte for 2015.
Samlet bonusutbetaling er beregnet til kr. 1 735 970,-, fordelt med 1 395 355 til bonus (inkl AGA og feriepenger)
og 340 615 til Iris Trivsel. Utbetalingen blir å skje i mai 2015.
For regnskapsåret 2015 gjelder følgende: 2 % skal gå til IRIS Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4 selskapene,
faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår. Det skal også utbetales bonus til ansatte
som har gått av med pensjon i løpet av året dersom de har arbeidet mindre enn 115 dager siste år.
Bonusen til de ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager tilstede delt på totalt 230.
Det forutsettes at man har et ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet og at man ikke er i
en oppsigelsesperiode.
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16/31 Tilbakemelding fra revisor vedr. mellomværende Nofir AS og Nofir UAB.
Oversendt redegjørelse fra revisor Ronny Breivik ble gjennomgått i møte.
Vedtak:
Styret tar informasjon om mellomværende mellom Nofir AS og Nofir UAB fra revisor Ronny Breivik til
orientering.

16/32 Evaluering av dagens møte.
Kari innledet evalueringen.
- God gjennomgang av regnskap.
- Godt tillegg til årsberetning om vårt arbeid med kommunikasjon.
- God diskusjon rundt Iris Fondet, samt flott at det er god takhøyde i slike saker
- Bonussaken er vanskelig.
- Må passe på at det er luft nok i styrerommet.
- Veldig bra møte.
- Greit å starte kl. 0800.
- Ønske om flere pauser når vi har god tid.

Bodø. 7. april 2016.
Leif Magne Hjelseng.
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 16/35
Strategisak

17. juni 2016.

Strategi for avfallsområdet 2017-2021.
Hensikt.
Styret har ansvaret for overordnet strategi i selskapet. Dette er løst gjennom at selskapet har strategier innenfor
følgende områder:
1. Avfall.
2. Eierskap.
3. Interkommunalt samarbeid.
Gjennom den prosessen som startes opp i dette styremøte skal Iris Salten i løpet av høsten utarbeide en
langsiktig strategi med visjon – forretningside – og hovedmål for vårt arbeid innenfor det kommunale
ansvarsområdet. Det kommunale ansvarsområdet er vårt tilbud til husholdninger og mindre bedrifter gjennom de
henteordninger vi har i dag, og det tilbudet vi har på våre miljøtorg.
Bakgrunn og litt historie.
Tilbake til 90 tallet ble det laget 4-årige avfallsplaner. Det er disse planene som lå til grunn for innføring av
kildesortering, store økninger i gjenvunnet avfall og oppbyggingen av miljøtorg som et lokalt tilbud for å bli av med
sitt avfall i den enkelte kommune. Disse planene la opp systemene og gjorde rede for alle investeringer som var
nødvendig for å gjennomføre de store endringene som ble gjort da. Iris hadde 2 større avfallsplaner som dekket
periodene 94-98 og 98-02.
Etter at de store endringene var gjort ble strategiske saker innenfor avfallsområdet tatt opp som enkeltsaker uten
klare overordnede føringer fra styret.
Høsten 2012 og i begynnelsen av 2013 gjennomgikk styret IRIS sine strategier og vedtok følgende overordnede
føringer:
 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.
Disse føringene er videre operasjonalisert gjennom følgende tre mål, som også er vår politikk innenfor
avfallsområdet:

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

Miljø

Helse og sikkerhet

«De miljøpåvirkninger som følger av vår drift og våre
løsninger skal ikke påføre neste generasjon økte
miljøproblemer»
»

«Ingen skal få skader eller helseplager som følge vår
virksomhet»

I fortsettelsen av dette ble det laget en hel rekke tiltak, på detaljert nivå, som er gjennomført.

Saken.
Gjennom den prosessen som starter opp i dette møtet, og som skal fortsette utover høsten 2016 skal styret
arbeide ut en visjon – en forretningside – og lage noen overordnede hovedmål for ansvaret vi har innenfor
offentlig renovasjon. Samtidig bør styret i den sammenheng vurderer om selskapets formål er dekkende og at
våre verdier er gode for selskapet.
Det som aktualiserer det overordnede arbeidet som styret nå starter på er det grønne skiftet og Norges
oppfølging av de svært krevende kravene som settes til CO2 utslipp, og mål for temperaturøkning. Disse nye
begrepene og målene vil medføre høye forventninger til hva IRIS kan bidra med lokalt i vår region, og hvilke
strategier vi har for å ta en posisjon i denne utviklingen. Selv om IRIS snart gjennom 10 år har snakket om
kretsløpsøkonomi er det på tide at vi på nytt spør oss hvilken posisjon vi skal ta. Satt på spissen: skal alt være
rimelig, eller skal miljøvalgene få en større plass i strategien.
Videre utover i prosessen vil styret måtte ta stilling til enkelte mer detaljerte komplekser som er av både strategisk
og noen ganger politisk karakter. Dette er saker som:
• Slanking av restavfallet – hvor stort fokus skal det ha?
• Satsing på CO2 besparende løsninger (biler og maskiner) som gir ekstra kostnader?
• Innsamlingssystem
– Dagens fordeling av egendrift og entreprise.
– Fast tømmedag eller videre effektivisering?
• Miljøtorg
– Videre opprusting: Tømmerneset, Vensmoen, Beiarn, Reipå
– Sør i Meløy
– Tilbudet på miljøtorgene.
– Åpningstider, god service og kostnadsdriver.
• Betalingssystem på anlegg:
– Dagens ordning med betaling for restavfall - alternativt alt fritt (øke gebyrene med 10 mil.).
•
Betalingssystem abonnent.
– Betal etter volum på restavfall som i dag.
– Er betaling etter vekt restavfall et alternativ for oss.
– I hvor stor grad skal vi differensiere mellom de som har lite og de som har mye?
– Er det andre priser vi ønsker å gjøre noe med.

