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Økonomirapport pr 30. juni 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 juni 2016.
Iris Salten - Resultat periode 1 - 6
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

-53 469 330
38 736 253
4 006 187
10 236 579
-490 311
909 150
418 839

Regnskap
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-61 060 174
38 237 696
3 703 061
12 121 426
-6 997 991
1 034 403
-5 963 588

Budsjett
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-54 707 000
37 861 350
4 155 736
11 052 000
-1 637 914
845 000
-792 914

Avvik
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-6 353 174
376 346
-452 675
1 069 426
-5 360 077
189 403
-5 170 674

Regnskapet for perioden 1 - 6 viser en omsetning på kr 61 055 000, og et overskudd på kr 5 963 000,
som er kr 5 170 000 høyere enn budsjettert.
Avviket mot budsjett skyldes hovedsakelig:
 Innføring av variable inntekt for mottak av masser på deponiet har gitt ekstra inntekter på kr
3 057 000 over budsjett (totale variable inntekter i perioden var 3,5 mill. kr.)
 Økte inntekter fra husholdningene kr 2 000 000 ut over budsjett.
Egenkapitalen i perioden 1 – 6 er økt fra kr 55 151 000 til kr 60 234 000, og egenkapitalandelen i
prosent er 35%, mot 34% pr 31.12.15.
Utbetaling fra Iris Fondet pr 30.06.16 var kr 880 000:
 Filmfest Salten
kr 200 000
 Newton Salten
kr 680 000
Inntektene
Samlede inntekter er kr 61 060 000, som er kr 6 353 000 høyere enn budsjett.
Sammenlignet med 2015 er inntektene kr 7 591 000 høyere.
Avvik i forhold til budsjett:
 Økt etterspørsel etter Underbakken-anlegg fra utbyggere har gitt en inntektsøkning på kr
926 000 over budsjett.






Husholdningsinntektene er kr 2 040 000 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 3,0 mill, over
budsjett. Totale variable inntekter var 3,5 mill. kr. Dette er øremerket finansiering av utvidelsen
på deponiet.
Inntektene fra miljøtorgene er kr 293 000 høyere enn budsjettert.

Sammenlignet med 2015 er det følgende endringer:
 Inntektene fra miljøtorgene er kr 750 000 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 525 000 pr 30.06. Disse gikk tidligere til Iris Service.
 Husholdningsinntektene økt med kr 2 173 000, hverav er kr 920 000 prisstigning, mens
1 253 000 er presisering av regelverket rundt hyppigere tømming.
Varekostnadene
Samlede varekostnader var kr 38 237 000 som er kr 376 000 lavere enn budsjett. Dette skyldes økt
varekost. pga større salg av «underbakkenanlegg» enn forventet.
Behandlingskostnadene kr 14 479 000 er iht. budsjett, men det er noe usikkerhet rundt fraksjonen
trevirke, da vi pr 30.06 har blitt fakturert akonto. Endelig avregning vil bli gjort etter utskipning fra Vikan i
september/oktober.
For fraksjonen Matavfall har det vært en nedgang mot budsjett. Dette pga. andelen Iris Salten kjørte for
Retura Iris tidligere kjøres selv av Retura Iris. Dette gjenspeiles også i reduserte inntekter. Øvrige
endringer er generelle svingninger.
Sammenlignet med 2015, er behandlingskostnadene redusert med kr 236 000. Det har vært størst
endring innenfor:
 Matavfall er redusert pga. bortfall av oppdrag for Retura Iris.
 Farlig avfall har økt pga. omlegging av fakturering av inntekter og kostnader fra miljøtorgene.
 Øvrige endringer er generelle svingninger.
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

6 725 304
722 894
3 597 665
2 172 774
279 238
371 840
212 940
14 082 655

2015
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

7 060 901
643 634
3 403 971
2 811 744
61 444
480 880
178 025
75 804
14 716 402

2016
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

6 858 602
636 652
3 071 180
2 561 286
671 702
412 186
183 520
84 795
14 479 922

Budsjett
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

6 900 000
713 000
3 298 000
2 297 000
740 000
225 000
247 000
18 000
14 438 000

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

-202 299
-6 982
-332 791
-250 458
610 258
-68 694
5 495
8 991
-236 480

-3 %
-1 %
-10 %
-9 %
993 %
-14 %
3%
-2 %
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Personalkostnader.
Samlede lønnskostnader er kr 3 703 000, som er kr 452 000 lavere enn budsjett.
Avviket skyldes:
- Netto pensjonskostnader er kr 79 000 lavere enn budsjettert.
- En person har vært langtidssykemeldt i 60% stilling frem til 1.5.16. Lønn er dekket av Nav.
For øvrig er arbeidsforholdet avsluttet.
Denne stillingen ble dekket inn gjennom innleie fra vikarbyrå, hvor kr 332 000 er belastet
posten «Innleid arbeidskraft» under hovedgruppen «Andre driftskostnader».
I forhold til 2015 er personalkostnaden redusert med kr 303 000 som hovedsakelig skyldes at
ovennevnte person var i jobb i denne perioden i 2015.
Andre driftskostnader inkl. avskrivninger.
Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 12 121 000, som er kr 1 069 000 høyere enn budsjett.
Avviket skyldes:
 «Innleid arbeidskraft, konsulenthonorar» har et avvik på kr 533 000.
Innleie fra Adecco kr 332 000, fakturerte støttetjenester fra Iris Service kr 106 000.
 «Drift-leie betalingsterminaler» avvik kr 169 000. Leie av betalingsterminaler, bredbånd har økt
mere enn budsjettert. Har nylig byttet leverandør for mulig besparesle. Vi har også etablert nye
kasseløsning på torg uten vekt som ikke er budsjettert. Beslutningen er gjort etter en
totalvurdering av kost/nytte.
 Data har avvik kr 86 000, pga innkjøp av ruteplanlegger til PA.
Øvrige avvik er hovedsakelig 1periodiseringsavvik.
I forhold til 2015 er det en økning på kr 1 885 000.
Følgende poster har økninger:
 «Avskrivninger» økt med kr 1 233 000 pga. avskrivning våre nye bygg og miljøtorg.
 «Drift/leie betalingsløsninger» er økt med kr 157 000, pga. reparasjon, nytt kassesystem
 «Innleid arbeidskraft og konsulenter» er økt pga. innleie fra Adecco på kundesenteret.
 «Markedsføring/annonser» har økt med kr 191 000.
Finansinntekter/kostnader.
Netto finansinntekter/kostnader er kr 1 034 000 som er kr 189 000 høyere enn budsjett.
Kommunalbanken har nå økt sin rente med 0,15 prosentpoeng pga. økte pengemarkedsrenter. Ny rente
fra 22.08.16 er 1,8%. Dette utgjør ca kr 45 000 pr år.
Investeringer i utstyr:
Avfallsdunker
Inventar
Komperimator
Underbakkenanlegg
Sum

kr 1 463 000
kr 408 000
kr 249 000
kr 1 884 000
kr 4 068 000
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Investeringer som ikke er avsluttet:
Tømmerneset (nytt komprimator anlegg) kr
Utvidelse av deponi (konsulentarbeid)
2015:
kr
2016:
kr
Brannanlegg (konsulentarbeid)
2015:
kr
2016:
kr

867 000
162 000
160 000
40 000
120 000

Likviditet
Selskapets likviditet er tilfredsstillende.
Resultat for våre datterselskaper pr 30.06.16:
Omsetning

Retura Iris AS
Iris Service AS
Iris Produksjon AS
HT-Safe AS pr 31.07
Nofir AS pr 31.07*
Uab Nofir pr 31.07
Mivanor AS pr 31.07
Labora AS

2016
28,5 mill kr
17,2 mill kr
43,1 mill kr
5,7 mill kr
6,3 mill kr
14,9 mill kr
6,7 mill kr
12,4 mill kr

2015
28,9 mill kr
18,7 mill kr
40,2 mill kr
5,4 mill kr
6,0 mill kr
12,1 mill kr
kr
10,3 mill kr

Resultat før skatt
2016
3,7 mill kr
-2,2 mill kr
11,6 mill kr
0,8 mill kr
-60 000kr
1,5 mill kr
289 000 kr
2,5 mill kr

