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Eierkommunene i Iris Salten IKS 

 
Medlemmene i representantskapet      Vikan 8.04.2016 
 
 
Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten iks. 
 
I det vises til tidligere berammelse, innkalles med dette til representantskapsmøte 
 
 Onsdag 4.mai. 2016 kl 09.30 på Bodø Brannstasjon.   
 
Sak 16/01 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.  
Sak 16/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.  
Sak 16/03 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
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 Fastsetting av godtgjørelser til representantskap og styre. 
Sak 16/06 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. 
Sak 16/07 Redegjørelse til representantskapet om arbeid med interkommunalt samarbeid.  
Sak 16/08 Retningslinjer for Iris-fondet. 
Sak 16/09  Valg av styremedlemmer med varamedlemmer. 
Sak 16/10 Valg av styrets nestleder.  
Sak 16/11 Valg av representantskapets leder. 
Sak 16/12 Valg av representantskapets nestleder.    
 
Saksdokumenter og valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail 
til leif-magne.hjelseng@iris-salten.no eller på tlf. 75 50 75 50 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  

http://www.iris-salten.no/nor/om-iris-/arsmelding-2015
mailto:leif-magne.hjelseng@iris-salten.no
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Sak nr: 16/01        4.mai 2016. 
 

 
 

Fortegnelse over representantskapets medlemmer:  
 

 

 Representanter  Vara i rekkefølge:  

BEIARN KOMMUNE Monika Sande   Håkon Sæther  

BODØ KOMMUNE Håkon Andreas Møller  Øistein Mathisen 

 Ann Kristin Moldjord Rolf Arnt Sivertsen 

 Odd Willy Hansen Astrid Olsen 

 Simon Gjerstad Johan Bakke 

 Ingrid Lien  Svein Olsen  

 Mona Lillehaug Jørgen Fjørtoft 

 Hans Petter Horsgård Egil Mathisen 

 Allan Ellingsen Ingrid Agathe Bay-Larsen 

 Bente Haukås Jon Tørset 

FAUSKE KOMMUNE Jørn Steene Nils-Christian Steinbakk 

 Mona Salemonsen  Per-Gunnar Kung Skotåm 

 Ronny Borge  Gro Anita Olsen 

  Ole Tobias Orvin 

  Arnt Pedersen  

GILDESKÅL KOMMUNE Petter Jørgen Pedersen   Trond Gjelseth 

HAMARØY KOMMUNE Jan Folke Sandnes  May Valle  

MELØY KOMMUNE  Sigurd Stormo Lisbeth Selstad Amundsen 

 Per Frøskeland  Mette Bjørnvik  

SALTDAL KOMMUNE Rune Berg  Wenche Skarheim 

 Anne Britt Sletteng Tore Skarvik Amundsen 

STEIGEN KOMMUNE Asle Schrøder   Arne B. Vaag 

SØRFOLD KOMMUNE Lars Kr. Evjenth  Anne Lise Nordvik Arntsen 

  Turid Johanne Willumstad.  
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Sak nr: 16/02         4. mai 2016. 
Beslutningssak 

 
 
Godkjenning av innkalling til generalforsamling. 
 
 
Forslag til  
 
vedtak:  
 
Innkalling til representantskapets møte godkjennes.  
 
 
 
 
 

 
Sak nr: 16/03         4. mai 2016. 
Beslutningssak 

 

 
Valg til deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
 
 
 
Vedtak 
………………. og ………………… velges til å underskrive protokoll fra møte.   
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Sak nr: 16/04         4.mai 2016. 
Beslutningssak 

 
 

Årsoppgjør, regnskap med balanse, og styrets årsberetning for 2015.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal godkjenne selskapets årsoppgjør for 2013 inneholdende  

 Resultatregnskap 

 Balanse 

 Disposisjon av overskudd 

 Styrets årsberetning 

 Revisors beretning.  
 