•

•

– Ekstratjenester: Hva er service og hva skal det betales for.
Kommunikasjon - vårt viktigste verktøy.
– Hvordan utvikle vår kommunikasjon og samhandling med kundene videre.
– Budskap og medier.
– Å ta i bruk nye metoder.
Infosekken - hva er det den dekker i dag, og hva må komme i stedet. (styresak i dette møtet).

Erfaringen er at disse enkeltsakene, som i seg selv er veldig viktig, blir enklere å diskutere når visjon og
overordnede mål kommer på plass.

Prosessen.
Jeg foreslår en prosess som leder frem til en behandling i representantskapet den 11. november. Jeg foreslår
at strategien skal inneholde både hovedmål, delmål og handlingsplan. Hovedmålene bør ha et 5-7 årig
perspektiv, mens delmål og handlingsplan bør evalueres og korrigeres hvert andre år.
Det legges opp til følgende plan for arbeidet.
Når
Jun-16

Hva.
Styret utarbeider visjon – forretningside og hovedmål.
Verdier og formål med selskapet sjekkes

Ansvar
Styret

Aug-sept

Jobber med målene.
Utarbeider skisse for delmål og handlingsplan.
Utarbeidet strategi og hovedmål godkjennes.
Skisse til delmål og handlingsplan gjennomgås.
Arbeider videre med delmål og handlingsplan
Styret gjennomgår hele strategien med hovedmål, delmål og handlingsplan.
Strategi for avfallsområdet legges frem for representantskapet.

Adm

9. sept
Sept- okt.
11. okt
11. nov

Styret
Adm
Styret.

Dersom vi underveis finner ut at vi må ha mer tid på arbeidet så justerer vi, og legger opp til en ferdigstilling våren
2017 i stedet.

Forslag til Vedtak.
Styret tar saken til orientering, og forholder seg til fremlagte tidsplan for utarbeidelse av strategier for
avfallsområdet.

Leif Magne Hjelseng
Adm. Dir.

IRIS SALTEN IKS.
DRIFTSRAPPORT TIL STYRET PR. MAI 2016.
Leif Magne Hjelseng. Administrerende dir.

ORGANISASJON IRIS SALTEN.
Mona Trøite Eilertsen starter som
økonomimedarbeider 21/28 juni.

Daglig ledelse
Leif Magne Hjelseng

Katrine Solheim har sagt opp. Stillingen er lyst ut Trond på kundesenter rapporterer til Leif Magne.

NK
Bjørn Ove Moum

Økonomi:
Bjørn Ove Moum
Randi Hopen
Randi Heen
Hanne Støver
Mona Trøite Eilertsen

PA, Kundesenter,
Data
Trond S. Ursin
Gunn Willumsen
Britt Solveig Skjelvan
Ledig stilling

Vi kommer ikke til å ha Trainee fra høsten 2016 
Kvalitet/ HMS
Ellen Bakkefjell
Kommunikasjon
Arnt E. Pedersen
Trainee
Pernille D. Kolsing

Økonomi

Kundesenter

Stab

Sykefravær per mai:
TF = 7,93 %
KF= 1,61 %

IRIS PRODUKSJON KJØPER SEG OPP I REKOM.
Rekom ble etablert i 2001 for å være et felles avsetningsselskap for avfall mot industrien. Selskapet har alltid vært eiet 100 % av offentlige selskaper. Tidligere adm dir i IRIS
Oddbjørn Paulsen var en av etablererne av selskapet og var også selskapets første styreleder.
Selskapet tilbyr i dag transporttjenester, forbrenning med energigjenvinning og resirkuleringstjenester av en rekke avfallsfraksjoner gjennom sine avtaler mot store avfallsanlegg
og industri. De har gått fra å være en megler til å bli en traider i dette etter hvert så grenseoverskridende markedet. Selskapet har litt over 20 ansatte.
Selskapet har det siste året gått inn i det europeiske markedet og har blant annet meglet restavfall fra Engeland inn i det svenske markedet. Det har gitt noe støy fra enkelte
eiere. IP mener at dette er en nødvendighet slik markedet fungerer, og vil fungere i fremtiden.
Selskapet hadde i 2014 en omsetning på 340 mil kroner, og et driftsresultat på 2,2 mil kroner. Selskapet har historisk betalt utbytte til sine eiere.
Det er lagt ut 892 aksjer til salgs i Rekom til substansverdi. Det vil si at selskapet prises til de verdiene Rekom har i bank. Ved et salg av hele selskapet vil verdien av selskapet
være mellom 60 og 100 millioner kroner. En slik underprising av selskapet som aksjonæravtalen medfører gjør det svært gunstig for eksisterende eiere å kjøpe seg opp.
Iris Produksjon har i hatt som mål i flere år å få flere direkteavtaler med energianlegg og gjenvinningsindustri. Vår erfaring er at vi har for lite avfall for å få til dette, og at vi alene
er helt avhengig av at det finnes traider og meglere som jobber med avsetning av avfallsfraksjonene. Vi bruker i dag både Rekom, Geminor og avsetter en del på egen kjøl. At
det er god konkurranse i dette leddet er helt vesentlig for at Iris Produksjon skal få gode priser. Vi mener derfor at det vil være behov for Rekom også i fremtiden.
Med den prisingen som er av aksjene i dag så har styret i IP vedtatt som en langsiktig plan om å eie 10 % av aksjene i Rekom. Det vil på sikt gi oss styreplass i selskapet, og
muligheten til å være med å styre selskapet i en retning som er til gunst for Iris Produksjon.
Hvorvidt IP får kjøpt aksjer blir avklart i løpet av 8 uker.
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AVTALE MED NG – STÅL OG METALLER.
Iris Produksjon signerte avtale med NG 24 mai.
Avtalen innebærer at IRIS Produksjon tar over NG sin drift i Bodø og Salten med stål, metaller og kasserte biler fra 1. oktober.
Anlegget vil være det eneste som har tillatelse for dette markedsområdet i Bodø.
Konkurrenter er Østbø sitt anlegg på Fauske, og RMG på Reipå.
Vi var godt forberedt i forhandlingsinnspurten og forbedret vår eget budsjett betraktelig. Avdelingen har en budsjettert omsetning på 7,6 mil kr.
Vi forplikter oss til å levere alle materialer gjennom NG sitt system i 5 år. De har ansvaret for risiko i forhold til lageroppbygging.
IP tar over to ansatte – kontrakt er skrevet og de begynner i juli og oktober.
Arbeidet med tillatelse fra FM er ikke enda ferdigstilt.
Suksessfaktoren er at vi klarer å få inn 6000 tonn materialer hvert år. Første markedsmøtet er gjennomført og både Retura IRIS og Iris Service har startet forberedelser for å få
inn materialer til anlegget.
Opparbeidelse av tomt: Gjennomføres av Mesta med Foss som underleverandør på sprengningsarbeider. Dyr tomt, og svært strenge krav til denne type anlegg. Hvorvidt IP
eller morselskap skal eie tomt avgjøres i forbindelse med budsjettbehandling. De løpende innbetalinger gjøres av IP.