2015
4,2 mill kr
1,3 mill kr
9,5 mill kr
1,0 mill kr
0,3 mill kr
-0,3 mill kr
kr
1,9 mill kr

For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg.
Administrasjonens vurdering/anbefaling.
Regnskap pr 30.06.16 viser et overskudd på kr 5 963 000, mot budsjettert overskudd kr 792 000.
Administrasjonen vurderer resultat pr 30.06.16 å være meget tilfredsstillende.
Forslag til vedtak:
Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.06.16, med et overskudd på 5 963 000 tas til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef
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Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 6 2016.
Iris Salten - Resultat periode 1 - 6
Regnskap i fjor

Regnskap

Budsjett

Avvik

Inntekter Underground

kr

-443 000

kr

-1 251 000

kr

-325 000

kr

Salg kantine

kr

-64 010

kr

-101 266

kr

-75 000

kr

-26 266

Inntekter fra miljøtorgene

kr

-4 485 643

kr

-5 235 378

kr

-4 937 500

kr

-297 878

Saldoforespørsel og salg gule sekker

kr

-407 198

kr

-419 341

kr

-395 000

kr

-24 341

Husholdningsrenovasjon

kr

-40 180 957

kr

-42 353 267

kr

-40 350 000

kr

-2 003 267

Gevinst salg anleggsmidler

kr

Selvkost årlig endring

kr

Viderefaktuering timer og diverse

kr

-716 886

kr

-919 841

kr

-362 500

kr

-557 341

Sum eksterne inntekter

kr

-46 297 696

kr

-50 280 093

kr

-46 445 000

kr

-3 835 093

Leieinntekter Vikan deponi

kr

-2 529 000

kr

-5 853 363

kr

-3 298 000

kr

-2 555 363

Administrative tjenester

kr

-1 896 256

kr

-2 328 653

kr

-2 407 500

kr

78 847

Retura kunder ekspedert av Iris Salten

kr

-2 746 379

kr

-2 598 065

kr

-2 556 500

kr

-41 565

Sum interne inntekter

kr

-7 171 635

kr

-10 780 081

kr

-8 262 000

kr

-2 518 081

Sum driftsinntekter

kr

-53 469 330

kr

-61 060 174

kr

-54 707 000

kr

-6 353 174

Innsamling entreprise

kr

5 049 102

kr

5 127 771

kr

5 176 250

kr

-48 479

Innsamling, internfakturering

kr

9 960 406

kr

9 757 069

kr

9 750 000

kr

7 069

Drift anlegg, internfakturering

kr

7 327 998

kr

6 980 614

kr

6 934 500

kr

46 114

Drift undergr, vekter, behundergr, N Navigasjon

kr

732 903

kr

801 773

kr

637 600

kr

164 173

Behandling av avfall, internfakturering

kr

14 716 402

kr

14 479 922

kr

14 438 000

kr

41 922

Kjøp bioposer og gule sekker

kr

229 258

kr

360 611

kr

200 000

kr

160 611

Drift renseanlegg

kr

600 000

kr

600 000

kr

600 000

kr

Andre innsamlingskostnader

kr

120 185

kr

129 935

kr

125 000

kr

4 935

Sum Varekostnader

kr

38 736 253

kr

38 237 696

kr

37 861 350

kr

376 346

Lønninger fast ansatte inkl bonus

kr

2 519 289

kr

2 446 060

kr

2 681 818

kr

-235 759

Lønn andre (vikarer)

kr

184 656

kr

43 108

kr

180 000

kr

-136 893

Lønn overtid (faste/vikarer)

kr

90 538

kr

66 545

kr

50 000

kr

16 545

Beregnede feriepenger

kr

378 088

kr

351 079

kr

349 418

kr

1 661

Arbeidsgiveravgift beregnet

kr

281 047

kr

254 313

kr

260 000

kr

-5 687

Personalforsikringer

kr

20 270

kr

21 293

kr

20 000

kr

1 293

KLP pensjonsandel

kr

332 589

kr

326 306

kr

405 500

kr

-79 194

Netto sykelønn refundert

kr

31 969

kr

4 805

kr

15 000

kr

-10 195

Andre personalkostnader

kr

167 741

kr

189 553

kr

194 000

kr

-4 447

Sum Personalkostnader

kr

4 006 187

kr

3 703 061

kr

4 155 736

kr

-452 675

Avskrivning bygg/anlegg

kr

3 023 774

kr

3 991 356

kr

6 350 000

kr

-2 358 644

Avskrivninger container

kr

1 750 616

kr

1 970 797

kr

-

kr

1 970 797

Avskrivninger inventar/data/utstyr

kr

325 844

kr

354 687

kr

-

kr

354 687

Avskrivning maskinanlegg

kr

38 976

kr

55 595

kr

-

kr

55 595

Sum avskrivninger

kr

5 139 210

kr

6 372 436

kr

6 350 000

kr

22 436

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

kr

680 754

kr

627 495

kr

679 500

kr

-52 005

-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-926 000

-

-

kr

-

5

Miljøoppfølging

kr

kr

-

Leieutgifter, containerleie

kr

72 701

-

kr

59 484

kr

60 000

kr

-516

Drift/leie betalingsløsninger

kr

117 549

kr

274 100

kr

105 000

kr

169 100

Inventar/utstyr/data

kr

179 535

kr

101 797

kr

90 000

kr

11 797

Vedlikehold data/utstyr/lisenser data

kr

866 544

kr

938 576

kr

852 500

kr

86 076

Arbeidsklær og verneutstyr

kr

kr

2 519

kr

5 000

kr

-2 481

Vedlikehold anlegg / containere

kr

83 077

kr

79 307

kr

25 000

kr

54 307

Revisjon

kr

90 875

kr

86 844

kr

90 000

kr

-3 156

HMS

kr

264 583

kr

127 915

kr

110 000

kr

17 915

Innleid arbeidskraft, konsulenthonorar

kr

416 821

kr

858 407

kr

325 000

kr

533 407

Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv.

kr

110 558

kr

95 670

kr

75 000

kr

20 670

Telefon, bredbånd

kr

128 460

kr

134 844

kr

130 000

kr

4 844

Porto

kr

168 765

kr

200 019

kr

190 000

kr

10 019

Kurs, reiser, møter etc.

kr

326 674

kr

392 696

kr

252 500

kr

140 196

Varekjøp kanitne (salg som inntekt)

kr

173 163

kr

183 170

kr

162 500

kr

20 670

Annonser, reklame, brosjyrer, hjemmeside

kr

651 963

kr

843 610

kr

850 000

kr

-6 390

Representasjon, gaver

kr

12 734

kr

1 700

kr

7 500

kr

-5 800

Kontigenter

kr

229 405

kr

289 468

kr

240 000

kr

49 468

Tilskudd, støtte

kr

Forsikringspremier

kr

388 304

kr

221 902

kr

200 000

kr

21 902

Bank- og kortgebyr

kr

95 496

kr

102 588

kr

100 000

kr

2 588

Tap på fordringer, innkommet tidl. avskrevet tap

kr

9 426

kr

13 408

kr

kr

13 408

Purreomkostninger + annet

kr

29 983

kr

113 471

kr

152 500

kr

-39 029

Sum andre driftskostnader

kr

5 097 369

kr

5 748 990

kr

4 702 000

kr

1 046 990

Sum driftskostnader

kr

52 979 019

kr

54 062 183

kr

53 069 086

kr

993 097

DRIFTSRESULTAT

kr

-490 311

kr

-6 997 991

kr

-1 637 914

kr

-5 360 077

Renteinntekter og utbytte fra døtre

kr

-215 231

kr

-172 288

kr

-205 000

kr

32 712

Rentekostnader

kr

1 124 380

kr

1 206 691

kr

1 050 000

kr

156 691

Netto finanskostnader

kr

909 150

kr

1 034 403

kr

845 000

kr

189 403

Ordinært resultat

kr

418 839

kr

-5 963 588

kr

-792 914

kr

-5 170 674

-

-

kr

kr

-

-

kr

kr

-

-

-

kr

-
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Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 6 2016.
Iris Salten - Balanse periode 1 - 6
EIENDELER