 
Bakgrunn.  
Alle dokumenter er utsendt per post.  For øvrig finner representantskapets medlemmer alle 
dokumentene i årsmelding som er lagt ut elektronisk på ………………… 
 
 
Styret har behandlet årsoppgjør, og styrets årsberetning i sitt møte 6 april 2016.   
 
 
Anbefaling.  
Fremlagte årsmelding med årsberetning, regnskap og balanse for 2015 gir en rett fremstilling av 
selskapets stilling.  
 
 
Styrets forslag til  
 
Vedtak:  
 
Styrets årsmelding for 2015 godkjennes.   
 
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. 
 

Morselskapets resultat       kr 7 963 688 
Disponeres slik: 
Til egenkapital       kr 4 123 688 
Til Fond for Interkommunalt samarbeid    kr 3 840 000 

 

 
 
Leif Magne Hjelseng      Bjørn Ove Moum  
Administrerende direktør      Økonomisjef 
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Sak nr: 16/05         4. mai 2016. 
Beslutningssak 

 
 
Fastsettelse av godtgjørelser for 2016-17.  
 
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.   
 
 
Anbefaling.    
Valgkomitéen innstiller på en økning som er i henhold til den harmonisering som ble lagt frem under 
generalforsamlingen i 2015.   Dette er et to-årig løp for å få harmonisert styretgodtgjørelsene i de 
interkommunale selskapene.  Valgkomiteen lar det være opp til representantskapet å vurdere endring i 
representantskapets leder og nestleder sin godtgjørelse.  
 

Styret Satser fra  
1 mai 2015 

Satser fra  
1. mai 2016 

Årlig godtgjørelse styreleder 51 000 52 300 

Årlig godtgjørelse nestleder 29 300 30 000 

Årlig godtgjørelse styremedlemmer 22 000 22 600 

Årlig godtgjørelse varamedlemmer 5 600 5 800 

Godtgjørelse pr. møte alle medlemmer 1 200 1 200 

   

Representantskap   

Årlig godtgjørelse leder 5 800 5 800 
2. Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse   3 300 3 300 

   

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste   

Selvstendig næringsdrivende 2 000 2 000 

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

1 700 1 700 
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Valgkomitéen anbefaler representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
Representantskapet vedtar følgende godtgjørelse fra 1. mail 2016.  
 

Styret Satser fra  
1. mai 2016 

Årlig godtgjørelse styreleder 52 300 

Årlig godtgjørelse nestleder 30 000 

Årlig godtgjørelse styremedlemmer 22 600 

Årlig godtgjørelse varamedlemmer 5 800 

Godtgjørelse pr. møte alle medlemmer 1 200 

  

Representantskap  

Årlig godtgjørelse leder 5 800 
2. Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse   3 300 

  

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste  

Selvstendig næringsdrivende 2 000 

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

1 700 

 
 
 
 
 

 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør                                          
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Sak nr: 16/06        4. mai 2016. 
Beslutningssak 

 

 
Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2015.  
 

 

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 2015 er kr. 98 000,-.  
Revisor er Ernst & Young.  
 
Det er ikke vurdert å skifte revisor.   
 
 
 
Styrets forslag til  
 
Vedtak:  
Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2015 til kr 98 000,- eksklusiv merverdiavgift. 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       
Administrerende direktør             
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Sak nr: 16/07        4. mai 2016. 
Orienteringssak.  

 
Redegjørelse til representantskapet om arbeid med interkommunalt samarbeid. 
 
 
Hensikt.  
Informere representantskapet om styrets vedtak vedr. Iris Salten iks sitt videre arbeid med 
interkommunalt samarbeid.    
 
 
Bakgrunn og sak.  
Styret har i sine styremøter 4 februar og 4 mars gjennomgått strategien for selskapets arbeid med 
interkommunalt samarbeid i regionen.   Bakgrunnen for denne gjennomgangen er forholdet til det 
arbeidet som nå gjøres med utredning av kommunesammenslåing i Salten.     
 
I sist styremøte 4 februar 2016 gjennomgikk styret selskapet strategier innenfor interkommunalt 
samarbeid.  Etter en god prosess ble styret enige om følgende vedtak: 
  

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

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

kommunene.  
c. Representanter i representantskapet.  

