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Eierkommunene i Iris Salten IKS 

 
Medlemmene i representantskapet      Vikan 26.03.2015 
 
 
Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten iks. 
 
 
I det vises til tidligere berammelse, innkalles med dette til representantskapsmøte 
 
 Fredag 24.4.2015 kl 10.00 på Stormen Bibliotek, Bodø kommune.  
 
Sak 15/01 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.  
Sak 15/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.  
Sak 15/03 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
Sak 15/04 Godkjenning av regnskap for 2015:  

- Godkjenning av resultatregnskap. 
- Godkjenning av balanse.  
- Godkjenning av disposisjon av overskudd. 
- Styrets årsberetning. 
- Revisors beretning.  

Sak 15/05 Fastsetting av godtgjørelser til representantskap og styre. 
Sak 15/06 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. 
Sak 15/07 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer. 
Sak 15/08 Valg av styrets leder. 
Sak 15/09 Valg av styrets nestleder. 
Sak 15/10 Salg av tomt inntil Miljøtorg Bodø.   
 
Saksdokumenter og valgkomiteens innstilling følger vedlagt.  
Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail til lmh@iris-salten.no dersom du ikke kan møte. 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av Iris Salten IKS 
 
Lars Evjenth       Ragnar Pettersen  
representantskapets leder (sign.)    Styrets leder 
 
 
Kopi med vedlegg til:  Varamedlemmer i representantskapet  
    Revisor 
    Styret med varamedlemmer     
    Salten kommunerevisjon 
    Salten regionråd  

mailto:lmh@iris-salten.no
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Sak 15/01 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.  
 
Kommune  Representant Vara rep i rekkefølge:  

Beiarn Monika Sande Håkon Sæther 

Bodø  Ole Henrik Hjartøy 1. Øystein Wik 

 Odd Paulsen 2. Odd A. Lund 

 Rolf Arnt Sivertsen 3. Bente Haukås 

 Mona Lillehaug 4. Kirsten Hasvoll 

 Ingrid Lien  5. Stian Hiis Bergh 

 Terje Cruickshank  6. Svein E. Olsen 

 Adelheid Kristiansen 7. Jan Kåre Moen. 

 Odd Willy Hansen 8. Jon Albert Alstad 

 Brigt Kristensen  9. Turid Høyersten Holm 

Fauske  Siv Anita Johnsen Brekke  1. Lisbeth Kvæl 

 Ronny Borge 2. Arne B. Vaag 

 Jørn Stene  3. Hege Harsvik  

Gildeskål Petter Jørgen Pedersen Hilde Furuseth Johansen 

Hamarøy Rolf Steffensen  Kjersti S. Hansen  

Meløy Per Swensen 1. Greta Solfall 

 Arild Kjerpesth 2. Odd Arne Stormo 

Saltdal  Finn Obert Bentsen 1. Rune Berg 

 Anne-Britt Sletteng  2. Bjørn Brændmo 

Steigen  Asle Schrøder Fred Eliassen 

Sørfold  Lars Kr. Evjenth Anne Lise Evjen Lillegård 
   
 
 
 
Sak 15/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.  
 
 
 
 
Sak 15/03 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
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Sak nr: 15/04        24.april 2015. 
Beslutningssak 

 

 
Årsoppgjør, regnskap med balanse, og styrets årsberetning for 2014.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal godkjenne selskapets årsoppgjør for 2014 inneholdende  

 Resultatregnskap 

 Balanse 

 Disposisjon av overskudd 

 Styrets årsberetning 

 Revisors beretning.  
 
Bakgrunn.  
Alle dokumentene går frem av årsmelding som er lagt ut elektronisk på  
 

Styret har behandlet årsoppgjør, og styrets årsberetning i sitt møte 24 mars 2015.   
 
For husholdningsavfall skal renovasjonsavgiften følge selvkostprinsippet. Dette innebærer at 
renovasjonsavgiften skal dekke alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall. 
Dersom Iris tar inn for mye eller for lite i avgift vil dette måtte gå til avregning kommende år. Ved 
inngangen til 2014 hadde Saltens innbyggere tilgode kr 12,3 mill. For at dette skal avregnes fremtidige 
år har Iris ikke økt prisene hverken i 2013 eller 2014, mens kostnadene for avfallsbehandling endres i 
takt med markedet.  
 
Ved at Iris ikke har økt prisene i 2014 fikk Iris Salten inn vel 8,6 millioner for lite i renovasjonsavgift fra 
husholdningene. Dette motregnes mot det de har tilgode på kr 12,3 mill.  
Regnskapsmessig behandles dette ved at underskuddet på selvkosten må bokføres som en inntekt, og 
inntektene og resultatet økes tilsvarende. 
 