IB

Bevegelse

UB

Note

Anleggsmidler
Tomter, bygg og annen fast eiendom

kr

94 989 748 kr

-2 740 331 kr

92 249 417

Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr)

kr

17 765 510 kr

1 512 682 kr

19 278 192

Driftsløsøre og inventar

kr

2 267 539 kr

-22 896 kr

2 244 643

Sum varige driftsmidler

kr

115 022 797 kr

-1 250 545 kr

113 772 251

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

Aksjer i HT-Safe

kr

1 319 750 kr

-

kr

1 319 750

B-aksjer i Nord-Salten Kraftlag

kr

32 393 kr

-

kr

32 393

Egenkapitalinnskudd KLP

kr

637 750 kr

51 949 kr

689 699

Sum investering i andre aksjer og andeler kr

4 340 893 kr

51 949 kr

4 392 842

kr

139 531 690 kr

-1 198 596 kr

138 333 094

Varelager

kr

80 006 kr

72 085 kr

152 091

Periodisering husholdningsgebyr

kr

-2 804 kr

-1 872 kr

-4 676

Kundefordringer (husholdning og næring)

kr

1 938 949 kr

-164 570 kr

1 774 378

Andre fordringer

kr

1 626 063 kr

-1 168 160 kr

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

-1 262 518 kr

5 719 695

Sum bankinnskudd

kr

11 283 636 kr

12 007 723 kr

23 291 359

Sum omløpsmidler

kr

18 265 849 kr

10 745 205 kr

29 011 054

Sum anleggsmidler og omløpsmidler

kr

157 797 539 kr

9 546 609 kr

167 344 147

Sum anleggsmidler

1

Omløpsmidler

457 902

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 - 6
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

880 000 kr

-

-6 738 337

kr

-

kr

-5 963 588 kr

kr

-5 963 588

-55 151 186 kr

-5 083 588 kr

-60 234 774

3

-

Gjeld
Pensjonsforpliktelser

kr

-1 783 214 kr

-

kr

-1 783 214

Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB)

kr

-89 661 068 kr

-7 488 664 kr

-97 149 732

Mva, aga, skatt, andre trekk

kr

1 418 676 kr

-714 494 kr

704 181

Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg

kr

-2 608 880 kr

470 827 kr

-2 138 053

Selvkost akkum resultat

kr

1 913 994 kr

-

kr

1 913 994

Leverandørgjeld

kr

-9 015 760 kr

2 397 442 kr

-6 618 318

4

5

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

kr

2 094 065 kr

769 546 kr

2 863 611

6

Gjeld til selkap s. konsern

kr

-5 080 048 kr

-795 073 kr

-5 875 121

7

Mellomregning Iris Service AS

kr

44 408 kr

-376 081 kr

-331 673

8

Mellomregning Iris Produksjon AS

kr

16 186 kr

571 285 kr

587 472

Mellomregning Iris Retura AS

kr

15 288 kr

702 191 kr

717 479

Sum gjeld til selskap i s konsern

kr

-2 910 101 kr

871 868 kr

-2 038 232

Sum gjeld

kr

-102 646 353 kr

-4 463 021 kr

-107 109 374

Sum gjeld og egenkapital

kr

-157 797 539 kr

-9 546 609 kr

-167 344 147

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

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. 16/47
Innstilling til representantskapet.

9. september 2016.

Retningslinjer for valgkomite.
Bakgrunn og sak.
I kommunens eierskapsmelding, behandlet av regionrådet og kommunene, anbefales det at det skal vedtas
retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Vedlagte forslag bygger på eierskapsmeldingens forslag.
Retningslinjen gjelder for valg til styret i Iris Salten IKS. Iris Salten IKS har egne retningslinjer for valg av styre til
sine datterselskaper.

Retningslinjer for valgkomite for Iris Salten iks.
Mandat
Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Iris
Salten IKS foreslå kandidater til disse vervene. Valgkomiteen skal også forberede forslag til honorar for styrets
medlemmer, representantskapet leder og nestleder.
Styret.
Styret i Iris Salten IKS består av 7 styremedlemmer, hvor 6 medlemmer og 3 medlemmer i rekkefølge velges av
representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. De eiervalgte styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 3
av styrets medlemmer er på valg hvert år.
1 ansatte-valgt styremedlem velges uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene og blant de ansatte og for 2 år
av gangen.

Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen består av 3 medlemmer oppnevnt av representantskapet og velges for 2 år av gangen.
Selskapets styret og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.
Representantskapet vedtar de honorar som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteens
utgifter skal dekkes av selskapet.

Prosedyre
Daglig leder i Iris Salten kaller inn til møte i valgkomiteen 3 måneder før årsmøte.
Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som styreleder og
styremedlemmer. Dette skal sendes ut sammen med innkalling til møtet i eierorganet.
Valgkomiteen skal også foreslå til honorar for styrets medlemmer, representantskapet leder og nestleder.
Valgkomiteens leder, eller den som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger i møte og gi
en begrunnet fremstilling av anbefalingen.
Valgkomiteens arbeid.
Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid. Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i
selskapet og eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.
Ved valg av styremedlemmer skal det legges vekt på følgende:
- At styret får den kompetanse som er nødvendig for selskapet.
- At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.
- En representativ sammensetning, og minimum 40 % av hvert kjønn.
- Ivaretakelse av selskapets interkommunale eierskap.
Særlige egenskaper som kan vektlegges ved valg av medlemmer:
- Styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme.
- Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har behov
for ut ifra styret og selskapets situasjon.
- Medlemmene bør ha egenskaper og erfaringer som vil styrke styrets totalkompetanse.
De deler av styrets egenevaluering som er relevant for valgkomiteens arbeid, skal gjennomgås og tas i betraktning
når valgkomiteen gir sin anbefaling.
Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidater, skal kandidatene bli utfordret på hvorvidt det kan være noen
habilitets-utfordringer, om de har kapasitet, og bli forespurt om de er villige til å motta vervet som styremedlemmer
eller eventuelt styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales
av valgkomiteen.

Forslag til
Vedtak:
Styret anbefaler representantskapet å vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid i Iris Salten IKS.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør.

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 16/48
Strategisak

9. september 16

Strategi for avfallsområdet 2017-2021.
Hensikt.
Styret har ansvaret for overordnet strategi i selskapet. Styret skal i løpet av høsten 2017 gjennomføre et
strategisk arbeid for det offentlige ansvaret på avfallsområdet.
Bakgrunn.
Styret startet arbeidet med strategi for avfallsområdet den 17 juni. Her ble visjon, forretningside og overordnede
mål foreløpig bestemt. Videre ble det vedtatt en tidsplan for videre arbeid.
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.

Saken.
Visjon, forretningside og hovedmål er foreløpig bestemt.

Visjon.
Verdier:

Solid
Nyskapende
Effektiv.

Et reint Salten

Forretningsidé
IRIS bidrar til et reint Salten ved å benytte
avfallsressurser på en effektiv og nyskapende måte.

Målhirarki for Avfallsområdet.

Overordnet målsettinger

Kvalitet
Iris skal levere en
miljøvenelig, enkel, rimelig
og effektiv avfallstjeneste.

Miljø.
De miljøpåvirkningene som følger
av vår drift og våre løsninger skal
ikke påføre neste generasjon økte
miljøproblemer.

Helse og sikkerhet
Ingen skal få skader eller
helseplager som følge av vår
virksomhet.