ANSETTELSE DL I IRIS PRODUKSJON.
Ansettelse av daglig leder i IP gjennomføres nå med hjelp av NNL. Øistein Nystad, Raymond Sandvær (ansatte rep) og lmh følger prosessen.
God kravspekk er satt opp. Er ute etter en god driver som liker seg bedre ute enn inne.
I forbindelse med at Ronald Isaksen begynner i ISE så er blir det gitt langt mer ansvar til driftslederne John Arild Strand og Bjørn Tore Navjord. Dette bærer allerede gode
resultater.

STORE KONTRAKTER TIL RETURA.
Retura IRIS leverer et godt kvartalsresultat som viser et resultat på 1,7 millioner etter 18.3 millioner i omsetning.
De siste to månedene har det vært jobbet svært hardt med kontrakter rettet mot forsvarsbygg og COOP. Dette er to kunder Retura har i dag og som betyr mye.
Stor var gleden på torsdag den 2 juni da vi fikk ja fra begge to. Sammen utgjør de to kontraktene en omsetning på 7,5 millioner.
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BRANNSLOKKINGSANLEGG PÅ VIKAN.
Jobber fortsatt med to muligheter.
1.

Sprinkleranlegg prosjekteres av Rambøll – priser hentes inn.

2.

Har mottatt nytt prisoverslag fra Rosenbaumer etter møte i Munchen. Mange usikkerheter ble avklart slik at de kunne senke prisene.

Avgjørelse tas på bakgrunn av de innhentede tilbud. Forhåpentligvis i august.
Komplisert å komme i mål med dette. Å bruke utenforstående konsulenter har ikke hjulpet.

ANBUD PÅ UTTAK AV FJELL.Anbudspapirer på uttak av fjell til nytt deponi er ferdig for utsendelse.

Til sammen er det 147 000 m3 med fjell som skal tas ut.

Da det ikke er funnet noen bruk av fjellmassene i utgangspunktet vil det være opp til entreprenørene hvem som kan finne den beste anvendelsen.
Det nye deponiet vil gi IRIS plass til min 500 000 m3 urene masser. Dette tilsvarer mer enn 25 års deponikapasitet med dagens mengder forurensede masser. I
tillegg til å kunne løse kommunenes utfordringer med å finne en godkjent plass for forurensede masser gir dette IP mulighet til å være en sentral aktør dersom det blir
store prosjekter på dagens forsvarsområde.
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ANBUD INNSAMLING ENTREPRISE.
Mottok to anbud.
▪ Retur AS.
▪ SB transport.
Retur hadde satt forbehold om at de ikke var interessert dersom de ikke vant begge anbudene.
Område
SB Transport AS
Retur AS

1

2

Kr. 8.279 305,09

Kr. 4.387 181,57

Kr. 8.371 640

Kr. 3.318 586

Med dette som utgangspunkt ble det gjort følgende avgjørelse:
SB Transport har laveste pris i område 1 og Retur AS har laveste pris i område 2. Imidlertid har Retur AS i sitt tilbudsbrev forutsatt kontrakt i begge områder. Det betyr at
kontrakt vil bli inngått mellom Iris Salten IKS og SB Transport AS for begge områder.
Vår avgjørelse er klaget inn av Retur AS. JB og BOM vurderer nå ved hjelp av advokat hvordan klagen skal svares opp.
Begge de inngitte anbudene gir oss rimelig innsamling de neste 6 årene. Det er også gode priser for næringsrenovasjon i begge områder.
I forbindelse med anbudet har vi også mottatt en klage fra Norsk Industri fordi vi ikke tillater entreprenørene å hente inn næringsavfall fra andre aktører enn Retura IRIS ute på
rutene. Denne klagen er svart opp ved hjelp av KS bedrift og signert av styreleder. Her er det Østbø som står bak klagen. Kopi av disse to brevene sendes ut med
styrepapirene, men er i utgangspunktet ikke en sak i styremøte.

6

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 16/ 37
Beslutningssak

7. juni 2016

Økonomirapport pr 30. april 2016.
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 april 2016.
Iris Salten - Resultat periode 1 - 4
Regnskap i fjor
Driftsinntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Andre driftskostn og avskrivn.
Driftsresultat
Netto finansinnt / kostnader
Ordinært resultat før skatt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-34 892 662
25 119 496
3 198 695
7 130 800
556 330
647 244
1 203 574

Regnskap
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-40 286 799
24 472 844
3 057 851
8 094 499
-4 661 605
591 834
-4 069 771

Budsjett
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-36 048 000
24 874 233
3 302 769
7 666 167
-204 831
563 333
358 502

Avvik
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-4 238 799
-401 390
-244 918
428 332
-4 456 775
28 501
-4 428 274

