
 

 

 

 
 
Eierkommunene i Iris Salten IKS 
 
Medlemmene i representantskapet      Vikan 13.10.2016 
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Sak nr: 16/13        11. november 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: 16/14         11. november 2016. 
Beslutningssak 

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

 
Sak nr: 16/15         11. november 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.: 16/16         4.mai 2016. 
Beslutningssak 

 
 

Endring av selskapsavtale.  
 

Bakgrunn og sak.  

I henhold til kommunens eierskapsmelding, behandlet av regionrådet og kommunene skal det gjøre endringer i 

selskapsavtalen.    Dette gjelder endring i følgende punkter:  

 § 5 Representanter i representantskapet. 
 § 9 Innkalling til representantskapet.   
  
  
§ 5 Representanter i representantskapet.  

Dagens tekst:  

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 21 medlemmer som fordeles slik mellom 

kommunene: 

      Beiarn  1 medlem  Saltdal  2 medlem 

      Bodø  9   "   Fauske  3   "  
     Steigen  1   "   Meløy  2   " 

      Gildeskål  1   "   Sørfold  1   " 

      Hamarøy  1   "    

 

Representantskapets medlemmer med minimum to varamedlemmer i rekkefølge velges av 

kommunestyrene i eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. 

Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 7. 

 

Eiermeldingens forslag til ny tekst:  

Til representantskapet velges det to representanter, en fra posisjonen og en fra opposisjonen, fra hver 

kommune.  Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som velges 

til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine 

representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører avgir stemme på vegne av kommunen.    

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 
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§ 9 Innkalling til representantskapet.   
 

Dagens tekst:  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og 

eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres 

møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved 

møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 

dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen 

av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 

Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

 

Eiermeldingens forslag til ny tekst:  

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og 

eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres 

møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved 

møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 

dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen 

av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 

Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de 

saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.   Kommunenes 

kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets 

eierorgan.    

 

Styrets behandling:  

Det vises til styrets behandling av denne saken i forrige styremøte 16/46.  
 
Etter at regionrådet distribuerte eierskapsmeldingen som alle by- og kommunestyrer har vedtatt, har det 

oppstått oppmerksomhet rundt Bodø kommunes vedtak om justert tekst i pkt 5. Her har Bodø bystyre, 

ved sin behandling, presisert at begrepet «opposisjonen» ikke er å finne i aktuell lovtekst og derved 

heller ikke bør brukes i nye selskapsavtaler og videre presisert ordførers rett til å delegere sin 

myndighet til andre og la seg representere i representantskapets møter, når det er nødvendig.    

 

Styret vurderer at Bodø kommunes behandling innebærer at ordlyden i punkt 5 bør endres, slik at det 

blir samsvar mellom eiermeldingen, slik den er godkjent, og ordlyden i nye selskapsavtaler for IKS’ene. 

Styret i IRIS ønsker å forberede representantskapene på dette ved konkret å foreslå ny justert tekst. 

Styret finner at ny tekst ikke er i strid med eiermeldingen på en måte som gjør det nødvendig med ny 

behandling av denne.   

 

Bestemmelsen i pkt 5, om at «… en fra posisjon og 1 fra opposisjon» deltar i representantskapets møter 
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erstattes med «… to representanter fra hver kommune».  Den andre endringen går på at ordfører gis 

mulighet til å la seg representere ved den som ordfører bemyndiger 

 

Styrets forslag til 

Vedtak:  

Styret anbefaler representantskapet å oversende følgende forslag til endringer i Iris Salten IKS sin selskapsavtale 

til eierkommunene.   

 

§ 5  Representanter i representantskapet.  

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall 

varamedlemmer i rekkefølge.   Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, 

og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.    

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine 

representantskapsmedlemmer i valgperioden.    

Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.    

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 
Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 
Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

 

§ 9 Innkalling til representantskapet.  
 

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og 

eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres 

møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved 

møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor 

dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen 

av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. 

Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene.  Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de 

saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.   Kommunenes 

kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets 

eierorgan.    

 

 

Leif Magne Hjelseng  

Administrerende direktør.    
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Selskapsavtale for Iris Salten IKS 
 

organisasjonsnummer 967 518 190 

 

 

 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.  
 

§ 1 Navn og deltakere.  

 

Selskapet navn er Iris Salten IKS.  

 

Selskapets devise er «Folkestyrte tjenester i Salten» 

 

Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.  

 

  
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.   

 

Iris Salten IKS er et non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, 

(IKS-loven) 

 

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i 

Foretaksregisteret.  Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.  

 

 

§ 3. Hovedkontor.  

 

Selskapets forretningskontor er i Bodø. 

 

 

§ 4. Formål.  

 

Formålet med selskapet er: 

• 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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Kapittel 2. Organisasjon.  
 

§ 5. Representantskapet.  

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 21 medlemmer som fordeles slik mellom 

kommunene: 

      Beiarn  1 medlem  Saltdal  2 medlem 

      Bodø  9   "   Fauske  3   "  
     Steigen  1   "   Meløy  2   " 

      Gildeskål  1   "   Sørfold  1   " 

      Hamarøy  1   "    

Representantskapets medlemmer med minimum to varamedlemmer i rekkefølge velges av kommunestyrene i 

eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 

og § 7. 

 

 

§ 6. Styret.  

 

Styret i selskapet skal ha 7 styremedlemmer.  Representantskapet velger 6 styremedlemmer med 3 

varamedlemmer i rekkefølge.  Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at 

halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett medlem av styret velges av og blant de ansatte i 

morselskap og heleide datterselskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10. 

 

 

§ 7 Selskapet representasjon.  

 

Styreleder og administrerende direktør plikter selskapet i fellesskap, jfr. iks-lovens § 16.   

 

Administrerende direktør representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.  

 

 

Kapittel 3. Representantskapet.  
 

§ 8. Representantskapets myndighet.  

Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.  Representantskapet er selskapets øverste 

myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter lover eller 

selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.  

 

§ 9. Innkalling til møte i representantskapet.  

 

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt 

saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen 

underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. 

Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende 

nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8. 
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Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai 

måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers 

innkalles i samsvar med IKS-loven § 8. 

 

§ 10. Saksbehandling i representantskapet.  

 

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. Om 

habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15. 

 

 På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

 Skriftlig årsmelding fra styret.  

 Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.  

 Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.  

 Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen  

 Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.  

 Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.  

 Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.  

 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.  

 Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder 

og nestleder i representantskap og styre.  

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det. 

 

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:  

 Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til 

gebyrregulativ  

 Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.  

 

Dessuten skal representantskapet behandle: 

 Fullmakter til styret  

 Vesentlige endringer i selskapets oppgaver.  

 Forslag fra styret til nye låneopptak og eventuelle kommunale garantier  

 Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.  

 Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.  

 Andre saker som styret vil ta opp.  

 

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning 

ellers. 
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Kapittel 4. Styret.  
 

§ 11. Styrets myndighet.  

 

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets 

virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, 

selskapets budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at 

bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.  

Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten.   Styret tilsetter og avsetter 

administrerende direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.  

 

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i 

representantskapet om slike saker.  

 

§ 12. Innkalling til møte i styret. 

Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller direktøren 

ber om det. Administrerende direktør skal være med på styrets møter som sekretær. Innkalling til møte skal skje 

med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- 

loven § 11. 

 

 

§ 13. Saksbehandling i styret.  

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved 

likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det skal føres 

styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12. 

 

 

Kapittel 5. Daglig ledelse.  
 

 

§ 14. Daglig ledelse.  

 

Den daglige driften er underlagt administrerende direktør.  

Daglig ledelse myndighet og plikter skal være beskrevet i egen instruks.  

 

 

Kapittel 6. Økonomiforvaltning.  
 

§ 15. Opptak av lån.  

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for 

driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 136 mill kroner. 

 

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som det antall innbyggere 

de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet.  
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Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22. 

 

 

§ 16 Regnskap og revisjon.  

Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og 

regnskapsår som kommunene 

 

Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.  

 

 

§ 17 Etablering av fond.  