I denne saken ønsker jeg å diskutere noen tema som er viktige føringer for videre mål.

a) Slanking av restavfallet.
Det vil bli et nasjonalt fokus på å redusere mengden restavfall. Dette kan gjøres ved at de som ikke
sorterer, starter å kildesortere og ved at de som allerede i dag kildesorterer sorterer ut enda mer. Vi må
stille oss spørsmålet om redusering av restavfallsmengden skal være et viktig budskap fra IRIS, eller om
det er andre budskap som er viktigere.
b) Rene sorterte fraksjoner.
Gode sorterte fraksjoner blir gjenvunnet, både med høy kvalitet på det nye produktet, samtidig som vi
som leverandør av ressursene får godt betalt. Samtidig vet vi at fellesløsninger i borettslag og
sameier bidrar til forsøpling av innsamlede fraksjoner. Vi skal selvfølgelig møte denne utfordringen
med kunnskapsbygging og løpende informasjon. Spørsmålet er om vi i tillegg skal møte det med
økonomiske sanksjoner for de som ikke sorterer godt nok. Skal innsamling av rene fraksjoner være en
av hovedbudskapene fra Iris de neste årene.
c) Vår kommunikasjon.
Vi har i den fremlagte kommunikasjonsplanen sagt at målet for vår kommunikasjon er å få flere til å
kildesortere, og at de skal kildesortere rett. Vi har videre sagt at vi skal bli bedre på å forklare at avfall
ikke lenger er søppel, men en råstoff/ ressurs til nye produkter, og hvilke produkter som lages. Vi skal
gjennom vår kommunikasjon skape større tillitt hos kundene om at avfallet som er kildesortert blir

resirkulert og nyttet på en fornuftig måte.
d) CO2 –besparende løsninger.
Å velge alternative løsninger for både utstyr og metoder som gir reduksjon i CO2 utslippene mener vi vil
få stort fokus innenfor vår bransje de neste år. Jeg ønsker at vi skal ha en klar strategi på dette, og at vi
skal velge mer CO2-bespraende løsninger selv om dette betyr høyrere renovasjonsgebyr for våre
kunder.
e) Tilbud til næringskunder i distriktene.
Gjennom samtømming av avfall fra husholdningskunder og næringskunder har Iris samlet kunne gitt et
godt tilbud til næringsdrivende i ytterdistriktene i Salten. Dette er en praksis som er uønsket fra NHO v/
Norsk Industri, og det er et stadig tema som kommer opp. Nå sist er Iris Salten IKS innklaget til
konkurransetilsynet for denne praksisen. Jeg mener at vi skal holde hardt på dagens praksis da det
har med Iris sin suksess at vi klarer å gi et godt og forholdsvis rimelig tilbud i hele regionen. Dersom vi
blir tvunget til å avslutte dagens praksis vil jeg anbefale at vi slutter helt med å samle inn næringsavfall
på husholdningsruter.
f)

Innsamling i egenregi.
Med ny entreprenør fra 1 april 2017 er det gjort enklere justeringer på hvor Iris Service har innsamling
og hvor innsamling er satt bort til annen entreprenør. Disse endringene innebærer at Iris Service kjører
Bodø og halve Gildeskål, resterende utføres av entreprenør. Dette betyr at ca. 64 % av abonnentene
er i egenregi, mens 36 % er satt ut på entreprise. Mitt forslag er at det tas en nu vurdering av denne
fordelingen først i 2021, som en forberedelse til nye anbud som skal ut da.

g) Systemet for innsamling.
I prosessen med å effektivisere oppgavene i Iris Service har vi vurdert å gå bort fra at kundene skal ha
fast tømmedag. Vi har her konkludert med at vi må holde fast på fast tømmedag. Selv om det vil gi
besparelser, ser vi for oss en rekke klager fra folk som glemmer å sette frem dunken på rett dag. Våre
kunder er vant til å forholde seg til «dagen» sin, og en endring på dette vil med stor sannsynlighet bety
mye dårlig pr for Iris.
h) Utdeling av bioposer og sekker for plastavfall.
I forrige møte ble det vedtatt å avslutte tidligere ordning med utdeling av poser og sekker. Siden da har
administrasjonen bestemt seg for at det skal selges bioposer, plastsekker og gulsekker for ekstra
restavfall i de 70 butikkene/ utsalgsstedene som vi allerede i dag har for salg av gulsekker. Det vil bli
utviklet en egen «sjokkselger» for salg av Iris-sekker. Priser for sekker/ poser vil bli fremlagt i budsjettet.
Vi vil fortsatt dele ut bioposer og ruller med plastsekker gratis på våre miljøtorg.
i)

Betaling på miljøtorg.
Vår løsning er at man betaler for restavfall og trevirke over 180 kg eller 1 m3. Alt annet avfall kan
leveres gratis på våre anlegg av husholdningskunder. I andre områder i landet er det andre løsninger.
Enkelte steder får hver kunde utdelt verdibrikker som gir de et visst antall gratis besøk. Andre steder
kan husholdningene levere gratis da all drift av miljøtorget er innbakt i renovasjonsgebyret. I Skien
betaler du for enten personbil, eller stor bil/bil med henger, men alle må betale hver gang de besøker
miljøtorg uavhengig for øvrig av fraksjon og mengde. Til tross for at vi har måttet gjøre tiltak mot de av
våre kunder som kommer med mye trevirke mener vi at dagens system funger tilfredsstillende. Dersom
det gjøres endringer bør det også i fortsettelsen bygge på at forurenser betaler.

j)

Oppbyggingen av renovasjonsgebyret.
Vår løsning bygger på at man betaler for størrelsen på restavfallsdunken. Dette er vel kjent i vår region
og innarbeidet som praksis siden 1997. Det er mange måter å bygge opp gebyret på, og det er ikke
noen annen regel enn at vi må forholde oss til regelverket for selvkost. Jeg oppfatter at vår løsning er
lite kontroversiell, og den bygger opp rundt at den som har mye avfall må betale mer.

Videre fremdrift.
Styret konkluderer for verdier, forretningside og hovedmål, og diskuterer momentene a til j. Dette tas inn som en
føring til vider arbeid med selskapet strategi på avfallsområdet.

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.

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 15-49
Beslutningssak

09.09.2016

Kommunikasjonsplan for 2017
Hensikt.
Styret inviteres til å gjøre vedtak om overordnede retningslinjer for vårt kommunikasjonsarbeid i 2017.
Bakgrunn.
Informasjonsarbeidet i Iris bygger på konsernets kommunikasjonsstrategi, og den årlige utarbeidede
kommunikasjonsplan. I planen for 2017 er det gjort klare prioriteringer om innhold, målgrupper og hvilke
kommunikasjonskanaler vi skal bruke.
Saken.
Vedlagt følger utarbeidet justert kommunikasjonsstrategi for Iris og kommunikasjonsplan for 2017 i
samme dokument. Det gir et helhetlig bilde av all kommunikasjon i Iris.
Som oversikten viser ligger rammene på samme nivå som i 2016, inkludert engangsstøtte til
Miljøprosjekt for barn på 250.000.-.
I og med at vi har nytt anbud i 2017, og at ny entreprenør skal bekoste profilering av egne biler, er det
hensiktsmessig samtidig å foreta profilering av alle 11 biler til Iris Service. Det gir en økning i budsjettet
sammenlignet med 2016.
Vi har et klart mål i 2017 å nå den yngste delen av befolkningen, og det skal vi gjøre blant annet ved å
bruke film for å kommunisere ut god kildesortering.
Anbefaling.
Administrasjonen mener at kommunikasjonsplanen er et meget godt utgangspunkt for vårt
informasjonsarbeid i 2017. Satsningen mot barn og unge forsterkes med en ny satsning som redegjort
for i planen.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar informasjonsplan for Iris Salten for 2016. Budsjettet for informasjonsarbeidet settes til kr.
1.760.000,-.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Arnt E. Pedersen
Kommunikasjonsansvarlig

Foreløpig notat med
budsjett-tall

Arnt E. Pedersen
Kommunikasjonsansvarlig
1. september 2016
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KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2019
Kommunikasjonen til Iris skal skape endringer. Utfordringene i dag er ikke rekkevidde,
men innflytelse. Kommunikasjonen må anses som verdiøkende for mottakeren i forhold
til minst en av følgende fire faktorer.

OPPBYGGING AV VÅR KOMMUNIKASJON

Kjennskap

Kunnskap

Holdning

Handling

I utgangspunktet vet nesten alle i Salten hva Iris er, da innbyggerne må forholde oss ved
at vi henter avfallet hjemme hos dem.
Ved å jobbe med kunnskap og holdninger til avfallsbehandling, skaper vi de handlinger
som vi er ute etter.
Økt kunnskap om miljø og avfall, og nytten av kildesortering, vil være med å endre
holdninger og føre fører til at flere innbygger i Salten kildesorterer.
Vår strategi for kommunikasjonsarbeidet er:

Økt kunnskap

+
Holdningsskapende
arbeid

=
Bedre kilesortering
(handling)

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

3

MÅLGRUPPER
Iris forholder seg til en rekke målgrupper, og hver enkel målgruppe har ulike behov for
informasjon.Tidligere er målgruppene våre gruppert på følgende måte med informasjon/
kommunikasjons- behov.