Iris Salten har mottatt utbytte fra datterselskapene på kr 5.050.000, hvor kr 2.000.000 er brukt til 
etablering av Mivanor AS. Resterende kr 3.050.000 skal gå til Iris Fondet for å dekke allerede 
innvilgede søknader om støtte. Regnskapsmessig føres dette som finansinntekter som også bidrar til å 
løfte resultatet tilsvarende. 
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Styrets forslag til  
 
Vedtak:  
 
Styrets årsberetning for 2014 godkjennes.  
Resultatregnskap for 2014 med balanse og noter per 31.12.2014 godkjennes.   
 
Selskapets resultat i 2014 viser et overskudd på kr 9 511 703,- etter mottatt utbytte og korrigering av selvkost. 
 
Styret foreslår at morselskapets resultat      kr 9 511 703 

Disponeres slik: 
Til egenkapital       kr 6 461 703 
Til Fond for Interkommunalt samarbeid    kr 3 050 000       

 
 
 
Leif Magne Hjelseng      Bjørn Ove Moum  
Administrerende direktør      Økonomisjef 
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Sak nr: 15/05        24. april 2015. 
Beslutningssak 

 
Fastsettelse av godtgjørelser for 2015-16.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal i årsmøte fastsette styrets godtgjørelse.   
 
Bakgrunn.  
Representantskapet skal på årsmøtet behandle fastsetting av godtgjørelser til styre og 
representantskap. Godtgjørelsene skal dekke det ansvar for selskapet som påhviler det enkelte 
medlem, arbeidet foran og i de berammede møter, samt den plikt medlemmet har til å holde seg 
løpende orientert om selskapets arbeidsområde. Det har vært vanlig å øke godtgjørelsen med forventet 
lønnsstigning for året.   
 
Representantskapet vedtok 30 april 2010 at denne saken skulle forberedes av valgkomitéen.   
 
Valgkomiteens forslag/innspill til godtgjørelse, samordning av godtgjørelser mellom 
selskapene, samt dagens sammensetning av styrene i de ulike selskapene.  
 
Valgkomiteen er kommet til at det er fornuftig å se godtgjørelsene til Salten Brann (SB) og Iris under ett. 
De to selskapene har mange ansatte og de forvalter begge til dels betydelige verdier for eierne. 
Valgkomiteen mener Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) ikke kan sammenlignes med de to andre 
selskapene ifht styregodtgjørelse, sett opp mot aktivitet og de oppgaver de forvalter og har ansvar for. 
Det er imidlertid lagt inn et løft i godtgjørelsen til styremedlemmer og vara i HMTS for at de skal bli 
forholdsmessig lik med de andre selskapene.    
 
Vi foreslår at forskjellen mellom Iris og SB utlignes over 2 år, for ikke å få et uforholdsmessig stort løft 
for godtgjørelsene i SB i år. Det betyr samtidig at vi foreslår at godtgjørelsene i Iris får en liten økning i 
år (ca 2,5%) og i så måte «venter» på SB. Det er lagt inn en økning på 5 % for Iris og HMTS for de to 
kommende årene. Representantskapet må mene om det er fornuftig å tenke to år frem i tid.   
Det er bare i styret Iris det er en definert rolle som nestleder. Eierne inviteres til å bestemme om det er 
behov for nestleder i styrene.  Dersom svaret er ja, så bør det være i alle styrene, og er svaret nei bør 
det sløyfes i alle selskap. Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste bør være likt for alle selskapene.   
 

Dagens situasjon Iris Salten Brann HMTS % av leder (Iris) 

Leder 49 800 46 960 19 200 

 Nestleder  28 600   0,575 

Styremedlemmer 21 500 20 200 5 700 0,432 

Vara 5 500 4 900 0 0,11 

Møtegodtgjørelse 1 160 1 120 1 300 

 Tapt arb.fortjeneste 1 990 1 900  

 Etter krav arb.giver 1 600 1 560  

  

Forslag 2015 Iris Salten Brann HMTS 

 Leder 51 000 49 600 19 700 
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Nestleder  29 300 28 500 11 300 0,575 

Styremedlemmer 22 000 21 400 8 500 0,432 

Vara 5 600 5 500 2 100 0,11 

Møtegodtgjørelse 1 200 1 200 1 200 

 Tapt arb.fortjeneste 2 000 2 000 2 000 

 Etter krav arb.giver 1 700 1 700 1 700 

  

Forslag 2016 Iris Salten Brann HMTS 

 Leder 52 300 52 300 20 200 

 Nestleder  30 000 30 000 11 600 0,575 

Styremedlemmer 22 600 22 600 8 700 0,432 

Vara 5 800 5 800 2 200 0,11 

Møtegodtgjørelse 1 300 1 300 1 300 

 Tapt arb.fortjeneste 2 000 2 000 2 000 

 Etter krav arb.giver 1 700 1 700 1 700 

  
Styresammensetningene i de tre selskapene er i dag helt ulik. I dag er situasjonen slik: 
 