 

Selskapet kan bygge opp fond for å utføre oppgaver som ligger innenfor selskapet formål.  Fondsoppbyggingen 

skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.  

 

 

Kapittel 7. Kommunal renovasjon 
 

§ 18 Tvungen renovasjon.  

 

Det er forutsatt tvungen renovasjon for alle husholdninger i Salten.  Iris- Salten iks utfører denne oppgaven på 

veiende av sine eiere.  

 

§ 19. Renovasjonsforskrifter.  

 

Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjonsforskrifter som er tilpasset Iris sitt behov. Dersom det 

forslag til forskrifter som Iris oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter kommunen å forelegge sine 

forskrifter for Iris sitt styre, som eventuelt kan be om endringer.  

 

§ 20 Renovasjonsgebyret.  

 

Renovasjonsgebyret utregnes etter selvkostprinsippet.  Renovasjonsgebyret er likt i alle eierkommunene.  

Renovasjonsgebyret blir vedtatt av representantskapet.  Renovasjonsgebyret i de enkelte kommunene blir 

godkjent av medlemskommunene, jfr. forurensningsloven § 34.  Kommunene er pliktig til å inndrive 

renovasjonsgebyret.  Iris- Salten gjør dette på vegne av kommunene.  

 

Kapittel 8. Øvrige bestemmelser.  
 

§ 21 Utvidelse.   

 

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere.  Forslag om endringer av selskapsavtalen krever minst 2/3 

flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.  

 

§ 22 Uttreden.  

 

Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet på årsmøtet. Jfr. 

for øvrig IKS-loven § 30.  
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§ 23 Oppløsning.  

 

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Oppløsning 

må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen 

av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst. 

 
§ 24 Endringer i selskapsavtalen.  
 
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. 

 
§ 25 Tvist om forståelse av selskapsavtalen.  

 

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i 

tvistemålsloven. 

 
 

Kapittel 9. Ikrafttreden.   
 

§ 26 Ikrafttredelse  

Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent i eierkommunene.   

 

 

Selskapsavtalen er vedtatt av eierne som følger: 

 

Beiarn kommune i møte   under sak   . 

Bodø kommune i møte      under sak    . 

Fauske kommune i møte      under sak  . 

Gildeskål kommune i møte     under sak. 

Hamarøy kommune i møte     under sak   . 

Meløy kommune i møte      under sak  . 

Saltdal kommune i møte      under sak  . 

Sørfold kommune i møte      under sak  . 

Steigen kommune i møte      under sak  . 
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Sak nr.: 16/17         4.mai 2016. 
Beslutningssak 

 
 

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.  

Styret behandlet saken i sitt møte 9 september 2016, og innstiller til representantskapet.   

 

 

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  
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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, nestleder 
i styret, styremedlemmer og vara til styret.  Dette skal sendes ut sammen med innkalling til møtet i eierorganet.   
 
Valgkomiteen skal også foreslå 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.   
 
 

 

 

Styret i Iris Salten IKS anbefaler Representantskapet å gjøre følgende  

 

Vedtak:  

Representantskapet vedtar retningslinjer for valgkomiteens arbeid i Iris Salten IKS.   
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng 
Administrerende direktør.  
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Sak nr.: 16/ 18            11. november 2016 
Beslutningssak.  

 
 

Søknader om støtte fra Iris fondet - Utbytte fra Iris Salten iks sine 
kommersielle selskaper for 2016.   
 
Hensikt.  
De kommersielle selskapene i Iris skal i henhold til vår eierskapspolitikk betale 40 % av resultat etter 
skatt i utbytte.   Etter innstilling fra styret bestemmer representantskapet om dette utbyttet skal gå 
til prosjekter som har søkt midler fra Iris-fondet, eller skal gå som direkte utbytte til eierne.    
 
Med bakgrunn i diskusjonen i sist styremøte legges det frem forslag til når utbetalingen skal skje, og 
hvilken dokumentasjon som skal legges frem som utgangspunkt for utbetalingen.    
 
 
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.    
 
Iris Salten har mottatt 12 søknader om støtte fra Iris fondet.   
Søknader til Iris fondet behandles som en del av denne saken.    
 
Saken 
I forhold til halvårsresultatet og foreløpige prognoser for andre halvår forventes det et samlet 
utbytte fra Iris Produksjon, Retura Iris og Ht Safe i størrelsesorden fem millioner kroner.     
 
 
Om støtte fra Iris fondet er det laget følgende retningslinjer, sist revidert av representantskapet i mai 
2016;   
 

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. 
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• 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.    
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.   

 
 
 
Søknadene:  
 

1. Filmfest 
Salten  

Iris og filmfest Salten ønsker å nå en viktig målgruppe for Iris, det 
vil si 15 åringer.   De blir utfordret til å velge avfall og miljø som 
tema for Filmfest Salten.  Penge vil gå til selve Film-festen og 
produksjonsutstyr.  
Iris vil støtte beste film i kategorien miljø med 10.000 kroner til 
den klassen som produserer filmen, videre vil vi gi et bidrag på 
5000 kroner for hver film vi bruker på hjemmeside, Facebook eller 
i reklamesammenheng (eks kinoreklame). Dette er midler som tas 
over kommunikasjonsbudsjettet.  
Filmfest Salten engasjerer hele Salten. Alle ni kommuner er med i 
prosjektet.   Filmfest Salten har en målgruppe på 1100 10- 
klassinger i hele Salten.   
IRIS har støttet dette tiltaket siden 2012.   
 

200 000,- 

2. Trainee 
Salten  

Søknad om støtte til Kull 12, 13 og 14.  
Samlet søknad om støtte for år 2017, 18 og 19, søker om 1,25 mil 
per år.   
Trainee Salten er et frivillig medlemsorganisert traineeprogram 
eiet av 28 bedrifter i Bodø- og Saltenregionen.   Programmet har 
som hensikt å styrke området som en attraktiv 
arbeidsmarkedsregion gjennom å tilby en rekrutterings- og 
opplæringsordning for kandidater som har fullført høyre 
utdanning.   

1 250 000,- 
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Av 56 kandidater så har 54 gjennomført programmet.   Og av de 43 
som er ferdige har 32 funnet seg jobb og forblitt i Salten etter 
avsluttet program.  
Resultatene fra programmet er vel dokumenter i egne rapporter. 

3. Newton 
Salten 

Newton Salten søker med dette om tilskudd til videreføring av 
fullskala Newton Salten i 2016. Dette innebærer å kunne tilby 
undervisning i de ulike Newtonrommene til flest mulig av elever i 
Salten gjennom at elever transporteres til andre Newtonrom enn 
det som ligger i egen kommune. Søknaden er en del av et 4 årig 
implementerings løp, og vi håper å kunne sende ny søknad for 
årene 2017, 2018 og 2019.  Fikk innvilget 680 000 for 2016. 

585 000,- 

4. Kystvei-
utvalget 

Kystveiutvalget består av kommunene Bodø, Steigen, Hamarøy og 
Vågan.  Disse er også søkere i prosjektet.     
Kystveiutvalget arbeider for å forlenge kystveien fra Bodø, via 
Steigen og Hamarøy til Vågan i Lofoten.    Kystveien består av både 
veitraseer og ferjestrekninger.    Det søkes om midler for å ansette 
prosjektleder i 1-årig engasjement fra januar 2017.  Prosjektleder 
skal primært arbeide for å få prosjektet høyere opp på NTP sin 
prioriterigsliste.   Dette er arbeid som må foregå frem til 
sommeren 2017, da forberedende arbeid for behandling i 
fylkesting og storting starter.   

600 000,- 

5. Stormen 
Bibliotek 

Skapende senter for film og formidling.  
Støtte til utvikling av senter hvor målet er å stimulere unges trang 
og evne til å skape og formidle – gjennom film og digitale og 
kunstneriske uttrykk.   Senteret skal ha sin base i Stormen 
bibliotek, og det er søkt om støtte fra Nordland fylkeskommune og 
nasjonalbiblioteket.  Bodø kommune støtter prosjektet med 
økonomiske midler, digitalt utstyr, personalressurser og lokaler. 
 