Regnskapet for perioden 1 - 4 viser en omsetning på kr 40 286 000 og et overskudd på kr 4 069 000,
som er kr 4 428 000 høyere enn budsjettert.
Avviket skyldes hovedsakelig:
• Innføring av variable inntekt for mottak av masser på deponiet har gitt ekstra inntekter på kr
1 600 000 over budsjett (totale variable inntekter i perioden var 1,9 mill. kr.)
• Økte inntekter fra husholdningene kr 1 900 000.
Egenkapitalen i perioden 1 – 4 er økt fra kr 55 151 000 til kr 59 020 000, og egenkapitalandelen i
prosent er 33%, mot 34% pr 31.12.15. Nedgangen skyldes økning i totalkapitalen.
Utbetaling fra Iris Fondet pr 30.04.16 var kr 200 000 til Salten Regionråd for Filmfest Salten.
Inntektene
Samlede inntekter er kr 40 286 000, som er kr 4 238 000 høyere enn budsjett.
Sammenlignet med 2015 er inntektene kr 5 394 000 høyere.
Avvik i forhold til budsjett:
• Økt etterspørsel etter Underbakken-anlegg fra utbyggere har gitt en inntektsøkning på kr
567 000 over budsjett.
• Husholdningsinntektene er kr 1 935 000 høyere enn budsjett. Øningen skyldes en
gjennomgang av regelverket og praktisering av temaet hyppigere tømming og ekstrakjøring, i
tillegg til noe forsiktig budsjettering.
• I 2016 ble det innført en variabel leie av deponi knyttet til mottak av masser i tillegg til en fast
del. Det har kommet inn betydelig mengder, som har gitt tilleggsinntekter på kr 1,6 mill, over

budsjett. Totale variable inntekter var 1,9 mill. kr. Dette er øremerket finansiering av utvidelsen
på deponiet.
Sammenlignet med 2015 er det følgende endringer:
• Inntektene fra miljøtorgene er kr 391 000 høyere enn 2015, dette skyldes blant annet
omlegging av faktureringen. Iris Salten får nå alle inntekter fra levering av jern og metall og
EE-avfall for samlet kr 214 000 pr 30.04. Disse gikk tidligere til Iris Service.
• Husholdningsinntektene økt med kr 2 368 000, hverav er kr 920 000 prisstigning, mens
1 440 000 er presisering av regelverket rundt hyppigere tømming.
Varekostnadene
Samlede varekostnader var kr 24 472 000 som er kr 401 000 lavere enn budsjett. Dette skyldes
reduserte behandlingskostnader med kr 501 000, og økt varekost pga større salg av
underbakkenanlegg enn forventet.
For fraksjonen Matavfall har det vært en nedgang på 12%, som er andelen vi kjørte for Retura Iris
tidligere. Dette gjenspeiles også i reduserte inntekter.
Øvrige endringer er nok generelle svingninger.
Sammenlignet med 2015, er totale varekostnader redusert med kr 647 000. Mot 2015 er det følgende
endringer:
• Matavfall er redusert pga. bortfall av oppdrag for Retura Iris.
• Endringen for Impregnert trevirke skyldes nok tilfeldige svingninger.
• Farlig avfall har økt pga. omlegging av fakturering av inntekter og kostnader fra miljøtorgene.
Tabellen nedenfor viser utviklingen behandlingskostnaden for de største fraksjonene
Behandlingskostnader pr fraksjon fra 2014 - 2016
2014
Restavfall
Papp/papir
Matavfall
Trevirke/hageavfall
Farlig avfall
Impregnert trevirke
Glassinnsamling
Andre fraksjoner
SUM

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 175 182
474 076
2 373 176
1 305 381
150 725
128 880
150 377
8 757 797

2015
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 379 914
411 683
2 286 067
1 592 385
81 350
263 040
128 447
9 142 885

2016
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 343 870
403 099
1 970 465
1 535 135
292 953
121 068
130 439
25 983
8 823 012

Budsjett
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4 300 000
475 333
2 198 667
1 531 333
493 333
150 000
164 667
12 000
9 325 333

Avvik 2015-2016 %-vis endring
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-36 043
-8 584
-315 602
-57 249
211 603
-141 972
1 991
25 983
-319 873

-1 %
-2 %
-14 %
-4 %
260 %
-54 %
2%
-3 %

Personalkostnader.
Samlede lønnskostnader er kr 3 057 000, som er kr 244 000 lavere enn budsjett.
Avviket skyldes:
- Netto pensjonskostnader er kr 79 000 lavere enn budsjettert.
- En person er langtidssykemeldt i 60% stilling. Lønn dekkes av Nav. For øvrig er
arbeidsforholdet avsluttet 1.5.16.
Denne stillingen dekkes inn gjennom innleie fra vikarbyrå, hvor kr 278 000 er belastet
posten «Innleid arbeidskraft» under hovedgruppen «Andre driftskostnader».
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I forhold til 2015 er personalkostnaden redusert med kr 141 000 som hovedsakelig skyldes at
ovennevnte person var i jobb i denne perioden i 2015.
Andre driftskostnader inkl. avskrivninger.
Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 8 094 000, som er kr 428 000 høyere enn budsjett.
Avviket skyldes:
• «Innleid arbeidskraft, konsulenthonorar» har et avvik på kr 365 000.
Innleie fra Adecco kr 278 000, fakturerte støttetjenester fra Iris Service kr 75 000.
Øvrige avvik er periodiseringsavvik.
I forhold til 2015 er det en økning på kr 964 000.
Følgende poster har økninger:
• «Avskrivninger» økt med kr 870 000 pga. avskrivning våre nye bygg og miljøtorg.
• «Drift betalingsterminaler» er økt med kr 91 000, pga. reparasjon og periodisering.
• «Innleid arbeidskraft og konsulenter» er økt pga. innleie fra Adecco på kundesenteret.
Finansinntekter/kostnader.
Netto finansinnt/kostnader er kr 591 000 som er kr 28 000 lavere enn budsjett.
Investeringer i perioden:
Avfallsdunker
Inventar
Komperimator
Underbakkenanlegg

kr 823 000
kr 172 000
kr 249 000
kr 676 000

Likviditet
Selskapets likviditet er tilfredsstillende.
Resultat for våre datterselskaper pr 30.04.16:
Omsetning

Retura Iris AS *
Iris Service AS
Iris Produksjon AS*
HT-Safe AS *
Nofir AS *
Uab Nofir
Mivanor AS
Labora AS *