 

Iris Salten Brann HMTS 

Faste rep 6 6 4 

Personlig vara 
 

6 
 Vara i rekke 3 

 
2 

 
Valgkomiteen mener selskapene bør være mer likt organisert, og spesielt er det mange personer i 
styret i Salten Brann, i og med at alle styremedlemmer har personlig vara. Vi foreslår at selskapene 
organiseres likt, dog med at styret i HMTS fortsetter med 4. Det bes vurdert behovet for å ha 3 
vararepresentanter i Iris og SB, eller om man klarer seg med 2. Valgkomiteen foreslår derfor: 
 

 

Iris Salten Brann HMTS 

Faste rep 6 6 4 

Vara i rekke 3 (2) 3 (2) 2 

 
Endringene må skje når det er naturlig, og når representantskapet finner det formålstjenlig. 
 

Godtgjørelse til Representantskapets leder foreslås økt med 5 % til kroner 5800,- Vi foreslår at 
representantskapets nestleder tilstås en godtgjørelse tilsvarende 0,575 av leder, og at denne settes til 
kroner 3300,- (Ingrid Lien har ikke vært med og behandlet siste punkt)                                                                      
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Valgkomitéen anbefaler representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet vedtar følgende godtgjørelser fra 1. mai 2015:  
 

STYRET Vedtatte satser fra  
1 mai 2015. 

1. Styrets leder årlig godtgjørelse 51 000 

2. Nestleder årlig godtgjørelse 29 300 

3. Styrets øvrige medlemmer årlig godtgjørelse 22 000 

4. Varamedlemmer styret årlig godtgjørelse 5 600 

5. Møtegodtgjørelse per møte alle medlemmer 1 200 

  

REPRESENTANTSKAP  

1. Representantskapet leder årlig godtgjørelse 5 800 

2.  Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse  3 300 

  

ERSTATNING TAPT ARBEIDSFORTJENESTE **  

1. Selvstendig næringsdrivende utbetales erstatning for  
tapt arbeidsinntekt ulegitimert per møte 

2 000 

2. Øvrige medlemmer/varamedlemmer får utbetalt uten 
legitimering av beløpets størrelse per møte  

1 700 

 

 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør                                          
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Sak nr: 15/06        24. april 2015. 
Beslutningssak 

 
Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2014.  
 

 

Hensikt.  
Representantskapet skal i sitt årsmøte fastsette revisors godtgjørelse og velger revisor for selskapet.  
 
Bakgrunn.  
I henhold til lov og selskapsavtale skal representantskapet årlig velge revisor og fastsette dennes 
godtgjørelse for forrige år.  
 
 
Saken.  
Bokført lovpålagt revisjon i 2014 er kr 118 130,-.  
 
Revisor er Ernst & Young.   Revisor er ikke på valg.  
 
Saken tilrås fremlagt overfor representantskapet med følgende forslag til  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2014 til kr 118 300,- eksklusiv merverdiavgift. 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       
Administrerende direktør             
 
 
 

  



  Representantskapet– Iris Salten IKS. 

 

 

9 

      
 

Sak nr: 15/07        24. april 2015. 
Beslutningssak 

 
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge styrets medlemmer.   
 
Bakgrunn.  
Medlemmene skal i følge lov om interkommunale selskaper velges for 2 år om gangen, jfr for øvrig 
også vedtak i representantskapet høsten 2003, sak 17/03 vedrørende prinsipper for valg av styre i 
Salten Forvaltning IKS.  
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2013 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Rigmor Lien leder, Ronny Borge og Arild Kjerpeseth.  
 
 
Saken.  
Styret har følgende sammensetning:  
Styreleder Ragnar Pettersen    På valg 
Nestleder i styre Trine Fredriksen   På valg 
Styremedlem Siv Mosleth     På valg 
Styremedlem Kristin Setså     Ikke på valg 
Styremedlem Tom Cato Karlsen    På valg     
Styremedlem Jørgen Kampli     Ikke på valg  
1.varamedlem Hilde Furuseth Johansen  På valg  
2. varamedlem Torbjørn Winther  På valg 
3. varamedlem Helge Osbakk   På valg    
 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
Styremedlem  Ragnar Pettersen, Fauske  velges for 2 år 
Styremedlem  Hilde F. Johansen       velges for 2 år 
Styremedlem Morten Melå        velges for 2 år  
Styremedlem  Kari Holst Storstrand    velges for 1 år 
 
1. Varamedlem  Ole Petter Nybakk    velges for 2 år. 
2. Varamedlem Greta Solfall    velges for 2 år  
3. Varamedlem Torbjørn Winther    velges for 2 år 
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør  
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Sak nr: 15/08        24. april 2015. 
Beslutningssak 

 
 

Valg av styrets leder.  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge styrets leder.   
 