Husholdninger
Bedrifter

Eiere
Forvaltning
Myndighet
Salten Regionråd

Naboer
Øvrig bransje
Leverandører
Samarbeidspartnere

Kildesortering
Renovasjonsordningen
Drift

Selskapet formål og
forståelse for virksomheten

Økt kunnskap om hva Iris
leverer

Media

Medarbeidere

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

Åpen og god kommunikasjon skaper stolthet
og godt arbeidsmiljø.

MÅL FOR VÅR KOMMUNIKASJON
Målet for vår kommunikasjon skal bygge på vår visjon og vårt overordnede mål for
avfallsbehandlingen:

Et reint Salten
Iris skal sørge for et reint Salten ved å benytte
avfallsressurser på en effektiv og nyskapende
måte
I løpet av sommeren 2016 har vi gjennomført en stor undersøkelse mot 600 av våre
kunder. Slik vi analyser resultatene av denne undersøkelsen er vi kommet frem til to klare
mål for vår kommunikasjon.
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• Vi skal bli bedre på å forklare at avfall ikke
lenger er søppel, men en ressurs/råstoff til
nye produkter, og hvilke produkter som
lages.

• Vi skal kommunisere for å skape større tillit
hos kundene om at avfallet som er
kildesortert blir resirkulert og nyttet på en
fornuftig måte.

Hovedmålet med all kommunikasjon er å få
flere til å kildesortere, og at de skal
kildesortere rett.

KOMMUNIKASJONSKANALER
Iris har følgende kommunikasjonskanaler i dag.













Husholdninger
Facebook
Web-side
Iris nytt
Tømmekalendere
Miljøtorgene
Kampanjer
Avfallsdunker
Brev
Kundesenter
PR
Iris-app

Bedrifter
Kundesenter
Sjåfører
Selgere
Brev
Telefon
Mail
2 faste sider i
Iris-nytt
 Webside
 Containere
 PR








Internt – medarbeidere
 Ajour
 Irisveggen/Facebook
 Faste møter
 E-mail
 Returagruppe/Facebook
 Iris S.gruppe/Faceb.

Iris skal til enhver tid søke å bruke de kanalene hvor vi treffer målgruppen mest effektivt.
Vi vil i perioden fortsette med informasjon på flere flater. Kundeundersøkelsen viser at vi
må videreutvikle våre digitale kanaler for å nå ut med informasjon til flere av våre unge
brukere. Undersøkelsen ga oss også en klar tilbakemelding om at de fleste av våre kunder
henter informasjon fra Iris Nytt.
Dokumentet er styrende for kommunikasjonsplanene som viser de enkelte års tiltak og
budsjett for tiltakene.
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KONKLUSJON
Iris har gode systemer for kildesortering hjemme hos husholdningene og gode med tilbud
på våre miljøtorg. Den viktigste jobben vi gjør er å informere på en slik måte at våre
løsninger blir brukt og har god oppslutning. Dette når vi ved å gi økt kunnskap og skape
gode holdninger hos innbyggerne i Salten.
Informasjonen i markedsføringen skal være effektiv og engasjementet skal være
nyskapende.
Iris skal være svært synlig i ulike digitale kommunikasjonskanaler, hvor vårt mål fortsatt
skal være å ligge i front. Samtidig må vi også bruke papir-formatet for å nå fram med
budskapet til hele vår kundemasse.
Vår kommunikasjon skal skape større tillitt til våre løsninger, og forsikre våre kunder om
at kildesortert avfall går til fornuftig gjenvinning. Gjennom dette arbeidet skal vi styrke
merkevaren Iris.

KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2017
Kommunikasjonsstrategien for Iris Salten IKS danner grunnlaget for merkevaren, profil,
og intern- og ekstern kommunikasjon.
Nyskapende og effektiv er felles verdier som går igjen i alle selskapene. Det skal vi også
være i kommunikasjonsarbeidet, både når det gjelder hva og hvordan vi kommuniserer.

SIRKULÆR ØKOMOMI
Iris skal ta posisjon innen bærekraft, og skal være i front av den sirkulære økonomien.
Vi må kommunisere ut at den sirkulære økonomien ikke er en del av problemet, men en
del av løsningen.
I en liniær tankegang vil vi for eksempel i løpet av kort tid gå tom for råvarer som f. eks
sink og sølv. Våre kunder må derfor ikke bare få vite hva de skal gjøre, men hvorfor.

DET GRØNNE SKIFTET
At vi tar posisjon innen bærekraft, betyr også at vi skal være i front av det grønne skiftet.
Et viktig mål blir å få flere til å kildesortere, slik at stadig mer av vårt avfall kan
materialgjenvinnes. På landsbasis materialgjenvinnes 37 % avfallet i dag. Målet er 65 % i
2030. I Salten ligger vi langt over landsgjennomsnittet og nærmer oss målet på 65 %.
Slanking av restavfallet og dermed mer kildesortering blir et viktig budskap i framtiden.
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EFFEKTIV KOMMUNIKASJON
Informasjonen i markedsføringen skal være effektiv og engasjementet skal være
nyskapende. Vi skal tørre å «ta fingeren på tidsånden».
Vi skal i større grad bruke hjertet i kommunikasjonen framfor praktisk informasjon.
De siste årene har merkevarebygging stått sentralt i informasjons- og
kommunikasjonsarbeidet. Det gjelder både internt og eksternt. Vi skal fortsette arbeidet
med å fortelle folk i Salten hva Iris gjør, om gode avfallsløsninger, om eierskap og ikke
minst profilere våre ansatte på en posiv måte gjennom media, Facebook, Irisveggen og
vår egen hjemmeside.
Det er også viktig å profilere Iris som en sterk samfunnsaktør, som også driver med
forskning og utvikling.

STORE UTFORDRINGER I 2017
2017 vil kommunikasjonsmessige gi oss store utfordringer. Vi må følge opp arbeidet som
starter høsten 2016 med informasjon om endring i utdeling av matavfallsposer,
oppsamlingssekker for husholdningsplast og utdeling av tømmekalender.
I og med at vi fra 1. april vil få ny entreprenør for innsamling av avfall i Beiarn, Saltdal,
Fauske (unntatt Valnesfjord), Sørfold, Steigen, Hamarøy, Meløy og deler av Gildeskål,
vil det bli helt ny tømmekalender for disse områdene fra 1. april.
Fra denne dato vil det skje endringer både i forhold frekvens på innsamling og
opppdeling i ulike ruter. De abonnentene som f. eks er på ei Fauske-rute i dag, kan havne
på to ulike ruter etter 1. april.
Det vil være en stor informasjonsjobb å kommunisere ut alle endringer til våre kunder.

WEB OG SOSIALE MEDIER

FACEBOOK

0.-

Vi har et mål om å nå 9000 følgere på vår Facebookside i løpet av 2016. Alt tyder på at vi
vil gjøre det med god margin.
De største utforringen på Facebook, noe vi fikk bekreftet gjennom vår
kundeundersøkelse, er å gjøre Facebook til en god informasjonskanal utover Skrotfunn
og nyheter.
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Vi har med jevne og ujevne mellomrom lagt ut nyheter og informasjonssaker, men
undersøkelsen tyder på at disse blir ikke oppfattet som informasjon. Vi må derfor jobbe
spesielt med Facebook i 2017 for å utnytte de mulighetene som ligger i denne
informasjonskanalen.
Stikkord her er:
- Endring i måte vi kommuniserer på for å skape mer engasjement.
- Større bruk av allerede produserte artikler
- Fortsette med den gode svartjenesten som kundesenteret (Vibeke) gjør i dag.