2016
18,4 mill kr
11,5 mill kr
27,6 mill kr
3,1 mill kr
3,7 mill kr
mill kr
4,0 mill kr
7,5 mill kr

2015
18,0 mill kr
11,9 mill kr
25,5 mill kr
3,1 mill kr
2,8 mill kr
mill kr
591 000 kr
6,3 mill kr

Resultat før skatt
2016
1,7 mill kr
-2,0 mill kr
6,4 mill kr
0,3 mill kr
0,2 mill kr
kr
-298 000 kr
0,3 mill kr

2015
0,9 mill kr
-0,5 mill kr
5,4 mill kr
0,3 mill kr
0,5 mill kr
mill kr
-328 000 kr
0,5 mill kr

For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg.
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Administrasjonens vurdering/anbefaling.
Regnskap pr 30.04.16 viser et overskudd på kr 4 069 000, mot budsjettert underskudd kr 358 000.
Administrasjonen vurderer resultat pr 30.04.16 å være meget tilfredsstillende.
Forslag til vedtak:
Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.16, med et overskudd på 4 069 000 tas til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef
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Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 4 2016.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 4
Regnskap i fjor
Inntekter Underground

kr

Salg kantine
Inntekter fra miljøtorgene

Regnskap

Budsjett

-784 000

kr

kr

-50 332

kr

-2 886 136

-207 633

kr

-26 467 957

kr

Avvik

-147 000

kr

-216 667

kr

-567 333

kr

-59 344

kr

-2 495 402

kr

-50 000

kr

-332

kr

-2 908 333

kr

22 197

Saldoforespørsel og salg gule sekker

kr

-234 392

kr

-223 333

kr

-11 059

Husholdningsrenovasjon

kr

Gevinst salg anleggsmidler

kr

-

kr

-28 835 266
-

kr
kr

-26 900 000
-

kr
kr

-1 935 266
-

Selvkost årlig endring

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-

Viderefaktuering timer og diverse

kr

-523 363

kr

-364 265

kr

-241 667

kr

-122 598

Sum eksterne inntekter

kr

-29 900 699

kr

-33 154 391

kr

-30 540 000

kr

-2 614 391

Leieinntekter Vikan deponi

kr

-1 686 000

kr

-3 827 916

kr

-2 198 667

kr

-1 629 250

Administrative tjenester

kr

-1 275 296

kr

-1 599 168

kr

-1 605 000

kr

Retura kunder ekspedert av Iris Salten

kr

-2 030 666

kr

-1 705 324

kr

-1 704 333

kr

-990

Sum interne inntekter

kr

-4 991 962

kr

-7 132 408

kr

-5 508 000

kr

-1 624 408

Sum driftsinntekter

kr

-34 892 662

kr

-40 286 799

kr

-36 048 000

kr

-4 238 799

Innsamling entreprise

kr

3 376 969

kr

3 428 751

kr

3 450 833

kr

-22 083

Innsamling, internfakturering

kr

6 640 572

kr

6 410 160

kr

6 500 000

kr

-89 840

Drift anlegg, internfakturering

kr

4 885 332

kr

4 623 000

kr

4 623 000

kr

Drift undergr, vekter, behundergr, N Navigasjon

kr

472 352

kr

574 917

kr

425 067

kr

149 850

Behandling av avfall, internfakturering

kr

9 142 885

kr

8 823 012

kr

9 325 333

kr

-502 321

Kjøp bioposer og gule sekker

kr

96 521

kr

147 363

kr

66 667

kr

80 697

Drift renseanlegg

kr

400 000

kr

400 000

kr

400 000

kr

Andre innsamlingskostnader

kr

104 865

kr

65 641

kr

83 333

kr

-17 693

Sum Varekostnader

kr

25 119 496

kr

24 472 844

kr

24 874 233

kr

-401 390

5 832

-

-

kr

-

Lønninger fast ansatte inkl bonus

kr

2 066 365

kr

2 066 007

kr

2 145 455

kr

-79 447

Lønn andre (vikarer)

kr

146 524

kr

32 040

kr

128 000

kr

-95 960

Lønn overtid (faste/vikarer)

kr

69 171

kr

51 524

kr

33 333

kr

18 190

Beregnede feriepenger

kr

283 396

kr

275 463

kr

276 815

kr

-1 351

Arbeidsgiveravgift beregnet

kr

204 688

kr

192 952

kr

204 000

kr

-11 048

Personalforsikringer

kr

20 270

kr

21 293

kr

20 000

kr

1 293

KLP pensjonsandel

kr

351 586

kr

344 066

kr

423 500

kr

-79 434

Netto sykelønn refundert

kr

12 488

kr

-3 004

kr

10 000

kr

-13 004

Andre personalkostnader

kr

44 207

kr

77 509

kr

61 667

kr

15 843

Sum Personalkostnader

kr

3 198 695

kr

3 057 851

kr

3 302 769

kr

-244 918

Avskrivning bygg/anlegg

kr

1 987 174

kr

2 687 818

kr

4 233 333

kr

-1 545 515

Avskrivninger container

kr

1 164 235

kr

1 293 528

kr

-

kr

1 293 528

Avskrivninger inventar/data/utstyr

kr

220 891

kr

247 262

kr

-

kr

247 262

Avskrivning maskinanlegg

kr

23 698

kr

37 064

kr

-

kr

37 064

Sum avskrivninger

kr

3 395 998

kr

4 265 671

kr

4 233 333

kr

32 338

Husleie, tomt, renhold, kantine, kom avg., rigg

kr

457 219

kr

419 934

kr

436 000

kr

-16 066

Miljøoppfølging

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-
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Leieutgifter, containerleie

kr

53 573

kr

40 770

kr

40 000

kr

770

Drift/leie bankterminaler

kr

65 961

kr

156 526

kr

70 000

kr

86 526

Inventar/utstyr/data

kr

131 628

kr

78 263

kr

60 000

kr

18 263

Vedlikehold data/utstyr/lisenser data

kr

785 559

kr

722 164

kr

758 500

kr

-36 336

Arbeidsklær og verneutstyr

kr

kr

3 333

kr

-3 333

Vedlikehold anlegg / containere

kr

56 047

kr

16 667

kr

39 380

Revisjon
HMS

-

kr

-

79 572

kr

kr

49 527

kr

62 444

kr

123 333

kr

-60 889

kr

175 594

kr

127 915

kr

73 333

kr

54 581

Innleid arbeidskraft, konsulenthonorar

kr

259 809

kr

600 525

kr

235 000

kr

365 525

Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv.