2. Gjennomgang av retningslinjer for IRIS fondet.    

 
Under forutsetning av at eierskapsmeldingen er vedtatt av alle kommunene forberedes det 
egen sak til representantskapet både på endringer i vedtekter og gjennomgang av retningslinjer 
for Iris-fondet.   

 

I styremøte 4 mars gjorde styret følgende vedtak som går til representantskapet som en orientering.  
 

På grunn den svært viktige og krevende prosessen med kommunesammenslåing som nå skjer 
ute hos våre eiere, avventer Iris Salten videre initiativ innenfor fokusområdet interkommunalt 
samarbeid.   Hvorvidt og når Iris Salten igjen aktivt skal arbeide med interkommunalt samarbeid 
avgjøres senere, og etter forslag fra styret.   
Visjon og forretningside for IRIS Salten står fast.    Styret og administrasjonen i IRIS Salten skal 
frem til annet blir bestemt ha fokus på områdene avfall og eierskap.    
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Styrets forslag til  
 
Vedtak.  
 
Representantskapet tar informasjonen om IRIS Salten iks sitt arbeid med interkommunalt samarbeid til 
orientering.  
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng  
Adm. Dir.  
 
 
 
 
 
 
Iris Salten sine overordnede strategier.    
 

Visjon.
Gjennom samarbeid over kommunegrensene 

skaper vi bedre offentlige tjeneseter for 

innbyggerne i Salten.  

Forretningsidé

Utføre offentlige tjenester for våre eiere. 

Fokusområde 1.
Avfall.

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

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

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

Overordnet målsettinger

Fokusområde 2.
Eierskap. 

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

Fokusområde 3.
Interkommunalt samarbeid. 

Iris Salten skal være initiativtaker og 
pådriver for samarbeid om offentlig 
tjenester på tvers av 
kommunegrensene i Salten. 

Iris Salten skal bidra til endringer og 
innovasjon innenfor offentlig/
kommunal tjenesteyting.

Midler fra Iris-fondet er en viktig 
katalysator for å nå Iris sine mål.  
Disse midlene skal brukes i prosjekter 
som faller inn under satsningsområde, 
og for øvrig i henhold ti l «Kriterier for 
støtte til interkommunalt samarbeid». 

Verdier:

Solid

Nyskapende

Effektiv.

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

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

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

 Selskapet kan selge tjenester til andre 
enn sine eiere. 

 All forretningsmessig virksomhet av 

vesentlig betydning skal skilles ut og 

utføres i egne selskaper.
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Sak nr: 16/08        4. mai 2016. 
Beslutningssak.  

 
Retningslinjer for Iris-fondet.   
 
 
Hensikt.  
Styret har evaluere retningslinjer for Iris-fondet, og innstiller overfor representantskapet å gjøre endringer i 
retningslinjene.    
 
 

Bakgrunn.  
IRIS fondet ble etablert i 2007 da de kommersielle selskapene til Iris Salten startet å levere gode økonomiske 
resultater.   Styret har per i dag følgende retningslinjer for Iris-fondet:  
 
Iris Salten iks bruker overskudd i sine kommersielle selskaper til å utvikle samarbeid i Salten.  I henhold til våre 
styringsdokumenter skal 40 % av overskuddet i de kommersielle selskapene gå til fond for interkommunalt 
samarbeid.  
 
Følgende retningslinjer er lagt for bruk av midler fra interkommunalt fond:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iris har betalt ut til sammen 19 671 615 kroner til og med 2015.   Representantskapet har gjennom 
vedtak besluttet å betale ut 5 890 000 kroner i 2016.     
 
Oversikt over vedtak og faktiske utbetalinger ligger sist i saken.  For å forstå tabellen fullstendig er 
det viktig å forstå at:  

a. Tidligere hadde styret en større sum til disposisjon til bruk i løpet av året, og derfor finnes 
det ikke representantskapsvedtak på enkelte prosjekter.  

b. Noen prosjekter har fått tilsagn om midler og har enten skjøvet prosjektet fremover slik at 
utbetalingen har kommet senere, mens noen prosjekter har det ikke blitt noe av.    