Algorimten Facebook bruker for hvem vi når med våre postinger blir stadig lagt om. Det
vil helt sikkert komme nye endringer etter hvert som Facebook bygges ut. Det betyr at vi
må påregne å bruke penger på annonsering på Facebook for å nå ut med vårt budskap.
Uansett er dette lave kostnader sett i forhold til avisannonsering på nett.
Kostandene for annonsering er bakt inn i avsnittet annonsering/kampanjer. Øvrige
kostnader til bl.a. ekstern bistand er en del av kommunikasjonsbistand.

WWW.IRIS-SALTEN.NO OG ÅRSMELDING

140.000.-

I 2014 lanserte vi en helt ny hjemmeside tilpasset både nettbrett og mobiltelefon. I 2016
har vi gjort små justeringer/oppdateringer på eksisterende mal og fått inn Google
oversettelse på sidene.
Årsmeldingen for 2016, som er en del av hjemmesiden, vil bli produsert etter samme lest
som for 2015.
Vi har faste utgifter til drift og vedlikehold av hjemmesiden på mellom 35.000 og 40.000
kroner i året.
Vi er med på sortere.no der vi har lagt inn data for alle våre miljøtorg og hvilke
avfallsløsninger vi har. Serviceavtalen med Loop kostet 8.400 kroner i 2015. Økes med 5
prosent i 2017.
Disse kostandene er stipulert til rundt 40.000.Budsjett årsmelding: 70.000.Budsjett hjemmeside: 70.000.- (utviklingskostmnader og faste utgifter)

IRIS-APP

25.000.-

Iris-app med tømmekalender, åpningstider på miljøtorgene og selvbetjening ble lansert
høsten 2015. Drift og utvikling av av app’en koster vil beløpe seg til kroner i 2017, som
dekkes av kommunikasjonsbudsjettet.
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PAPIR

TØMMEKALENDER

0.-

Tømmekalender på papir vil ikke bli produsert i 2017 for 2018.
Vi legger opp til at våre kunder laster ned kalenderen fra vår hjemmeside.
For de som har app, vil kalenderen ligge i appen.
Vi regner med at en del kunder vil bestille kalenderen for å få den sendt i posten.
Kostnadene til dette dekkes over kundesenter/porto og belastes ikke
kommunikasjonsbudsjettet.

IRIS NYTT

360.000.-

Iris Nytt er viktig både når det gjelder informasjon om avfallsordningene, kildesortering,
omdømmebygging og profilering av konsernets ansatte.
Gjennom Iris Nytt når vi bl.a. kundegrupper som ikke er på Facebook eller nett. Vi
legger opp til tre utgaver i 2017.
Kostnadene vil være knyttet til produksjon, trykk og distribusjon.

KAMPANJER/RÅDGIVING

ANNONSERING/KAMPANJER

300.000.-

I 2017 vil vi også ha fokus på kildesortering i våre kampanjer ut til kundene. Vi vil delta i
nasjonal kampanje i regi av Avfall Norge, som vil ha intern fokus på bransjen.
Videre vil vi rett over nyttår sparke i gang kampanjen «Slank restavfallet». Denne vil gå i
mange områder i Norge mot slutten av 2016. På grunn av stort fokus på blant annet
endringer i info-sekk, vil vi ikke starte slankingen før over jul.
Vi vil fortsette arbeidet med å informere om kildesortering. Vi vil også videreføre Aksjon
Reine Strender.
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KOMMUNIKASJONSRÅDGIVING

300.000.-

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

PRODUKSJON AV FILM

300.000.-

Et viktig mål i kommunikasjonsarbeidet er å nå fram med vårt budskap. Vi er nødt til å ta
i bruk nye virkemidler for å nå flere, blant annet film, for å nye alle aldersgrupper.
I 2017 planlegger vi produksjon av fem filmer som blant annet skal fortelle viktighetene
av kildesortering, og hvilke produkter utsort avfall blir til.
Filmene vil bli produsert av kommunikasjonsbyrå Deadline, som vi har samarbeidsavtale
med. Filmene

PROFILERING/UTVIKLING/OMDØMME

IRIS MILJØTORG

60.000.-

Vi foretar jevnlig oppgradering av skilt på alle våre miljøtorg. Når det gjelder store
oppgraderinger og nyetableringer tas kostnadene til skilt inn som en del av
totalkostnadene.

PROFIL PÅ BILER/CONTAINERE

200.000.-

I forbindelse med at nye entreprenør er på plass 1. april, vil det være naturlig å foreta
endring av profil på bilene fra denne dato. I henhold til kontrakt skal ny entreprenør
bekoste første profilering på bilene. Vi kjenner til at de har bestilt åtte biler.
Med denne endringen er det naturlig at vi også omprofilerer de 11 bilene til Iris Service
fra omtrent samme tidspunkt.
Som nevnt over er målet med all kommunikasjon er å få flere til å kildesortere, og at de
skal kildesortere rett. Dette vil være et naturlig budskap på bilene våre. Gjerne med bruk
av ansatte.
Kostnadene våre vil være profilering av bilene til Iris Service og prodilering av
containere.
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MEDIENE
Vi skal fortsette arbeidet mot mediene og skal være synlig både i radio, tv, nett og papir i
publikasjonene i Salten. Dette skjer ved at vi jevnlig gjennomfører pressekonferanser,
sender ut pressemeldinger og inviterer pressen til vårt anlegg på Vikan.
Det settes ikke av egne midler til dette.

DIVERSE PROFILART, ABONNEMENT, KONT.

35.000.-

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

SAMARBEID MED SALTEN-SKOLENE

SKOLEKLASSER

50.000.-

Kildesortering, plast i havet, energi- og materialgjenvinning og vannrensing er stikkord
for et eget undervisningsopplegg etter Newton-modellen som er utviklet med hjelp fra
First Scandinavia.
Vi har som mål å bruke elementer fra dette undervisningsopplegget for å skreddrsy et
eget opplegg for skoleklasser som kommer på besøk til oss på Vikan.
Vi vil også i 2017 ha et nært samarbeid med First Lego League.

FILMFEST SALTEN

200.000.- FRA IRISFONDET

I 2015 inngikk vi et tettere saarbeid med filmfest Salten. Vi har forpliktet oss til å støtte
beste film i kategoerien miljø med 10.000 kroner til gruppen som produserer filmen,
videre vil vi gi et bidrag på 5000 kroner for hver film vi bruker i reklamesammenheng
(eks kinoreklame). Dette er midler som tas over kommunikasjonsbudsjettet.
Filmfest Salten engasjerer hele Salten. Alle ni kommuner er med i prosjektet.
Innleveringsfrist til juryen er i februar 2017. Filmgallaen i Bodø, hvor 1000 10.
klassinger er samlet, arrangeres i slutten av april. De fire kategoriene det konkurreres i
er:
-
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Dokumentarfilm (maks 3 min)
Fiksjonsfilm (maks 3 min)
Miljøfilm (maks 3 min)
Animasjonsfilm (maks 3 min)

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

MILJØPROSJEKT FOR BARN

0.-

Anna Tótt-Sazamosi fra Ungarn har utviklet et kommunikasjonsprosjekt med fortellinger
for barn, tematisk nettside, lærerveiledning og arbeidshefte.
Prosjektet er godt mottatt i Ungarn og kjøpt opp av miljøverndepartementet der.
Fortellingene er utgitt som barnebok.
Anna Tótt-Sazmosi og familien bor i Bodø. Hun har med blant annet støtte fra Iris på
250.000.- tilpasse dette prosjektet for barn mellom fire og sju år. Målområdet er
barnehager og grunnskole.
Det er ikke aktuelt å støtte prosjektet videre økonomisk, men vi vil fortsette samarbeidet
med Tótt-Sazamosi og bidra til et best mulig prosjekt.
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OPPSUMMERING BUDSJETTALL
2016
IRIS NYTT

(3 UTGAVER)

420.000.-

360.000.-

ANNONSERING/KAMPANJER

300.000.-

300.000.-

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVNING

250.000.-

300.000.-

PRODUKSJON FILM

0.-

300.000.-

TØMMEKALENDER

110.000.-

0.-

IRIS-SALTEN.NO

90.000.-

70.000.-

IRIS-APP

25.000.-

25.000.-

FACEBOOK

0.-

0.-

ÅRSMELDING PÅ WEB

60.000.-

70.000.-

SKOLEKLASSER

50.000.-

50.000.-

IRIS MILJØTORG

30.000.-

50.000.-

STØTTE TIL PROSJEKT FOR BARN

250.000.-

0.-

DIV. ABONEM., KONT., PROFILART.