kr

66 019

kr

86 647

kr

50 000

kr

36 647

Telefon, bredbånd

kr

84 128

kr

87 403

kr

86 667

kr

737

Porto

kr

144 736

kr

170 219

kr

180 000

kr

-9 781

Kurs, reiser, møter etc.

kr

229 285

kr

235 649

kr

168 333

kr

67 316

Varekjøp kanitne (salg som inntekt)

kr

125 864

kr

118 510

kr

108 333

kr

10 177

Annonser, reklame, brosjyrer, hjemmeside

kr

382 318

kr

326 630

kr

566 667

kr

-240 037

Representasjon, gaver

kr

11 614

kr

1 700

kr

5 000

kr

-3 300

Kontigenter

kr

155 884

kr

243 647

kr

150 000

kr

93 647

Tilskudd, støtte

kr

Forsikringspremier

kr

388 304

kr

147 935

kr

133 333

kr

14 601

Bank- og kortgebyr

kr

57 197

kr

87 055

kr

66 667

kr

20 389

Tap på fordringer, innkommet tidl. avskrevet tap

kr

898

kr

Purreomkostninger + annet

kr

30 116

kr

58 846

kr

101 667

kr

-42 821

Sum andre driftskostnader

kr

3 734 802

kr

3 828 828

kr

3 432 833

kr

395 994

Sum driftskostnader

kr

35 448 991

kr

35 625 194

kr

35 843 169

kr

-217 975

DRIFTSRESULTAT

kr

556 330

kr

-4 661 605

kr

-204 831

kr

-4 456 775

Renteinntekter og utbytte fra døtre

kr

-109 403

kr

-76 403

kr

-136 667

kr

60 264

Rentekostnader

kr

756 647

kr

668 237

kr

700 000

kr

-31 763

Netto finanskostnader

kr

647 244

kr

591 834

kr

563 333

kr

28 501

Ordinært resultat

kr

1 203 574

kr

-4 069 771

kr

358 502

kr

-4 428 274

-

kr

-

-

kr

kr

-

-

kr

-

kr

-
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Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 4 2016.
Iris Salten - Balanse periode 1 - 4
EIENDELER

IB

Bevegelse

UB

Note

Anleggsmidler
Tomter, bygg og annen fast eiendom

kr

94 989 748 kr

-2 524 370 kr

92 465 378

Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr)

kr

17 765 510 kr

662 477 kr

18 427 987

Driftsløsøre og inventar

kr

2 267 539 kr

-99 303 kr

2 168 236

Sum varige driftsmidler

kr

115 022 797 kr

-1 961 196 kr

113 061 601

Aksjer i Iris Service AS

kr

1 547 000 kr

-

kr

1 547 000

Aksjer i Iris Retura AS

kr

615 000 kr

-

kr

615 000

Aksjer Produksjon AS

kr

16 006 000 kr

-

kr

16 006 000

Aksjer Mivanor AS

kr

2 000 000 kr

-

kr

2 000 000

Sum aksjer i datterselskaper

kr

20 168 000 kr

-

kr

20 168 000

Aksjer i Kunnskapsparken

kr

201 000 kr

-

kr

201 000

Aksjer i Labora AS

kr

2 150 000 kr

-

kr

2 150 000
1 319 750

Aksjer i HT-Safe

kr

1 319 750 kr

-

kr

B-aksjer i Nord-Salten Kraftlag

kr

32 393 kr

-

kr

32 393

Egenkapitalinnskudd KLP

kr

637 750 kr

-

kr

637 750

Sum investering i andre aksjer og andeler kr

4 340 893 kr

-

kr

4 340 893

-1 961 196 kr

137 570 494

Sum anleggsmidler

1

kr

139 531 690 kr

Varelager

kr

80 006 kr

-84 740 kr

-4 734

Periodisering husholdningsgebyr

kr

-2 804 kr

-14 435 872 kr

-14 438 676

2
2

Omløpsmidler

Kundefordringer (husholdning og næring)

kr

1 938 949 kr

3 489 737 kr

5 428 686

Andre fordringer

kr

1 626 063 kr

-77 729 kr

1 548 334

Krav på utbytte

kr

3 840 000 kr

-

kr

-

3 840 000

Avsetning tap på fordringer

kr

-500 000 kr

kr

-500 000

Sum fordringer

kr

6 982 213 kr

-11 108 603 kr

-4 126 390

Sum bankinnskudd

kr

11 283 636 kr

28 399 549 kr

39 683 184

Sum omløpsmidler

kr

18 265 849 kr

17 290 945 kr

35 556 794

Sum anleggsmidler og omløpsmidler

kr

157 797 539 kr

15 329 749 kr

173 127 288

2

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten
Note 2: Endringer skyldes fakturering av 1 termin av husholdningsgebyret
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Iris Salten - Balanse periode 1 - 4
EGENKAPITAL OG GJELD