150 000,- 

6. Bodø 
kommune 

Utvikling og prosjektering av MIND-senteret trinn-2 
Mind-senteret er et nyskapende senter for trafikksikkerhet, 
lokalisert til Bodø kommune.   Innhold og metodikk bygger på 
forskning innen nevrovitenskap, og senteret er i ferd med å 
posisjonere seg nasjonalt innen bruk av nye pedagogiske metoder i 
trafikksikkerhetsarbeidet.  
«MIND-2» er andre utviklingstrinn av MIND- senteret, det skal 
videreføre eksisterende og utvikle nye tiltak innen trafikksikkerhet, 
og basert på forskning og utviklingstrender i samfunnet.    MIND-2 
er kostnadsberegnet til 43 mil kr.    Det søkes om støtte til videre 
prosjektrealisering.   
 

350 000,- 

7. Saltdal 
kommune 

Sjøørretens arealbruk, bestandsstatus og populasjonsgenetikk i 
Skjerstadfjorden.  
Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøet (NTNU 
Vitenskapsmuseet) og kommunene Saltdal, Bodø og Fauske.   
Forskningsprosjektet går ut på å få bedre kunnskap om marin 
habitatbruk og vandringer til sjøørret og sjørøye i Skjerstadfjorden.   
I tillegg skal det vurderes lusepåslag på oppvandrende sjøørret og 
laks i tilknytning til fjordsystemet.    
 

635 000,- 
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8. Salten 
regionråd 

Saltentinget.   
Neste Saltenting skal gjennomføres 19-20 oktober 2017.   Dette 
blir Saltenting nr. 7, og Iris har støttet arrangementet ved hver 
anledning.    
 

200 000,- 

9. Kreativt 
gjenbruks-
senter 

Gjenbruksinnovasjon- ut i Salten og inn i fremtiden.  
Hovedmål for prosjektet er å bidra til å stimulere og motivere alle 
kommunene i Salten til å ha en målrettet satsing på 
gjenbruksinnovasjon.     Det er samlet søkt om 2 millioner hvorav 1 
mill for 2017. 
 

1 000 000,- 

10. Nordlands-
forskning 

Prosjektstøtte Lytring.  
Lytring er et samarbeid mellom Nord Universitet, 
Nordlandsforskning og Stormen bibliotek.   Hensikten med 
arrangementene er å formidle forskning og skape refleksjon rundt 
aktuelle samfunnsspørsmål, og gi det «form og farge» fra Bodø by 
og Nordland for øvrig.    
Det er til nå gjennomført 14 arrangementer i Stormen bibliotek.    
Med støtte fra IRIS-fondet ser søkeren for seg å gjennomføre 8 
arrangementer i 2017 og spre Lytring til andre deler av fylket. 

450 000,- 

11. Start opp 
Salten.  

Søknad om finansiering av etableringsprosjekt.  
Start Opp Salten skal bidra til flere lønnsomme bedrifter i Salten, 
og gi et forutsigbart tilbud om etablereropplæring i Salten. 
Mål for Start Opp Salten 2015/2016 er som følger: 
- Rekruttere minst 30 deltakere fra Salten, som skal utarbeide 

forretningsplaner for egne bedriftsprosjekt. 
- Sette i gang etablereropplæring i Salten 2015/2016 med 

opsjon på videreføring. 
- Minst 50 % av forretningsplanene fra kullet skal resultere i 

etablering av bedrift i løpet av de fem påfølgende år. 
- Hjelpe etablerere med god lokalkunnskap. 
- Bistå lokale næringsutviklere med profesjonell veiledning til 

etablerere. 
- Styrke den lokale kompetansen om bedriftsetablering. 
- Styrke det regionale nettverket med utveksling av kompetanse 

og utvikling av nye samarbeidsprosjekt. 
Fikk innvilget 220 000 kroner i 2015. 

100 000,- 

12. Visit Bodø  Destinasjon reiseliv Salten 
Salten regionråd har med forankring i Salten-strategiene for 2012-
2016, tatt initiativet til utforming av et prosjekt for en helhetlig 
organisering av reiselivsnæringen i Salten.   Det søkes om støtte fra 
Visit Bodø til å gjennomføre denne satsningen.  Støtte fra IRIS- 
fondet vil redusere kommunenes enkeltbidrag.   
 

1 200 000,- 

 
 
Iris har mottatt følgende 12 søknader om støtte fra Iris-fondet.   
 
Søknadene ble gjennomgått med rådmennene i deres møte 22 september.   Rådmennene har 
argumentert for og anbefalt at det gis støtte til følgende prosjekter:  
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1. Filmfest Salten.      Kr.   200 000,- 
2. Trainee Salten.      Kr. 1 250 000,-   
3. Newton Salten.      Kr.   585 000,- 
4. Saltentinget.       Kr.   200 000,-  
5. Start opp Salten.      Kr.   100 000,- 
6. Destinasjon reiseliv Salten.     Kr. 1 200 000,-  
7. Stormen -  Skapende senter for form og utvikling kr.   150 000,- 
8. Mind- sentert       kr.   350 000,-  

 
 
Styre behandlet søknadene i sitt møte 11 oktober.   I sitt vedtak sier styret følgende:  
 

Styret diskuterte og vurderte foreliggende søknader nøye.  Rådmannsutvalget hadde på 
forhånd hatt en nøye gjennomgang, og deres tilrådning ble lagt frem i møte.     
 
Styret signaliserte at for kommende år vil styret samle seg om færre og større prosjekter som 
er i tråd med retningslinjene for Iris-fondet og selskapets vedtatte strategier for samarbeid i 
regionen.   
 

Styret anbefaler videre representantskapet å gjøre følgende  
  
Vedtak: 
 
Følgende prosjekter får støtte over IRIS-fondet i 2017:  
 

1. Filmfest Salten.      Kr.   200 000,- 
2. Trainee Salten.      Kr. 1 250 000,-   
3. Newton Salten.      Kr.   585 000,- 
4. Saltentinget.       Kr.   200 000,-  
5. Start opp Salten.      Kr.   100 000,- 
6. Destinasjon reiseliv Salten.     Kr. 1 200 000,-  
7. Stormen -  Skapende senter for form og utvikling kr.   150 000,- 
8. Mind- senteret.      kr.   350 000,-  

 
Utbytte fra Iris Salten sine datterselskaper utover 4 035 000,- avsettes på Iris-fondet til fremtidig bruk 
for interkommunale samarbeidsløsning.   
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør 
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Sak nr.: 16/ 19       11 november 2015. 

Beslutningssak 

 

Økonomiplan for 2017 -2020.  

Hensikt.  

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan.  Den skal legges til 

grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid.  Økonomiplanen skal 

omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, 

forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av 

disse i perioden.  I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede 

gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden.  

Styret innstiller til vedtak for representantskapets behandling.  

 

Saken.  

Vedlagt følger økonomiplanen.  

 

Administrasjonens vurdering/anbefaling. 

Vi mener at saksgrunnlaget gir en god oversikt over økonomien på kort og lang sikt i Iris 

Salten Iks.   

 
 
 
Styret behandlet økonomiplanen i sitt møte 11 oktober.   Styret anbefaler representantskapet å gjøre 
følgende   
 

Vedtak:  

Representantskapet i Iris Salten IKS vedtar økonomiplan for 2017 til 2020.  

 
 
 
Leif Magne Hjelseng       Bjørn Ove Moum 
Administrerende direktør      Økonomisjef 
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Sammendrag.  
 

Iris har som sitt kvalitative mål at vi skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv 
avfallstjeneste.  Med denne økonomiplanen viser vi at vi kan ta videre ekspansive steg, samtidig som 
økningen i renovasjonsgebyrene årlig blir godt under forventet prisstigning.    

I 2016 har vi gjort en viktig jobb med å gjennomgå vårt abonnementssystem.    Det har 
medført en god økning i årlige inntekter.  Dette er hovedgrunnen til at vi kan vise til en 
forventet lav økning i renovasjonsgebyr i hele økonomiperioden.  
 