35.000.-

35.000.-

PROFIL PÅ BILER/CONTAINERE

80.000.-

200.000.-

TOTALE KOSTNADER

1. september 2016
Arnt E. Pedersen

13

2017

1.700.000.-

1.760.000.-

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 16/ 50
Beslutningssak

9 september 2016.

Innledende sak for budsjett 2017 og økonomiplan 2017 -2020.
Hensikt.
Styret i Iris Salten vil få Økonomiplan 2017- 2020, og budsjett for 2017 til behandling i neste
styremøte. Budsjettene skal vedtas av representantskapet i deres møte 6. november.
Får å få medvirkning i budsjettprosessen legges det frem en innledende sak hvor styret kan gi
føringer for det videre arbeidet.

Saken.
Økonomiplanen vil styres av ytre rammebetingelsene og selskapets strategier for perioden.
Utenforliggende rammebetingelser.
Det er ikke klare føringer i nasjonal eller europeisk politikk som medfører større endringer for Iris sin
planlegging og drift. Grønt skifte og fokuset på sirkulær økonomi kan gi endrede føringer både i
forhold til våre systemer, og ikke minst i forhold til de logistikkløsningene vi bruker.

Selskapet strategier – virkninger for økonomiplanen.
Styret har startet opp arbeidet med strategien for avfallsområdet. Det foreløpige arbeidet er lagt
frem som egen sak til dette møtet.
Visjon:
 Et reint Salten.
Forretningside:
Iris bidrar til et reint Salten ved å benytte avfallsressurser på en effektiv og nyskapende måte.
Overordnede målsetninger:
 Kunde: Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
 Miljø: De miljøpåvirkningene som følger av vår drift skal ikke påføre neste generasjon økte
miljøproblemer.
 Helse og sikkerhet: Ingen skal få skader eller helseplager som følge av vår virksomhet.
Det arbeides med å lage operative mål under hver overordnet målsetning.
Endringer i perioden 2017 til 2020.

Vi tror ikke at det blir større endringer i perioden som får innvirkning på Iris Salten sine løsninger og
kostnader.
Kildesortering.
Det er gjort forsøk med innhenting av matavfall hver fjerde uke på vinterhalvåret i de områdene vi
kjører sidelaster. Erfaringene med dette er så positive at vi vil gjennomføre dette i hele Bodø i
månedene februar, mars og april fra og med vinteren 2017.
Med iverksetting av nye entreprenørruter vil vi samle inn glass og metall ved hver husstand hver
fjerde uke i hele Salten fra og med 1. april 2017. Vi har tro på at dette vil øke innsamlet mengde av
disse to fraksjonene. Økt mengde av glass/metall og plast vil igjen redusere restavfallsmengdene.
Det vil bli gjennomført et stor endring i vår utdeling av poser og sekker for matavfall og plast fra
nyttår 2017. Fra da av må våre kunder hente poser gratis på våre anlegg eller kjøp poser/ sekker fra
en av de 70 utsalgsstedene vi vil få i Salten. Vi mener at dette vil bli et langt bedre tilbud enn vi har
per i dag.
IRIS har i mange år hatt stort fokus på avfallsløsninger under bakken. Vi vil fortsatt ha stort fokus på
denne løsningen for tettbygde strøk. VI vurderer hele tiden om det er andre og nyere løsninger som
er aktuelle i Salten.
Miljøtorg.
I økonomiplan og budsjett vil vi anbefale at det etableres et nytt miljøtorg på Halsa, sør i Meløy
kommune. Både ved selvsyn, men også ved vurdering av Sentio sin undersøkelse er det tydelig at
dette er det området i vår region som har dårligst tilbud fra Iris. Det har vært samtale med tomteeier og vi vil videreføre den når det er gjort vedtak om etablering. Opprusting og videreutvikling av
øvrige anlegg følget tidligere tilrådninger, eller bli utsatt ett år.
Vi har i flere år lovet at vi skal få vekt på alle anlegg. Det har vi ikke fått til, og det beklager vi.
Miljøtorg åpningstider.
Iris Service har gjennomgått anleggenes åpningstid sett i forhold til trafikken på de enkelte anlegg.
På bakgrunn av den gjennomgangen foreslår vi å øke åpningstidene på Oppeid og på Furulund til kl.
20.00. Miljøtorg Halsa er lagt inn med 5 timer åpningstid på onsdag og 4 timer på lørdag.
Anlegg:
Bodø
Vikan

Ma
10-20
7.30-20

Fauske
Reipå
Halsa
Vensmoen
Inndyr
Misvær
Beiarn
Oppeid
Furulund
Tømmerneset.

12-19
12-19

Ti
10-20
7.3015.30
9-15.30
12-16

12-19

On
10-20
7.30-20
12-19
12-19
13-18
12-19
13-18

To
10-20
7.30 –
15.30.
9-15.30
12-16

Fr
10-20
7.30 –
15.30.
9-15.30.
12–16.

.

09 – 13.

13-18
13-18
12-19
12-19
13-18

Lø
10-16
10-14
10-16*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*

Merknad
1 apr. til 1 nov.
1 apr. til 1 nov.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.

Investeringer i perioden 2017 til 2020.
Anlegg på Vikan.
I henhold til vedtak skal Iris Salten fortsatt stå som eier av infrastruktur og bygg knyttet til all
virksomhet på avfallsområdet. I løpet av 2016 er det etablert område for mottak av vrakede biler og
jern/metaller. Det er også gjort endringer på miljøtorget. Disse arbeidene er fortløpende betalt av
Iris Produksjon. Vi foreslår at disse investeringene gjøres opp ved nyttår, og at investeringene
flyttes over på Iris Salten IKS. IP kommer til å betale leie for disse anleggene som de gjør for øvrige
anlegg.
Utvidelse av deponiet vil bli foretatt i 2016 og 2017. Behovet for et deponi for forurensede masser
er svært stort og den planlagte investeringen vil dekke dette behovet i over 20 år.
Iris skal i løpet av et par år bli en viktig leverandør av trevirke til BEVarme sitt anlegg i Bodø. For å få
god kvalitet på brensel, samt sikre leveringene til enhver tid kan det bli aktuelt å sette opp et eget
lager for kvernet flis i Vikan.

Miljøtorgene.
Vi får svært god tilbakemelding på service og tilrettelegging på våre miljøtorg. Samtidig er det slik at
det er ulik kvalitet på anleggene.
-

Oppgradering av miljøtorg Tømmerneset.
o Servicebygg
o Rampe for sortering av avfall.
Asfaltering og lys på Inndyr
Etablering av miljøtorg på Halsa
Oppgradering av miljøtorg Beiarn
o Utvidelse av areal.
Oppgradering av miljøtorg Vensmoen
Oppgradering av miljøtorg Meløy
o Nye vekter
o Betongplate under containere.
o Vurdere annet kjøremønster.

2016.

2017
2017
2017
2018
2019

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

Varekostnader.
Varekostnadene til Iris Salten er delt opp i følgende avtaler:
Avtale
Behandling av avfall
Innsamlingsavtale Bodø, Fauske og Gildeskål
Driftsavtale miljøtorg
Innsamlingsavtale entreprise
Innsamlingsavtale entreprise – ny

Avtalepart
Iris Produksjon
Iris Service
Iris Service
Saltens Bil/ RenoVest
Retura AS

Varighet
31.12.2016
31.12.2020
31.12.2020
31.03.2017
31.03.2023

Det vil bli inngått ny avtale med IP vedrørende behandling av avfall i løpet av høsten 2016. Dette er
den største avtalen IRIS Salten har. I løpet av sommeren er det signert ny Innsamlingsavtale med
Retur AS. Denne avtalen gjelder i 6 år fra 1. april 2017.
Iris Service vil i år få et underskudd. Det er gjennomført gode effektiviseringstiltak i selskapet, men
samtidig er det innført lørdagsåpent på alle anlegg, samtidig som dyrere elektriske og mer
miljøvennlige biler er tatt i bruk. Det er nødvendig å justere både innsamlingsavtale og driftsavtalen
for å dekke opp om Iris Service sine økte utgifter.