 

  

I sin bruk av utbytte fra datterselskap skal styret legge til grunn følgende retningslinjer:  
• Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene. 
• Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk. 
• Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.  
• Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering. 
• Det skal ikke gis rene driftstilskudd. 

 
Representantskapet bestemmer rammen for bruk av utbytte gjennom behandling av 
det årlige budsjett.   
Enkeltengasjement over kr. 500 000,- skal behandles av representantskapet.    
Engasjement under kr. 500 000,- delegeres til styret innenfor budsjettets rammer.  
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Saken.    
Overføring til IRIS fondet.  
I henhold til eierskapsstrategien så 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.  
I 2007 gjennomførte representantskapet et arbeidsmøte hvor de gjennom en flott prosess endte 
med følgende retningslinjer for bruk av midler fra Iris- fondet.    
 

• Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene. 
• Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk. 
• Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.  
• Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering. 
• Det skal ikke gis rene driftstilskudd. 

 
Disse punktene er et resultat av sin tid, og hvor regionens ledende politikere ønsket at midlene 
skulle gå til å skape gode samarbeidsløsninger mellom eierkommunene.   Det ser man også av 
tildelingene de første årene hvor midler nettopp gikk til å utvikle og etablere interkommunale 
løsning.  
 
I løpet av de siste årenes praksis har punktet vedr. forpliktende samarbeid blitt nedtonet og også tatt 
vekk som vurderingsgrunnlag for søknadene.  Det er heller ingen signaler som tyder på at dette igjen 
vil bli aktuelt som kriterium for tilskudd.    
 
At tiltaket skal være prosjektbasert, og at det ikke skal gis tilskudd til drift har vært gode kriterier for 
Iris-fondet så langt, og det foreslås at dette videreføres.  
 
Iris har en god rykte i hele regionen og også på tvers av politiske linjer.  Dette er det viktig å ta vare 
på.  At tiltakene som støttes av IRIS fondet har både bred geografisk og politisk oppslutning er derfor 
fortsatt gode kriterier.      
 
Både styre og rådmannsgruppa, som hvert år uttaler seg til de innkomne søknadene, har i sine 
prioriteringer de siste årene ønsket å støtte noen større prosjekter, i stedet for mange små.  
Hvorvidt dette skal tas inn i retningslinjene bør diskuteres.    Mitt forslag er at man lar dette være 
opp til det enkelte års tilfang av søknader.    
 
Søknadsprosess.   
Tidligere mottok Iris søknader gjennom hele året, og styret behandlet søknadene etter hvert som de 
kom inn.  Det førte til at man ikke kunne vurdere søknadene samlet.     Siden 2013 har det vært satt 
en frist for søknadene som gjør at styret har kunnet vurdere søknadene i forbindelse med 
behandling av budsjett.  Dette gjør også at representantskapet kan behandle alle søknadene uten at 
det gis en pott til styrets bruk.    
Jeg foreslår at det i retningslinjene settes at frist for søknad til Iris- fondet settes til 1 september.   
Dette gir ikke minst mulighet til å få innspill fra kommunene ved rådmenn om deres ønskede 
prioritering.    Søknader som kommer inn etter 1. september vil bli behandlet det påfølgende år.    
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Behandling av søknadene.  
Frem til i dag har administrasjonen gjennomgått alle søknader, og laget saksfremlegg.    Søknadene 
er presentert for rådmannsgruppa som har fått mulighet til å komme med sin tilrådning før saken 
har gått til styret.    Styret har så gjennomgått søknadene og fremmet forslag til vedtak overfor 
representantskapet.   Siden 2014 har representantskapet gjort vedtak om tildeling uten at det har 
vært avsatt en pott til styrets disposisjon.     
 
Utbetaling av tilskudd.  
De innvilgede tilskudd kan ikke betales ut før det er gjennomført generalforsamling i selskapene som 
skal betale utbytte.   
 