En av hovedutfordringene for Iris i denne perioden er å informere om tilbudene våre slik at 
flest mulig av våre kunder har kjennskap og kunnskap og kildesortering og vet hvordan de 
skal bruke våre tilbud både ved husstanden og på våre miljøtorg.    Vi vil ytterligere 
intensivere vårt informasjonsarbeid, og være tydelig tilstede i mange kanaler de neste årene.    
 
Også i denne planen synligjør vi fortsatt satsningen på å bedre tilbudet på våre miljøtorg.   I 
løpet av 2017 vil miljøtorget på Tømmerneset få en lenge nødvendig utbedring, samtidig 
som vi foreslår å etablere nytt miljøtorg på Halsa for å dekke søndre deler av Salten.     
 
Styret har fulgt tidligere prinsipper om at morselskapet skal eie infrastrukturen på Vikan.  
Det betyr at område for mottak og behandling av metaller og biler, samt utvidelse av deponi 
for forurensede masser etableres av morselskapet og leies ut til datterselskapet Iris 
Produksjon.   Det er satt opp avtale mellom selskapene som beskriver leieavtalen og sikrer at 
det ikke skjer subsidiering hverken den ene eller den andre veien mellom selskapene.  
 
I denne planen har vi lagt ekstra arbeid i å synliggjøre kostnadene med drift av våre 
miljøtorg.   Vi har i tillegg hatt en opprydding i avtalene mellom morselskap og Iris Service 
som viser rett kostnad for innsamling og rett kostnad for drift av miljøtorg.    Analysene viser 
at de økte mengdene, den store økningen i antall besøk, og de økte åpningstidene er dyrere 
enn hva vi har trodd tidligere.  Dette er synliggjort i dokumentet.  
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Iris Salten iks.  
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 arbeider høsten 2016 med selskapet strategi på avfallsområdet.   Det som legges frem her er 
derfor foreløpig og kan bli endret i nær fremtid.   
 
Visjon: 

 Et reint Salten.  
 
Forretningside:  
Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.    
 
Overordnede målsetninger og selskapets politikk.  
 

Kunde  Iris leverer en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste. 

Miljø 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.    
 
Virkningen av våre strategier vil videreføres i planperioden med fokus på følgende tema:  

1. Løpende vurdering og effektivisering av våre tjenester.   
2. Løsninger som tar hensyn til «grønt skifte» og en miljøpolitikk i endring.    
3. God og målrettet kommunikasjon med våre kunder.  
4. Bedre tilrettelegging på våre miljøtorg.  

 
Strategiarbeidet kan medføre endringer som det ikke er tatt høyde for i den fremlagte økonomiplan.   
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Iris Salten iks sine resultater.  

I Salten har vi et godt utviklet kildesorteringssystem med henting av matavfall, papp og papir, plast, 
glass og metallemballasje samt restavfall hos den enkelte husholdning.  For å stimulere til økt 
gjenvinning og mer utsortering er renovasjonsgebyret knyttet til størrelsen på restavfallsdunken.   De 
som har mye restavfall betaler langt dyrere enn de som sorterer veldig godt, eller som generelt har 
lite avfall.   
En analyse foretatt for Bodø, hvor vi ikke har samlasting med næringsavfall, viser at 63 % av avfallet 
fra husholdningene går til materialgjenvinning, mens resterende 37 % leveres i dunken for restavfall 
og går til forbrenning.   Ikke noe av dette avfallet går i dag til deponi.  
Våre 12 miljøtorg har alle samme tilbud med utsortering av gjenvinnbare fraksjoner.  Unntaket er 
miljøtorget i Bodø hvor kunden ikke kan sortere ut trevirke, grunnet begrenset plass.    Her leverer 
kundene gratis alt avfall som kan sortes ut.   Kun avfall som må leveres som restavfall betaler 
kundene for.   Dette fører til at ikke bare miljøengasjementet, men også aktiv prising fører til gode 
resultater for miljøet.    
Fra våre miljøtorg utsorteres fra 50 til 75 % av avfallet til materialgjenvinning.   Resterende går til 
energigjenvinning etter gjennomgang i vår sorteringshall.   Miljøtorget i Bodø har høyest andel av 
restavfall som må gå til energigjenvinning.    

 

Perioden 2017 til 2020.  

Kommunikasjon.   

Vår kommunikasjon med innbyggerne i Salten er ekstremt viktig for de resultatene vi oppnår.    
Faktisk langt viktigere enn de systemene vi velger.    
Hovedmålet for all vår kommunikasjon er å få flere til å kildesorterer, og at de skal kildesortere rett.   
For 2017 til 2018 har vi satt oss følgende mål for kommunikasjon: 

1. Vi skal bli bedre til å forklare at avfall ikke lenger er søppel, men en ressurs/ råstoff til nye 
produkter, og hvilke produkter som lages.  

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

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 viset at vi må viderutvikle 
våre digitale kanaler for å nå ut med informasjon til flere av våre unge brukere.   Undersøkelsen 
(Sentio 2016) ga oss også en klar tilbakemelding om at de fleste av våre kunder henter informasjon 
fra Iris Nytt.   

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 bioposer gratis på våre anlegg eller fra en av de 70 
utsalgsstedene vi vil få i Salten.   Rull med 13 poser for plast kan kjøpes på de samme stedene for kr. 
20,-.  Vi mener at dette vil bli et langt bedre tilbud enn vi har per i dag.    
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Selv om «Grønt skifte» og endringer i miljøpolitikk kan medføre endringer i hvordan vi behandler 
avfallet som ressurser, tror vi ikke at dette vil føre til endringer i hvordan vi kildesorterer, og følgelig 
IRIS sitt tilbud til kundene.    
 
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 (2016) er det 
tydelig at dette er det området i vår region som har dårligst tilbud fra Iris.  Det har vært samtale med 
tomte-eier 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.   
På våre miljøtorg kan husstandene levere alt sortert avfall og trevirke inntil en m3 eller 180 kg gratis.   
Restavfall og de som kommer med mere trevirke må betale.   Frem til i dag har vi hatt en løsning hvor 
vi har tatt betaling for levering av eternitt.   Her er det gjort endringer i regelverket som betyr at vi 
ikke skal ta oss betalt for dette, men la kostnaden dekkes av renovasjonsgebyret.   
 
Næringsavfall som leveres på våre miljøtorg skal kunden betale for.   Selv om kostnadene kan variere 
mye fra tort til torg vil vi holde de samme prisene for næringskunder på alle torgene i Salten.     

Miljøtorg åpningstider.  

Sammen med tilrettelegging på anlegg, er våre åpningstider helt avgjørende for hvordan vi blir 
oppfattet av våre kunder.   I spørreundersøkelsen (Sentio 2016) oppgir 19 % av våre kunder «ikke 
tilfredsstillende åpningstid» som grunn for at de ikke bruker miljøtorget.   Misnøyen er klarest i 
Meløy, hvor vi ikke har torg sør i kommunene, samt Steigen og Hamarøy.   De to siste anleggene har 
hatt stor økning i antall kunder over flere år.    Åpningstidene for våre anlegg er økt gjennom flere år, 
og etter den pågang som er på det enkelte anlegg.   Fra 2014 har alle våre anlegg hatt lørdagsåpent i 
sommerhalvåret.  Tilbakemeldingen på lørdagsåpne miljøtorg er positive.  Styret har gjennomgått 
åpningstidene og har vedtatt å øke åpningstidene på de anleggene hvor dette er mest etterspurt.    
Miljøtorg Halsa er lagt inn med 5 timer åpningstid på onsdag og 4 timer på lørdag.     

 
Anlegg:  Ma Ti On To Fr Lø Merknad 

Bodø  10-20 10-20 10-20 10-20     10-20 10-16   

Vikan  7.30-20 7.30-
15.30 

7.30-20 7.30 – 
15.30. 

7.30 – 
15.30.  

10-14 
10-16* 

 
1 apr. til 1 nov. 

Fauske  12-19 9-15.30 12-19 9-15.30 9-15.30. 10-14* 1 apr. til 1 nov.  

Reipå 12-19 12-16 12-19 12-16  12–16.   10-14* 1 apr. til 1 sep. 

Halsa    13-18   10-14* 1 apr. til 1 sep.  