IB

Bevegelse

UB

Note

Egenkapital
Frie fond

kr

-47 532 849 kr

Fond Interkommunalt samarbeid

kr

-7 618 337 kr

Overført perioderesultat

kr

-

Sum egenkapital

kr

Overført årsresultat

kr

-47 532 849

200 000 kr

-

-7 418 337

kr

-

kr

-4 069 771 kr

kr

-4 069 771

-55 151 186 kr

-3 869 771 kr

-59 020 957

3

-

Gjeld
Pensjonsforpliktelser

kr

-1 783 214 kr

kr

-1 783 214

Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB)

kr

-89 661 068 kr

-10 209 142 kr

-

-99 870 210

Mva, aga, skatt, andre trekk

kr

1 418 676 kr

-1 623 313 kr

-204 637

Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg

kr

-2 608 880 kr

-952 787 kr

-3 561 667

Selvkost akkum resultat

kr

1 913 994 kr

-

kr

1 913 994

Leverandørgjeld

kr

-9 015 760 kr

3 948 274 kr

-5 067 486

4

5

Gjeld til selskap i samme konsern
Kundeford. på selskap i samme konsern

kr

2 094 065 kr

2 399 861 kr

4 493 926

Gjeld til selkap s. konsern

kr

-5 080 048 kr

-5 468 242 kr

-10 548 290

7

Mellomregning Iris Service AS

kr

44 408 kr

-1 479 992 kr

-1 435 584

8

Mellomregning Iris Produksjon AS

kr

16 186 kr

-1 797 266 kr

-1 781 080

Mellomregning Iris Retura AS

kr

15 288 kr

3 722 629 kr

3 737 917

Sum gjeld til selskap i s konsern

kr

-2 910 101 kr

-2 623 010 kr

-5 533 111

Sum gjeld

kr

-102 646 353 kr

-11 459 978 kr

-114 106 331

Sum gjeld og egenkapital

kr

-157 797 539 kr

-15 329 749 kr

-173 127 288

Note 3:
Note 4:
Note 5:
Note 6:
Note 7:
Note 8:

6

Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.
Økning skyldes utbetaling av innvilget lån ifbm investeringer ihht. vedtak.
Akkumulert selvkost pr 31.12.2015.
Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.
Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt.
Mellomregning består av mva fra de ulike selskapene pga. fellesregistreringen.
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 16/ 38
Beslutningssak

17. juni 2016

Endring av pakking og utdeling av info-sekken.
Hensikt.
Evaluere arbeidet med pakking og utdeling av info-sekken. Administrasjonen anbefaler at det avsluttes
slik det gjøres i dag.
Bakgrunn.
Iris Salten har siden grønt system ble innført i 1998, årlig delt ut info-sekk til alle husstandene i Salten.
Sekken har inneholdt bioposer for oppsamling av matavfall, tømmekalender, informasjonsmateriell, sekk
til å ha julepapir i, og senere plastsekker for oppsamling av husholdningsplast.
Ordningen med pakking og utlevering av info-sekken er kostnadskrevende. Når vi ser dette i
sammenheng med at Iris Salten de siste årene har tatt i bruk nye kommunikasjonskanaler, og ikke minst
fått utviklet en egen applikasjon med blant annet tømmekalender med varsling om tømmedag, gir det
muligheter til å foreta endringer.
Vi har også ei aktiv hjemmeside hvor alle som er på nett kan laste ned tømmekalenderen. I tillegg har vi
to-veis kommunikasjon med kundene på selvbetjeningsskjema på hjemmesiden, på Facebook og på
Iris-appen, hvor kundene kan legge inn bestillinger av våre tjenester.
Saken
Utsending av info-sekken er som nevnt over kostnadskrevende. All pakking av en rull med bioposer, en
rull med plastsekker, tømmekalender og eventuelt annet informasjonsmateriell i egen sekk for bruk av
julepapir, skjer manuelt. Det er derfor ikke uvanlig at noen ruter får feil kalender, som vi i ettertid bruker
mye tid på å rydde opp i.
Vi har godt grunnlag for å hevde at rundt 70 prosent av husholdningene i Salten sorter matavfall og
husholdningsplast. Det betyr at vi deler ut 10,500 ruller med bioposer og plastsekker, som ikke brukes til
formålet. Plastsekkene blir brukt til alt annet enn å ha plast i, som bildet under viser, mens bioposene
etter hvert kommer i retur til oss som restavfall. Det utgjør en årlig vekt på rundt 10 tonn.
Som tabellen under viser koster pakking og utdeling av info-sekken oss årlig rundt 1,3 millioner kroner.
Legger vi til innkjøp og bioposer og plastsekker som ikke blir brukt, er beløpet 1,8 millioner kroner.

Kostnader pakking og utdeling av info-sekken
Pakking av alle sekker og utdeling på rutene til Iris Service
Produksjon og trykk av tømmekalender
Utdeling på entreprenørruter
Innkjøp og utdeling av bioposer som ikke blir brukt
Innkjøp og utdeling av plastsekker som ikke blir brukt
10 tonn bioposer til forbrenning
Totale kostnader

915.000,75.000,300.000,350.000,180.000,14.000,1.834.000,-

Det er ingen tvil om at utdeling av info-sekken er et godt servicetiltak for husholdningene i Salten. Vi
oppnår god sortering av plast, sett i forhold til landsgjennomsnittet, og en stor andel som sorterer ut
matavfall.
Vi får også distribuert ut tømmekalenderen på papir til alle husholdninger.
I alt vi fortar oss i Iris Salten skal vi arbeide for bedre og rimeligere løsninger for kundene våre, uten at
det skal gå på bekostning av servicenivå, sorteringsgrad og kvalitet på avfallet. Ny teknologi, og at en
stadig større del av kundemassen er på nett, gir oss muligheter til å tenke nytt.
Tømmekalender
Vi har i dag et godt tilbud til alle nett-brukere om nedlasting av tømmekalender fra vår hjemmeside, eller
nedlasting av Iris-app med tømmekalender.
Erfaringene fra Helgeland Avfallsselskap, som for først gang i 2015 ikke sendte ut infosekk med
tømmekalender, var at endringen gikk smertefritt. 300 abonnenter tok kontakt på telefon for å få tilsendt
kalenderen. Også HAF har tilbud om kalender på app.
Iris Salten har 2,5 ganger flere kunder enn HAF, men større andel i borettslag og sameier, der man ikke
er avhengig av tømmekalender. Sammenlignet med HAF, er det grunn til å tro at vi vil få 600-700 ekstra
telefoner fra kunder som vil ha tilsendt tømmekalender på papir.
Om vi må styrke kundesenteret for en liten periode, og sende ut 700 kalendere per post, vil det utgjøre
langt mindre i utgifter enn kostnadene ved å trykke 40.000 kalendere.
Det betyr at vi vil å ivareta god service overfor alle våre kunder, selv om papirkalenderen ikke deles ut.
Matavfallsposer/plastsekker
Utdeling av matavfallsposer og plastposer har bidratt til god sortering. I det nye anbudet er det tatt
høyde for at sjåførene på rutene skal ha med seg bioposer for utdeling til husholdningene som gir
beskjed om at de er trenger nye poser. Det kan enten skje ved at en biopose knytes på dunken, eller at
kunden gir beskjed på selvbetjeningssiden på vår hjemmeside, eller på appen, at man trenger nye
poser, og at videre beskjed går ut til sjåførene fra kundesenteret.
I dag deler vi ut kun en rull, deretter må kundene hente bioposer og plastsekker på våre miljøtorg. En ny
ordning som beskrevet over, vil faktisk være en bedre og langt billigere ordning spesielt for våre kunder i
distriktet.
I forhandlinger med ny entreprenør anbefales at også utdeling av plastsekker tas inn i det nye anbudet
etter samme prosedyre som matavfallsposene.
For borettslag og sameier som har felles oppsamlingsanlegg, må det etableres gode ordninger for
utdeling av bioposer og plastsekker i samarbeid med styrene i det enkelte lag.
Utsetting av «sjokkselgere» med bioposer på butikker bør vurderes som et alternativ.