Oppfølging av innvilget tilskudd.  
Frem til 2016 har det ikke vært krav om rapportering eller revisorgodkjenning av regnskap før 
utbetaling av tilskudd.   Det vil vi heller ikke anbefale da mange av prosjektene er avhengige av disse 
midlene for å starte opp.   På den måten er også disse midlene forskjellig fra midler fra andre 
tilskuddsordninger.   Samtidig er det behov for å dokumentere hvordan midlene er blitt benyttet, for 
å sikre legitimiteten av tilskuddsordningen.   Det foreslås derfor at hver som får tilskudd skal 
rapportere hvordan tilskuddet er benyttet, og at dette signeres av ansvarlig søker.    
 

 
Administrerende direktørs anbefaling.  
 
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.     
 

• 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.  
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.    
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Representantskapet gjør endelig vedtak om tildeling i sitt høstmøte i månedsskiftet oktober/ 
november.  
 
Oppfølging av innvilget tilskudd.  
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 
ansvarlig søker.  

 
 
 

 
 
 
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:  
 
Representantskapet vedtar følgende retningslinjer 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. 
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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.  
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.   

 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng        
Administrerende direktør       
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Utbetalinger over Iris fondet.     

  Vedtatt:   Utbetalt  

2007 Etableringsstøtte Salten Brann iks     1 300 000 

 Interkommunalt seminar i Salten     167 000 

2008 Eiendomsprosjekt Salten     1 129 298 

 Kultursamarbeid Salten     250 000 

 Saltentinget    150 000 

 Utvikling av brannstasjoner for distrikt    270 000 

 IT- Salten     95 000 

 Enerig og klimaplaner i kommunene    60 000 

 Representantskapsseminar    20 000 

2009 Kultursamarbeid Salten      250 000 

 Geodata i kommunene    70 000 

 IT Salten     20 000 

 Enerig og klimaplaner i kommunene    146 000 

2010 Saltentinget     150 000 

 Eiendomsprosjekt Salten    26 000 

 IT Salten     30 000 

 Enerig og klimaplaner i kommunene    185 000 

 Helseprosjekt Salten     300 000 

 Kjøp av aksjer HT Safe     96 000 

 Kjøp av aksjer i Labora     1 900 000 

2011 Kultursamarbeid i Salten      250 000 

 Filmfest Salten     100 000 

 Nordland Musikkfestuke     200 000 

 Helseprosjekt Salten    300 000 

 Interkommunalt tilsyn    200 000 

2012 Salten Brann - dykkertjeneste 750 000   750 000 

 Prosjekt geodata  0  190 000 

 Nordlan Musikkfestuke  200 000  200 000 

 Samfunnsmedisin og folkehelse 200 000  0 

 Kommunalt eiendomsprosjekt  0  167 317 

 Tilskudd til vannplan Salten  450 000  0 

 Saltentinget 150 000  150 000 

 Filmfest Salten  100 000  100 000 

2013 Salten Regionråd - driftsstøtte.  1700000   1 700 000 

 Salten Brann - dykkertjeneste  750000  750 000 

 Vanndirektivet - oppfølging.  0  450 000 

 Eierskapsmelding 0  300 000 

 Trainee Salten  500000  0 

 Nordland Musikkfestuke 200000  250 000 

 Filmfest Salten  0  100 000 

2014 Trainee Salten  1250000   0 

 Oppfølging eierskapsmelding  900000  0 

 Vei-satsning i regionrådet-  800000  800 000 

 Nordland musikkfestuke 250000  250 000 
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 Filmfest Salten  0  100 000 