Vensmoen 12-19  12-19 .  09 – 13.  10-14* 1 apr. til 1 sep.  

Inndyr   13-18   10-14* 1 apr. til 1 sep.  

Misvær  13-18    10-14* 1 apr. til 1 sep. 

Beiarn   13-18   10-14* 1 apr. til 1 sep. 

Oppeid 12-19     10-14* 1 apr. til 1 sep. 

Furulund   12-19    10-14* 1 apr. til 1 sep. 

Tømmerneset.    13-18  10-14* 1 apr. til 1 sep. 
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Eierskap.  

Figuren under viser eierskap i Iris Salten.  
 

Iris Salten iks

 

Retura Iris AS

(100%) 

HT-safe AS

 (73,35 %)

Iris Produksjon AS

 (100 %)

Labora AS

 (97,72 %)

Iris Service AS

 (100 %)

Nofir AS

(40,45 %)

Rekom AS 

(8,9 %)

Retura Norge AS

(6,97 %)

Mivanor

(100 %)

Retura Øst AS

(33,3 %)

 
 

 
 

Styret i Iris Salten iks gjennomgikk i 2014 sin eierstrategi for sine selskaper.    Som overordnet 
forventning gjelder følgende for alle selskaper Iris Salten iks har eierandel i:  
 
Selskapene skal drives innenfor det vi mener ligger i samfunnsansvar.  Selskapene skal integrere 
soaiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, og i forhold til egne ansatte og omverden, også 
utover det som er regulert gjennom lovverk.   Bedriftene skal bidra til en positiv samfunnsutvikling 
gjennom verdiskapning, anstendig praksis i sin virksomhet og ved å ta vare på lokalsamfunn, egne 
ansatte og andre intressenter.   
 
Selskapene skal forholde seg til og etterleve etisk regelverk vedtatt av eier.   
 
Selskapene skal ha en årlig vekst og det er forventet et økonomisk resultat på 5 til 10 % av 
omsetning.    Dette skal bedriftene oppnå ved å ha rett kompetanse og en effektiv drift.  
 
Selskapene skal normalt årlig levere et utbytte på 40 % av resultat etter skatt.    
 
I tillegg har styret gått gjennom vært eierskap og skriftlig begrunnet hvorfor Iris Salten iks er eier i 
akkurat dette selskapet og hvilke spesifikke forventninger de har til selskapet.   
 
Datterselskapene rapporterer til hovedstyret en gang i året om strategi, økonomi, drift og aktuelle 
saker.   
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Investeringer i perioden 2017 til 2020.  
Tabellen under viser investeringene i økonomiplanperioden.    Investeringsplanen bygger på en 
langsiktig fastlagt strategi med bedre tilrettelegging på miljøtorgene.  Investeringer blir endelig 
godkjent gjennom det enkelte års budsjett, og gjennom saker for øvrig som legges frem for styre og 
representantskap. 
 

 
 
 

Underground og dunker til husholdning.  
Dunkene som brukes til husholdningene har en viss utskiftingstakt på grunn av skader. Dunkene 
avskrives nå på 10 år, men har en gjennomsnittlig levetid som er lengre.  Årlig må det påregnes at vi 
må kjøpe inn dunker for 1,5 mil kroner.  
 

For den videre utbyggingen av oppsamlingsløsninger under bakken budsjetterer vi med 36 enheter i 
2017, og det samme påfølgende år.  

Containere til gjenbruksstasjon.  

Miljøtorgene er under kontinuerlig oppgradering, hvor redusert transport er en målsetting. Dette 
forutsetter innkjøp av noen komperimatorer og nye kontainere. I forbindelse med opprettelse av 
miljøtorget på Halsa skal det bygges en omlastingsstasjon med komprimator. Dette er lagt inn i 2017 
med kr 2 mill.  
 
 
 

Investeringsplan 2017 - 2019 2017 2018 2019 2020 Avskrivningstid i år

Ordinære dunker 1 500 1 500 1 500 1 500 7

Underground 2 000 2 000 2 000 2 000 10

Komprimerende utstyr og containere MT 3 310 1 150 1 000 600 12

Tømmerneset - utvidelse og oppgradering 3 800 20

Vensmoen - utvidelse og oppgradering 1 200 20

Halsa - nytt miljøtorg 5 000 500 20

Inndyr - asfalt og lys 540 10

Beiarn - utvidelse av areal 800 20

Bodøelv - asfaltering 250 10

Fauske - asfaltering, betongplate 700 10

Oppeid- asfalt 100 10

Reipå - utvidelse og oppgradering 3 000 20

Vikan - ny port og gjerde ved innkjøring 500 10

Vikan - ny vekt - endret kjøremønster og torg. 3 400 30

Vikan - tomt for jern/metall - opparbeidelse 4 600

Vikan - tomt for jern/metall- infrastruktur 5 600 20

Vikan - brannanlegg 7 000 20

Vikan - tak over fraksjoner 3 000 30

Vikan - matavfallsanlegg 50 000 30

Vikan - utvidelse deponi 20 000 8 000 25

SUM 59 100 20 350 4 500 54 100
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Oppgradering av Tømmerneset miljøtorg.  

Tømmerneset omlastningsstasjon ble tatt i drift i 1994.   Her omlastes alt avfallet fra Nord-Salten for 
så å bli kjørt med trailer til Fauske og Vikan.   Den mekaniske innmaten i dette anlegget er skiftet ut i 
2016.    Det prosjekteres nå nytt bygg, samt omlasterampe for matavfall og mur for levering av 
sortert avfall.    Arbeidet er tidligere beskrevet i økonomiplan og vil bli startet opp høsten 2016.       

Nytt miljøtorg på Halsa.    

Søndre deler av Meløy er det geografiske området som har dårligst tjeneste fra IRIS per i dag når man 
ser på avstand til nærmeste anlegg og befolkningsgrunnlag og næringsliv.   Vi foreslår i budsjettet at 
det etableres miljøtorg etter mal fra være andre anlegg.  

Utvidelse Beiarn miljøtorg.   

Utvidelse av areal med 600 m2.  Opparbeides på tidligere deponi.   

Oppgradering av miljøtorg Vensmoen     

På Vensmoen ble det for flere år siden satt opp en teltløsning for lagring av avfall og dunker. Dette 
teltet vil bli erstattet med et kaldlager.  Det er også lagt inn investeringsmidler til reasfaltering og 
asfaltering av vei inn til anlegget.    

Oppgradering av miljøtorg Meløy     

Dette anlegget ble ferdigstilt i 1999, og bærer preg av at det tas i mot langt mer avfall på anlegget nå 
enn da det ble planlagt.  Vi vil se på om vi kan gjøre nødvendige tiltak innenfor eksisterende tomt, 
eller om anlegget må utvides.  Vekt med betalingsløsning skal etableres på Reipå i 2016 eller 2017.   

Utvidelse deponi i Vikan   

Utvidelse av deponiet på Vikan ble først tatt opp i økonomiplanen i 2014, og ble vedtatt oppstartet i 
budsjettet for 2016.  Vikan fikk en endret status i 2009 da det ble forbudt å deponere avfall som 
inneholder organisk stoff.   Siden da har deponiet gått fra å være et deponi for blandet avfall til å bli 
et deponi for forurensede masser og fraksjoner som ikke kan energiutnyttes.    
 
Utvidelse av deponiet vil bli foretatt i 2016 og 2017.   Behovet for et deponi for forurensede masser 
er svært stort og utvidelsen vil dekke dette behovet i 20 år.   Prosjektet består av uttak av 147 000 
fm3 fjell, tetting av hele området med membran, oppsamling av sigevann og etablering av 
avskjærende grøfter for overvann.    Prosjektet er svært økonomisk gunstig og vil også i fremtiden gi 
lave priser for deponering av forurensede masser. Prosjektet delfinansieres av en variabel «avgift» i 
forhold til mengde innkjørte masser. 
 