Kommunikasjon
En omlegging av dagens ordning vil kreve god informasjon ut til kundene. Det anbefales derfor at vi
kjører tunge kampanjer mot slutten av året både i media, på Facebook og hjemmesiden, for å nå flest
mulig. God informasjon første året med endring av en mangeårig innarbeidet praksis, vil kreve ressurser
utover det som er planlagt i kommunikasjonsbudsjettet for 2016.
Økonomi
Som tabellen over viser har vi store kostnader med utdeling av info-sekken. Utdeling skjer i desember
måned, som ikke alltid er like gunstig værmessig. En endring vil føre til reelle besparelser på minimum
544.000 kroner i kjøp av færre poser. I tillegg kommer utgifter til pakking og distribusjon, og trykk av
kalendere.
Det er vanskelig å stipulere hva distribusjonskostnadene vil bli før vi har fått på plass et eksakt opplegg,
Det er imidlertid god grunn til å tro at de vil bli langt lavere enn 1,3 millioner kroner.

Det spirer godt i Valnesfjord under Iris-sekkene.

Anbefaling.
Ordningen med pakking og utdeling av info-sekker er kostnadskrevende overmodent for endring. Vi kan
nå ut til kundene med bio-poser, plastsekker og tømmekalender på en langt mindre arbeidskrevende
måte enn i dag, uten at det vil gå utover servicenivået. Styret anbefales derfor å avvikle ordningen.
Forslag til vedtak:
Ordningen med pakking og utdeling av info-sekk til husholdningene i Salten avvikles. Administrasjonen
får fullmakt til å finne bedre og mindre kostnadskrevende ordninger, som ivaretar god informasjon, godt
servicenivå og god kildesortering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Arnt E. Pedersen
Kommunikasjonsansvarlig

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 16/39
Orienteringssak

17. juni 2016.

Informasjon fra representantskapsmøte 4. mai 2016.
Hensikt.
Styreleder vil informere fra representantskapets møte den 4. mai 2016.
Følgende saker var til behandling:
Sak 16/04

Godkjenning av regnskap for 2015:
- Godkjenning av resultatregnskap.
- Godkjenning av balanse.
- Godkjenning av disposisjon av overskudd.
- Styrets årsberetning.
- Revisors beretning.

http://www.iris-salten.no/nor/om-iris-/arsmelding-2015
Sak 16/05
Sak 16/06
Sak 16/07
Sak 16/08
Sak 16/09
Sak 16/10
Sak 16/11
Sak 16/12

Fastsetting av godtgjørelser til representantskap og styre.
Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
Redegjørelse til representantskapet om arbeid med interkommunalt samarbeid.
Retningslinjer for Iris-fondet.
Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.
Valg av styrets nestleder.
Valg av representantskapets leder.
Valg av representantskapets nestleder.

Leif Magne Hjelseng
Adm. Dir.

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 16/40
Beslutningssak

Justering av lønn administrerende direktør.
Hensikt.
Styre skal fastsette lønn for daglig leder.
Saken forberedes av styreleder.

Vedlagt følger arbeidsavtale for administrerende direktør.

17. juni 2016.

ARBEIDSAVTALE
Salten Forvaltning IKS har tilsatt Leif Magne Hjelseng....fødselsnr.:220166 49701 i stilling som
administrerende direktør med lønn kr 51.666,67 per måned
tiltredelse 15.11.05.
Følgende er avtalt:
•
•
•

AD har 5 dager ekstra ferie per år.
AD har rett på 3 måneders permisjon med lønn hvert femte år, første gang år 2010.
AD har rett til å gå av med full pensjon ved 65 år. Selskapet skal innbetale pensjonspremier
som sikrer full pensjon ved 65 år.

Taushetserklæring
Som en del av arbeidsavtalen har arbeidstakeren underskrevet selskapets taushetserklæring. Dette
gjelder også for evt. senere arbeidsavtaler.
Øvrig
For stillingen gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale, herunder
pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse. Arbeidstakerens og arbeidsgiverens
oppsigelsesfrister, jfr arbeidsmiljølovens §58 og tjenestemannslovens §§9, 10, 11. Rettigheter til ferie
og feriepenger, fastsettelse av ferietidspunkt er regulert av lov om ferie.
Lønn utbetales 1 gang pr. måned innen den 15. i den gjeldende måned.
Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for selskapet og slik sammen bidra til å innfri de forventninger
styret og representantskapet har.

____________________

____________________

Wiggo Lauritsen

Leif Magne Hjelseng

Styreleder

Underskrift

Dette tilsettingsbrev er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav hver av partene beholder 1 eksemplar hver.