2015 Trainee Salten  1 250 000   1 750 000 

 Saltentinget 0  200 000 

 Nordland Musikkfestuke     -50 000 

 Vei-satsning i regionrådet 800 000  800 000 

 Salten Brann Kjemikalieberedskap  1 000 000  1 000 000 

 Film Slavemerket - News on request 1 000 000  1 000 000 

 Ny flyplass i Salten regionen  450 000  450 000 

 Filmfest Salten  200 000  200 000 

 Friluftskart Salten  300 000  300 000 

 Fylkesvei 812 og 813 - skisseprosjekt 100 000  100 000 

2016 Trainee Salten  1 250 000     

 Vei- satsning i regionrådet 800 000    

 Filmfest Salten  200 000    

 Start opp Salten - grunderhjelp 220 000    

 Næringssamarbeid for ny vekst 360 000    

 Newton Salten 680 000    

 Psykososialt miljø for barn og unge. 200 000    

 Digitaliering av byggesaksbehandling 2 000 000    

 Statens barnehus 30 000    

 Sykkel i Salten. 150 000    
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Sak nr: 16/09        4. mai 2016. 
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 2015 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Ingrid Lien, Jørn Steene og Jan Folke Sandnes.    
 
Saken.  
Styret har inneværende år hatt følgende sammensetning:  

Navn Valgt inn Kommune Funksjon  

Ragnar Pettersen 2011 Fauske Styreleder  

Kristin Setså  2008 Bodø Nestleder På Valg  

Jørgen Kampli 2008 Fauske Styremedlem På valg 

Hilde Furuseth Johansen  2015 Saltdal Styremedlem  

Morten Melå 2015 Bodø  Styremedlem  

Kari Storstrand 2015 Bodø Styremedlem På  valg 

Ole Petter Nybakk 2015 Beiarn 1.vara  

Greta Johanne Solfall  2015 Sørfold 2. vara  

Torbjørn Winther 2010 Beiarn  3. vara På valg  

 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
Til styre i Iris Salten iks velges:   
 
Styremedlem  Kari Storstrand   Gjenvalg  velges for 2 år 
Styremedlem Jørgen Kampli   Gjenvalg  velges for 2 år 
Styremedlem Hege Sørli   Ny  velges for 2 år  
3. Varamedlem Britt Kristoffersen  Ny  Velges for 2 år.   
 
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør                                           
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Sak nr: 16/10        4. mai 2016. 
Beslutningssak 

 
Valg av styrets nestleder  
 

 

Hensikt.  
Representantskapet skal velge sin egen leder.   
 
Bakgrunn.  
Styrets nestleder velges i utgangspunktet for 2 år. Dagens nest leder er Kristin Setså valgt i 2015. 
Kristin Setså har frasagt seg verv i Iris Salten og trer ut av styret.       
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2015 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Ingrid Lien, Jørn Steene og Jan Folke Sandnes.    
 
Saken.  
Saken er forberedt av valgkomitéen.  
 
Valgkomiteen foreslår Hilde Furuseth Johansen som ny nestleder og at hun velges for et år.  Hun 
velges for et år fordi hun er på valg som styremedlem i 2017.   
 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet velger Hilde Furuseth Johansen som styrets nestleder for 1 år    
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør    
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Sak nr: 16/11        4. mai 2016. 
Beslutningssak 

 
Valg av representantskapets leder.  
 

 

Hensikt.  
Representantskapet skal velge sin egen leder.   
 
Bakgrunn.  
Representantskapets leder velges for 2 år. Dagens leder er Lars Kr. Evjenth valgt i 2008.     
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2015 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Ingrid Lien, Jørn Steene og Jan Folke Sandnes.    
 
Saken.  
Saken er forberedt av valgkomitéen.  
 
 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet velger Lars Kr. Evjenth som representantskapets leder for 2 år    
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør    
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Sak nr: 16/12        4. mai 2016. 
Beslutningssak 

 
 

Valg av representantskapets nestleder.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge sin egen nestleder.   
 
Bakgrunn.  
Representantskapets nestleder velges for 2 år.  Dagens nestleder er Ingrid Lien, valgt i 2012.   
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2015 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Ingrid Lien, Jørn Steene og Jan Folke Sandnes. 
 
Saken.  
Saken er forberedt av valgkomitéen.  
 
 
 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet velger Ingrid Lien som representantskapets nestleder for 2 år    
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør  
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