Tomt for metaller/ ny vekt på Vikan.    
Norsk Gjenvinning AS har bestemt seg for å legge ned sin aktivitet med bilvrak og metaller i Bodø 
sentrum.   De har tilbudt Iris Produksjon å ta over denne aktiviteten, noe de har sagt ja til, og som 
starter opp 1. oktober 2016.    Det er svært strenge regler til opparbeidelse og sikring for anlegg som 
driver med denne type drift.   Det arealet som er klargjort har blant annet full oppsamling av alt 
overvann.   Tetting med membran og toppdekke med 20 cm armert betong.     Samtidig blir det 
høsten 2016 gjort en større endring med ny vekt og tilpasning for den økte trafikken vi har hatt på 
Vikan gjennom 20 år.    Disse investeringene er tatt i Iris Produksjon.  I henhold til styrets vedtak vil 
Iris Salten ta over disse anleggene fra 1. januar 2017, og det vil bli satt opp leieavtale mellom 
selskapene, likelydende som det er for de andre anleggene som Iris Produksjon leier av Iris Salten iks.    
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Brannanlegg på Vikan.    
Å få etablert et slokkeanlegg på Vikan har vist seg langt mer komplisert enn først antatt.  Denne 
investeringen var budsjettert i 2016, men er nå flyttet frem til 2017.   
 
Ny port/ inngjerding av Vikan.   
Dessverre så har vi et økende antall uønskede besøk på Vikan.    Dette vet vi vil bli et enda større 
problem med mottak og lagring av vrakede biler på Vikan.    Dette er diskutert ved flere anledninger, 
og vi har konkludert med at det vil bli satt opp en langt sikrere port nede ved riksveien.  Det vil også 
bli satt opp gjerde i forlengelse av porten i begge retninger som vanskeliggjør tilgang til vårt område.    
 
Lager for trevirke  
Avsetning av trevirke er en stor utfordring for alle selskaper i vår bransje.   Derfor har kravet til 
kvalitet på trevirket som skal gå til forbrenning blitt strammet inn.   Dersom vi skal kunne levere en 
god kvalitet, og dermed sikre både en fornuftig pris og sikker avsetning kan det bli behov for et lager 
for kvernet trevirke.   Bygget vil bli etablert av Iris Salten, og leiet ut til Iris Produksjon.    Både 
tidsangivelse og om det blir realisert er usikkert.     
 
Ny matavfallsbehandling.   
I Iris så komposterer vi matavfallet med vår egen metode i store ranker, og tvungen innblåsing av 
luft.    Metoden ble sist godkjent av mattilsynet tidlig i 2016.    Til tross for godkjenningen er vi ikke 
trygg på at det vil komme nye krav som vil føre til at vi må endre metode.   Dersom det skjer vil vi stå 
over for en større investering.   Denne er vist i økonomiplanen som en investering i 2020.     
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Organisasjon.   

Daglig ledelse
Leif Magne Hjelseng

Kommunikasjon
Arnt E. Pedersen  

Kvalitet/ HMS
Ellen BakkefjellØkonomi:

Bjørn Ove Moum
Randi Hopen
Randi Heen

Hanne Støver
Mona Trøite Eilertsen  

Økonomi Stab

PA, Kundesenter, 
Data 

Trond S. Ursin
Gunn Willumsen

Britt Solveig Skjelvan
Vibeke Krane 

Trainee
Ledig   

Kundesenter

NK
Bjørn Ove Moum 

Renovasjon og anbud
Ledig  

 
 
Kundesenter og økonomiavdeling har med nyansettelsene de ressursene de trenger for å løse sine 
oppgaver.   Økonomiavdelingen leverer tjenester til alle selskapene som Iris har majoritetseierskap 
til, samt til Helse- og Miljøtilsyn Salten.   
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 at 
det blir en mindre ledende stilling i Iris Service, og følgelig ingen netto økning innenfor 
selvkostområdet.    
Iris Salten har svært stor nytte av å ha trainee, og fra høsten 2017 skal vi ha ny trainee inn i selskapet.    
 
Iris gjør mye på intern og ekstern kommunikasjon.  Det kan vi gjøre gjennom å ha ekstern hjelp i 
dette arbeidet.   Vi vurderer det slik at vi har mer igjen for å hente inn ekstern støtte enn å styrke 
egen organisasjon innenfor dette feltet.  
 
Lønnsutviklingen er lagt til 3% pr år. Dette gir følgende lønnsbudsjett: 
 

 

Budsjett lønn Estimat 2016 2017 2018 2019 2020

Lønn 6 396             7 200       7 825        8 132       8 375       

Overtid 120                100          100           100          100          

Pensjonskostnad 1 080             1 425       1 500        1 500       1 500       

Feriepenger 771                864          951           987          1 017       

Arbeidsgiveravgift 736                782          847           875          897          

Andre personalkostnader 414                451          567           584          600          

Sum 9 517             10 822    11 790      12 178     12 489     
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Oversikt over varekostnader i perioden.  

Varekostnader.  

Varekostnadene til Iris Salten er delt opp i følgende avtaler:  
 

Avtale Avtalepart Varighet 

Behandling av avfall Iris Produksjon 31.12.2016 
Innsamlingsavtale Bodø, Fauske og Gildeskål Iris Service  31.12.2020 
Driftsavtale miljøtorg Iris Service 31.12.2020 
Innsamlingsavtale entreprise 
Innsamlingsavtale entreprise – ny 

Saltens Bil/ RenoVest  
Retur AS 

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.   
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Varekostnadene utgjør erfaringsmessig 72 til 80 % av våre totale kostnader, og utviklingen i 
varekostnadene er svært styrende for renovasjonsgebyret.    

Avfallsmengder.  

I de senere årene er det innenfor kontrakten «behandling av avfall» vi har hatt størst prosentvis 
økning.   Det er spesielt de økte mengdene med trevirke, impregnert virke og farlig avfall som har 
medført økte behandlingskostnader.    I 2016 iverksatte vi tiltakene med omdefinering av større 
mengder trevirke til næringsavfall, det har fått en tilsiktet virkning.   Vi ser en god nedgang i mengden 
trevirke.    
 
Vi ser i 2015 og 2016 klare signaler på nedadgående mengder fra husstandene.   Dette gjelder både 
for matavfall og papp/papir.    Vi ser heller ikke en klar økning i glass/metallemballasje og plast som vi 
hadde forventet.    
 
 I tabellen under er avfallsmengdene i perioden vurdert.  
 

Avfallsmengder 2014 2015 
Prog-
2016 

BU-
2017 

BU-
2018 

BU-
2019 

BU-
2020 

Matavfall 7 155 6 665 5 780 5 700 5 700 5 700 5 700 

Papp og Papir 4 696 4 264 4 448 4 200 4 000 3 800 3 600 

Glass og Metall emballasje 1 113 1 128 1 084 1 150 1 250 1 300 1 300 

Plast 700 555 682 750 850 950 1 050 

Tekstiler 222 227 230 240 250 260 270 

Restavfall 12 654 12 886 13 300 13 250 13 200 13 000 13 000 

Restavfall fra husholdn.               

Papp   444 500 470 520 540 560 580 

Trevirke 7 190 7 944 6 000 5 200 5 200 5 200 5 200 

Rent trevirke      0 800 800 800 800 

Impregnert virke  408 479 472 500 600 700 800 

Hageavfall 2 356 1 686 1 504 1 700 1 700 1 700 1 700 

Jern og metall  408 400 400 1 500 1 700 1 900 2 000 

Etternitt  94 90 70 120 90 70 60 

Risikoavfall 6 6 11 10 10 10 10 

SUM 37 446 36 830 34 451 35 640 35 890 35 950 36 070 

Til energigjenvinning 33,8 % 35,0 % 38,6 % 37,2 % 36,8 % 36,2 % 36,0 % 

 
 

Vurdering av andre varekostnader.  

Renovasjonskontrakten for Indre Salten og Meløy har vært ute på anbud, og den ble vunnet av Retur 
AS med oppstart 1.4.17. Kontraktsummene er noe redusert i forhold til løpende kontrakt, noe som vi 
er veldig godt fornøyd med.  
 