Varekostnadene utgjør ca 80 % av våre totale kostnader. Utviklingen i varekostnadene er
svært styrende for renovasjonsgebyret. VI har i de to siste årene hatt sterkt fokus på
kostnadsutviklingen i Iris Service og Iris Produksjon. Vi mener at det har gitt gode resultater.
Organisasjon og lønnskostnader.
Kundesenter og økonomiavdeling har med nyansettelsene de ressursene de trenger for å løse sine
oppgaver.
I forbindelse med at daglig leder i Iris Service slutter høsten 2017 vil det bli opprettet en ny stilling i
morselskapet med ansvar for renovasjonsplanlegging og anbud. Disse oppgavene gjøres i dag av
Johnny Brovold, og Iris Salten betaler Iris Service for disse tjenestene. Denne endringen medfører
også at det blir en mindre ledende stilling i Iris Service.
Iris Salten har svært stor nytte av å ha trainee, og fra høsten 2017 skal vi ha ny trainee inn i selskapet.

Daglig ledelse
Leif Magne Hjelseng

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
Vibeke Krane

Kvalitet/ HMS
Ellen Bakkefjell
Kommunikasjon
Arnt E. Pedersen
Renovasjon og anbud
Ledig
Trainee
Ledig

Økonomi

Kundesenter

Stab

Usikkerhet.
I planperioden er det en del usikkerhetsfaktorer, og vi vil nevne følgende:
Varekostnader:
Varekostnadene for behandling av avfall er avhengig av to parametere, mengde og pris. De grep som
ble iverksatt for 2016 mhp trevirke ser ut til å ha medført en nedgang i trevirke inn til våre anlegg, og
økte mengder som det betales for til Iris Produksjon. Mengden impregnert trevirke ser derimot
fortsatt ut til å øke, og med økte kostnader. Iris Produksjon har det siste året jobbet meget godt
med å få bedre priser for våre pluss-verdier og lavere priser for varer med negativ verdi. Dette skal
være med på å holde varekostnadene nede. De tallene vil legger frem i økonomiplan vil måtte bli
beste gjetning ut fra den informasjon vi har på det tidspunktet. Endringer i mengder og enhetspriser
vurderer jeg fortsatt som den største usikkerhetsfaktoren i våre budsjetter.

Rente
Etter utbyggingene på Vikan har Iris Salten igjen fått en ganske stor låneportofølge, likevel langt
mindre enn på 90 tallet og begynnelsen 2000. Dette betyr likevel at vi blir mer utsatt ved større
renteendringer. Nå er det lite som tyder på kraftige renteøkninger de nærmeste årene.
Likviditet.
De siste to årene har vi fulgt nøye med likviditeten. Dette ser ikke ut til å være en like kritisk faktor
nå som det var tidligere.
Organisasjon.

Jeg vurderer det slik at organisasjonen er mer robust nå enn det den var for 12 måneder siden.
Ansettelser både på økonomi og på kundesenter gjør at vi har noe mer å gå på. Å flytte ansvarlig for
renovasjon og innkjøp/anbud inn i Iris Salten er en vel gjennomtenkt strategi som vil styrke denne
viktige delen av vår drift.
Balansering av budsjettet.
Budsjettet er ikke simulert enda, og det er derfor for tidlig å si noe om balanseringen
av budsjettet.
Endring av priser i perioden.
Vi vil ikke foreslå store endringer i vårt prissystem, hverken for renovasjonsgebyr eller priser på våre
anlegg. Men det vil komme noen presiseringer innenfor ekstratjenester i selve budsjettforslaget.

Administrasjonens vurdering/anbefaling.
Vi mener at saksgrunnlaget gir en god oversikt over de premisser som skal inn i budsjett og
økonomiplan for selskapet.

Forslag til Vedtak:
Saken tas til orientering med kommentarer.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 16/ 51
Beslutningssak.

9. september 2016

Utbytte fra Iris Salten iks sine kommersielle selskaper for 2016.
Hensikt.
Styret bes ta stilling til om utbytte fra datterselskapene for 2016 skal utbetales til eierne eller overføres til
Iris-fondet. Endelig vedtak fattes av representantskapet etter tilrådning fra styret.
Bakgrunn i Saken.
I henhold til behandling av utbyttepolitikk for datterselskap av Iris Salten har representantskapet vedtatt
at man i representantskapets budsjettmøte skal ta stilling til om eventuelt utbytte fra de kommersielle
selskapene skal gå til eierne eller til Iris fondet. Grunnen til å ta stilling til dette allerede nå er å få
disponeringene rett i forhold til årsavslutning av selskapenes regnskaper.
Saken
I 2015 ble det utbetalt følgende tilskudd:










Beiarn kommune, skisseprosjekt
Friluftskart for Salten
Filmfest Salten
Trainee Salten
Sulisfilmen
Kjemikalieberedskap
Strategisk arbeid ny flyplass
Saltentinget 2014
Salten Regionråd – samferdselsstiling
SUM

kr. 100 000
kr. 300 000
kr. 200 000
kr. 875 000
kr. 1 000 000
kr. 1 000 000
kr. 450 000
kr. 200 000
kr. 800 000
kr. 4 925 000

I 2016 er følgende tilskudd utbetalt:
 Oppfølging av kommunenes eierskapsmelding kr. 362 343,-.
 Filmfest Salten
kr. 200 000,-.
 Reisestøtte Newton Salten
kr. 680 000,-.
Tilskudd som er lovt bort, og ikke utbetalt er følgende:
 Trainee Salten (2016)
 Samferdselsstilling ved regionrådet (2016)
 Start opp Salten
 Næringssamarbeid for ny vekst
 Prosjekt folkehelse – 2016
 Digitalisering av byggesksbehandling

kr. 1 250 000,-.
kr. 800 000,-.
kr. 200 000,kr. 360 000,kr. 200 000,kr. 2 000 000,-




Statens barnehus
Sykkel i Salten
SUM

kr.
30 000,kr. 150 000,kr. 4 990 000,-.

I henhold til regnskapsrapport per 30 juni er det kr. 5 963 000,- på fondet. Dersom vi trekker fra siste
utbetaling til regionrådet på kr. 362 343,- så står det kr. 610 000,- igjen etter at vi har dekket allerede
vedtatte forpliktelser.
Den faktiske utbyttesituasjonen for selskapene vurderes per september på følgende måte:
- Retura Iris; vil betale utbytte fra sitt overskudd.
- Iris Produksjon: vil betale utbytte fra sitt overskudd.
- HT-Safe: vil antagelig betale utbytte fra sitt overskudd.
- Labora AS: vil betale utbytte fra sitt overskudd.
- Mivanor AS: vil ikke betale ut utbytte sitt første driftsår.
Dersom selskapene får et samlet overskudd før skatt på 18 mil, noe som er innen rekkevidde så tilsier
det et samlet utbytte på kr. 5,18 mill kr.
I neste styremøte vil styret få oversikt over de prosjekter som har søkt støtte over Iris Fondet for 2017.
Administrasjonens anbefaling.
Det er forventninger fra våre eiere om at Iris fondet fortsatt skal bidra til utvikling i regionen. Med det
arbeidet som er igangsatt for mere samarbeid mellom kommunene vil det i årene som kommer være et
stort behov for felles utredningsmidler for kommunene. De midlene kan komme fra Iris fondet.
Dersom våre eiere ønsker at Iris fondet i de neste år skal ha en slik rolle bør eventuelt utbytte i sin
helhet avsettes til Iris fondet.
Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak.
Vedtak:
Eventuelle utbytter for 2016, fra de kommersielle selskapene som Iris Salten IKS eier, blir å overføre til
Iris-fondet.
Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 16/52
Orienteringssak

Informasjon om datterselskapene: Labora AS.
Hensikt.
Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Labora AS:
Saken
Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Karianne Jakobsen
Forslag til
Vedtak:
Styret i Iris Salten iks tar informasjon om Labora AS til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

9.september 2016