Bakgrunn.  
Styrets leder velges for 2 år.   
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2013 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Rigmor Lien leder, Ronny Borge og Arild Kjerpeseth.  
 
Saken.  
Saken er forberedt av valgkomitéen.  
 
 
Anbefaling. 
Valgkomiteen foreslår at Ragnar Pettersen velges som styrets leder for 2 år    
 
 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet velger Ragnar Pettersen som styrets leder for 2 år    
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør                                           
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Sak nr: 15/09        24. april 2015. 
Beslutningssak 

 
 

Valg av styrets nestleder.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge styrets nestleder.   
 
Bakgrunn.  
Styrets nestleder velges for 2 år.   
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2013 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Rigmor Lien leder, Ronny Borge og Arild Kjerpeseth.  
 
Saken.  
Saken er forberedt av valgkomitéen.  
 
 
Anbefaling. 
Valgkomiteen foreslår at Kristin Setså velges som styrets nestleder for 1 år    
 
 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet velger Kristin Setså som styrets nestleder for 1 år    
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør                                           
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Sak nr: 15/10        24. april 2015. 
Beslutningssak 

 
 

Miljøtorg Bodø – salg av grunn 
 
 
Hensikt.  
Representantskapet informeres om at styret i vedtak 12 desember 2014 vedtok å selge 543 m2 
«friareal» fra vår tomt på Miljøtorg Bodø.    
 
Salg av eiendom er etter IKS loven tillagt representantskapet.  Ettersom en slik behandling i denne 
saken ville kunne føre til forsinkelser for prosjektet, godkjente styret salget, og vedtok samtidig at 
representantskapet skulle underrettes ved første anledning.  
 
Saken 
I forbindelse med utbyggingsprosjektet ny innfarts åre mot Bodø by har Statens Vegvesen tatt kontakt 
med Iris for grunnavståelse fra Miljøtorg Bodø til prosjektet.  
 
Etter de siste korrigeringer av prosjektet så vil inngrepet ikke bety at vi må bygge om noe av våre 
installasjoner på miljøtorget.  Det er kun snakk om grunnavståelse av «friområder».    På bakgrunn av 
dette har jeg muntlig gitt tilbakemelding om at grunnavståelse er uproblematisk for Iris Salten.  
 
23 september mottok Iris tilbud fra Statens Vegvesen, hvor de tilbyr oss 100 kr/m2 for nødvendig areal.    
 
Utfordringen er at hverken adm. dir. eller styret er tillagt myndighet til å selge arealet.  Dette er regulert 
gjennom IKS loven:  
 

§ 25.  Salg av selskapets faste eiendommer m.v. 
Vedtak om  

1. avhending eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller 
2. å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av 

deltakerne 
må treffes av representantskapet etter forslag fra styret.  

 
Ettersom vi har vært hørt gjennom planleggingsprosessen, og våre standpunkt har blitt hørt på en slik 
måte at grunnavståelsen kun gjelder grøntarealer, og ikke har noe å si for vår drift, mener jeg likevel at 
styret kan skjære gjennom i denne saken, og at representantskapet kan informeres i sitt møte i slutten 
av april 2015.   
 
Det som jeg finner vanskelig er å avstå arealet til den pris som Statens Vegvesen foreslår.  Arealet ble 
kjøpt i 2004 for kr. 645 per m2.   At arealet nå skal avstås for kr. 100 pr/m2 mener jeg er å gi bort 
selskapet og innbyggerne i Salten sine verdier.   Jeg kan derfor ikke innstille på avståelse for en slik  
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pris.  Jeg er underrettet om at Statsalg er tilbudt kr. 350 per m2 for en stripe på den andre siden av 
veien.    
 
 
Styrets vedtak 12 desember 2014.  
 
Vedtak.  
 
Styret godkjenner salg av areal fra Bodø Miljøtorg dersom det kan bli enighet om en pris på kr. 350 per 
m2 for grunnavståelsen, og at grunnavståelsen gjelder hele arealet på 543 m2.   Representantskapet 
informeres om salget i sitt møte 24. april 2015.   
 
 
 
 
Representantskapets behandling 24 april 2015.  
 
Styrets forslag til  
Vedtak.  
 
Representantskapet tar informasjon om salg av 543 m2 tomt ved Bodø Miljøtorg til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng          
Administrerende direktør 
 