Iris Service drifter alle miljøtorgene i tillegg til renovasjon i Bodø, inntransport fra 
omlastingsstasjoner og miljøtorgene. Iris har meget høy fokus på service og kvalitet, og dette 
gjenspeiles også i tjenestene som Iris Service gjør for Iris Salten IKS.  
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Miljøtorgene har hatt en rivende utvikling siden oppstart, med økt besøk, flere fraksjoner, økt 
plassbehov for kundene og utvidede åpningstider. Personalkostnaden som er den største 
kostnadsposten har siden 2011 til 2015 økt med kr 3 603 469, som er en økning på 93 %. 
 
 
Tabell viser utvikling i lønnskostnadene for Miljøtorgene fra 2011-2015: 
 

Miljøtorg 2011 2012 2013 2014 2015 

Bodø kr         1 127 654   kr        1 192 914   kr         1 316 561   kr     1 413 237   kr      1 547 244  

Fauske kr         1 742 174   kr        1 995 266   kr         2 433 414   kr     2 905 546   kr      2 701 442  

Vensmoen kr            204 651   kr           596 304   kr            674 770   kr        563 845   kr         866 188  

Reipå kr            231 476   kr           426 795   kr            749 994   kr        754 107   kr         885 601  

Beiarn kr                     -     kr                   -     kr              19 862   kr          53 468   kr         196 177  

Misvær kr                1 526   kr              2 836   kr              60 184   kr        160 961   kr         139 928  

Inndyr kr                     -     kr                   -     kr                    -     kr                 -     kr           52 156  

Tømmernes kr            128 315   kr           148 788   kr            115 371   kr        159 172   kr         311 255  

Furulund kr            171 754   kr           203 243   kr            245 720   kr        467 490   kr         462 499  

Hamarøy kr            267 184   kr           221 424   kr            287 710   kr        348 481   kr         315 715  

SUM kr         3 874 736   kr        4 787 571   kr         5 903 588   kr     6 826 307   kr      7 478 204  

            

Økning pr år    kr           912 835   kr         1 116 017   kr        922 719   kr         651 897  

 %-vis økning pr år    24 % 23 % 16 % 10 % 

 
 
Årsaker til økningen har direkte sammenheng med: 

 Utvidelse av åpningstider og lørdagsåpent fra 2014 

 Opplærings- og rekrutteringskostnader til årlig inntak av ca. 30 vikarer 

 Økning i avfallsmengder 

 Merarbeid med farlig avfall og spesielt vindusfraksjonen 

 Økning i grunnbemanning for å gi en tilfredsstillende kundebehandling 
 
Honoraret fra Iris Salten for drift av torgene var i 2011 kr 11 877.000,- og for 2015 økt til  
kr 13 056 000. Denne økningen samsvarer ikke med den reelle kostnadsøkningen som har vært i 
perioden. 
 
For 2017 er dette regulert, slik at reelle kostnader gjenspeiles i kontraktssummen med Iris Service. 
Dette har gitt en økning i driftskontrakten med kr 3 000 000 til kr 17 000 000. 
 
Kontrakten for innsamling er redusert med kr 700 000 til kr 18 800 000, dette skal også gjenspeile 
reelt kostnadsnivå og gjennomførte innsparinger de siste årene. Kostnader i 2017 som ligger i 
kontraktsummen er: 

 En ny hybridbil og en ny UG-bil gir en økning i driftskostnadene på kr 272 000. 

 Økt bemanning på innsamling glass/plast kr 120 000. 

 Besparelse på kr 800 000 for endret innsamling av matavfall. 

 Besparelse i administrasjon. 
 
 
Hvordan endring av utlevering av bioposer og plastsekker vil ha for forbruket er noe usikkert, i 
budsjettet er det lagt inn en liten reduksjon i tillegg til distribusjonskostnader på kr 150 000.  
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Tabell: varekostnader for 2016-2020.  

Budsjett varekostnader Estimat 2016 2017 2018 2019 2020 

Behandling av avfall             28 450      28 143        28 846       29 567       30 307  

Innsamling egendrift            19 500      18 800        19 179       19 560       19 951  

Innsamling entreprise            10 250         9 600          9 840       10 085       10 338  

Drift våre mottak             14 000      17 000        17 340       17 687       18 040  

Andre innsamlingskost                 290            250             256            263            269  

Gulsekk, bioposer, plastsekk              1 440         1 210          1 243         1 279         1 315  

Distribusjon av bioposer og plastsekk             150             150            150            150  

Renseanlegg i Vikan               1 200         1 200          1 230         1 261         1 292  

Drift vekter, undergr., navigas.              1 456         1 590          1 650         1 692         1 734  

Sum            76 586      77 943        79 734       81 544       83 396  

 

Oversikt over andre driftskostnader.  
De største postene under andre driftskostnader er:  

 Vedlikehold av data/ ikt.  

 Produksjon av informasjonsmateriell som årsmelding, avis og kalender. 

 Annonsering, reklame og brosjyrer. 

 Bruk av konsulenttjenester.     

 Drift av bygg, renhold, kantine, husleie miljøtorg, kommunale avgifter. 
 

Som alle andre selskaper ser vi også en økning i kostnader med lisenser og drift av datasystemer 
utover det som er vanlig prisstigning. Vi arbeider kontinuerlig med dette ved å ha god kompetanse i 
bedriften på oppfølging av dette området.  
Forøvrig er det ikke vesentlige endringer under andre driftskostnader.   
 
Arbeidet med kommunikasjon gjennomføres i henhold til egen kommunikasjonsplan.  Utgiftene 
innenfor dette området er på kr. 1 700 000,- i 2016.  I denne kostnaden ligger det en engangskostnad 
på kr. 250 000,- med støtte til miljøprosjekt rettet mot barn og unge.    
 
Driftskostnadene gjennomgås årlig, og i planperioden fra 2017 økes de deretter med 2,5%. 

Budsjett Estimat 2016 2017 2018 2019 2020 

Driftskostnader 10 047 9 445 9 682 9 924 10 172 

 

Avskrivninger.  
Avskrivningene følger av tidligere års investeringer, og fremtidige investeringer i perioden. Iris Salten 
IKS følger avskrivningsreglene i regnskapsloven. Fra 2015 trådte det i kraft nye retningslinjer for 
selvkostregnskapet, hvor avskrivningene er endret fra å benytte kalkulatoriske avskrivningsregler til å 
benytte regnskapsmessige avskrivninger (med tillegg for at tomter skal avskrives over 50år).  
 

Budsjett Estimat 2016 2017 2018 2019 2020 

Avskrivninger 12 500 12 600 12 976 13 172 12 291 
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Finanskostnader.  
Selvkostregelverket sier at selvkostfondet skal balansere rundt null. Dette gjør at selskapets ordinære 
drift ikke genererer likviditetsmessige overskudd. Alle investeringer må derfor lånefinansieres. 
 
Ved inngangen til 2017 har selskapet en gjeld på kroner 91,3 millioner kroner. For å finansiere 
budsjetterte investeringsplan i 2017 må det gjøres et låneopptak på 54,1 mill. kr. 
Ved utgangen av 2017 vil selskapets samlede lånemasse være ca 133,5 mill. kr. 
 
Selskapets finansieringsplan for 2016-2020 er oppsummert i tabellen nedenfor. 

 
 
 
 
Renteprognosen tar utgangspunkt i Norges Bank sin prognose for styringsrenten.  
 
Styringsrenten mot 2019: 

 
 
Ved utgangen av 2016 utgjør vår portefølje av lån med fastrente 11%. For nye lån ønsker vi å utnytte 
det lave rentenivået, og flytende rente velges for disse. Dersom usikkerhet i markedet skulle tilsi en 
mere forsiktig renteprofil, vil vi vurdere å gå over til fastrente. Flytende rente i KNB er i dag ca 1,8%. 
 
Renteutviklingen som er brukt i økonomiplanen er: 

Renteutvikling 2016 2017 2018 2019 2020 

i prosent 1,8% 1,9% 2,15% 2,35% 2,5% 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Gjeld ved starten av året 89 661 000kr                   91 324 000kr                  133 599 000kr         140 777 062kr            132 105 632kr       

Avdrag pr år 11 224 000kr                   11 825 000kr                  12 871 938kr           13 171 430kr              13 548 064kr         

Opptak av lån 12 887 000kr                   54 100 000kr                  20 050 000kr           4 500 000kr                 54 100 000kr         

Rentekostnad 2 103 967kr                      2 580 110kr                    3 110 492kr              3 319 344kr                 3 581 991kr            
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Prising av våre tjenester.  
Prissystemet er gjennomgått i forbindelse med budsjettering og vi foreslår følgende.  

1. Det gjøres ikke endring i vårt system for prising av renovasjonsgebyr.   Husstandene 
skal betale i henhold til størrelse på restavfallsdunk og hentefrekvens.    

2. På våre mottak skal husstandene som betaler renovasjonsgebyr betale for å kaste 
restavfall og mer enn 1 m3/ 180 kg mengder trevirke.   Øvrige fraksjoner er gratis.     

3. Det presiseres at alle husstander skal levere eternitt gratis på våre anlegg.  
4. Det presiseres at grensen for fri henting for de som har det av helsemessige årsaker 

er 20 meter fra vei. 
5. De som ønsker montering av lås på sine dunker skal betale for det.    
6. Dagens prisen for erstatningskort for «undergrund-anlegg» gjenspeiler ikke våre 

kostnader med etablering av nytt kort, dette foreslås økt noe.  
7. Iris kan hente dunk hos kunde mot betaling.  Det er en pris for inntil 10 meter, og en 

pris mellom 10 meter og 20 meter.  Iris henter ikke dunker som står mer enn 20 
meter fra vei.    
 

 
 

Oversikt over våre inntekter.  
Renovasjonsgebyret utgjør 72 % av inntektene, som alle husstander i Salten betaler. I 2016 
var prisstigningen 3,5%, i tillegg har det vært gjort en del presisering av regelverket rundt 
ekstratømming og tilbakekjøring som alene har gitt ekstrainntekter på kr 1,5 mill. Det er 
også gjennomført en andre tiltak på kostnadssiden som får direkte utslag i selvkosten i årene 
fremover. Målsettingen om en balanse i selvkost rundt null, har gjort at fjorårets 
prisprognose er nedjustert. Vi foreslår en økning på 1% i 2017. Med prognostiserte 
prisstigning som i tabellen nedenfor, vil vi balansere selvkost rundt null. 
 
År 2016 2017 2018 2019 2020 

Prisstigning 3,50 % 1,0%  1,5%  1,5%  1,5%  

 
I tillegg har Iris Salten følgende viktige inntektsposter.  
 

1. På våre 12 miljøtorg så betaler husholdningene for restavfall og næringsdrivende for 
både sortert og restavfall.   Inntektene på våre miljøtorg viser jevn økning.  

2. Iris Salten iks har ingen næringskunder på renovasjonsruter, disse er kunder av 
Retura Iris.   Fordi en egen rute for næringslivskunder ville være svært dyrt for 
næringslivet i distriktskommunene får disse kundene likevel tømt sitt avfall på de 
rutene som kjører ordinært husholdningsavfall.   Denne tjenesten gjøres opp i 
henhold til egen avtale som vist i tabellen under.  

3. Iris Salten eier alle lokaler på Vikan, og leier disse ut til sine datterselskap.  I tillegg 
betaler døtrene for felles HMS-kvalitetssystem, IT, regnskapstjenester, kantine og 
renhold.   

4. Iris Produksjon betaler for leie for bruk av sorteringshall, komposteringsanlegg, farlig 
avfall bygg, papirsorteringslokale og deponi.   

5. Det er budsjettert med salg av 36 «underbakken» anlegg i 2017 og kommende år. 
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Tabellen viser en oversikt over Iris Salten IKS sine budsjetterte inntekter. 

Budsjetterte inntekter 
Estimat 

2016 
2017 2018 2019 2020 

Husholdningsrenovasjon 85 720 86 777 88 379 90 005 91 655 

Salg sekker 530 550 560 571 582 

Saldoforespørsler  240 260 270 280 290 

Inntekter miljøtorg 1 10 040 10 445 10 919 11 416 11 934 

Refusjon Retura kunder 2 5 100 3 700 3 792 3 887 3 984 

Utleie adm. Tjenester 3 4 650 4 766 4 885 5 008 5 133 

Utleie anlegg 4 5 650 6 094 5 467 5 400 5 000 

Variabel andel innkjørte masser til deponi 4 500 3 000 3 000 3 000 3 000 

Salg kantine  200 220 226 230 237 

Prosjekter, salg underbakken 5 1800 1550 1589 1628 1669 

Utleie ansatte + utleie Tysfjord 6 910 900 923 946 969 

Tilskudd strandrydding 500 0 0 0 0 

SUM 119 840 118 262 120 010 122 371 124 453 
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Selvkost.  
Selvkostregnskapet skal bare vise inntekter og kostnader knyttet til husholdningsrenovasjon. 
Selvkostkalkylen bygger på forutsetningene i regelverket om selvkostanalyse som ble 
revidert i 2015. Nye regler er tatt inn i selvkostkalkylen fra 2015. 
 
Negativt resultat på selvkostområdet er penger som husholdningene i Salten skylder Iris 
Salten iks. Dette regnskapsføres som en inntekt i driftsregnskapet, og en fordring i 
balanseregnskapet. Overskudd behandles motsatt. I tillegg skal årlig overskudd/underskudd 
renteberegnes. Selvkostområdet skal balansere rundt null over en periode på 5 år. 
 
I budsjettet for 2017, som er godt beskrevet ovenfor, er det tatt inn flere ulike tiltak som har 
påvirkning på selvkostområdet både på inntekts- og kostnadssiden. Med målsetting om 
balanse i selvkostområdet, gir dette følgende prognose for prisøkning for perioden 2017 – 
2020: 

År 2016 2017 2018 2019 2020 

Prisstigning 3,5 % 1,0 % 1,5 %  1,5 % 1,5 % 

 
 

Med budsjetterte prisutviklingen vil selvkost gå mot balanse i 2018. 

 

 
 
 
 

Årlig resultat Akkum inkl rente*

Selvkostregnskap 2005 -1 579 278kr                   -1 610 074kr                            

Selvkostregnskap 2006 1 086 336kr                    -574 309kr                               

Selvkostregnskap 2007 3 082 991kr                    2 564 682kr                             

Selvkostregnskap 2008 -1 859 020kr                   796 087kr                                

Selvkostregnskap 2009 -3 281 030kr                   -2 516 271kr                            

Selvkostregnskap 2010 -3 060 847kr                   -5 575 952kr                            

Selvkostregnskap 2011 1 882 206kr                    -3 843 915kr                            

Korr 2008-2010 inkl renter 12 774 461kr                  8 930 546kr                             

Selvkostregnskap 2012 5 428 295kr                    14 642 972kr                           

Selvkostregnskap 2013 -2 037 345kr                   12 963 946kr                           

Selvkostregnskap 2014 -8 869 340kr                   4 309 543kr                             

Selvkostregnskap 2015 -6 246 530kr                   -1 913 973kr                            

Selvkostregnskap 2016 -1 900 807kr                   -3 869 203kr                            

Selvkostregnskap 2017 1 937 334kr                    -1 994 230kr                            

Selvkostregnskap 2018 1 158 187kr                    -870 007kr                               

Selvkostregnskap 2019 857 115kr                       -24 590kr                                 

Selvkostregnskap 2020 978 173kr                       965 892kr                                
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Resultat for Iris Salten iks.  
Resultatet for Iris Salten IKS for perioden 2017 – 2020 bygger på forutsetningene som er 
nevnt i Økonomiplan, og med formål om balanse i selvkostregnskapet. For at vi skal nå dette, 
er det budsjettert med overskudd på driften fra 2017 - 2020. 
 

 
 

  

Budsjetterte inntekter Estimat 2016 2017 2018 2019 2020

Inntekter -119 840 -118 262 -120 010 -122 371 -124 453

Varekostnader 76 586 77 963 79 733 81 543 83 396

Lønn 9 517 10 822 11 790 12 178 12 489

Annen driftskostnad 10 047 9 445 8 396 8 564 8 735

Avskrivninger 12 500 12 600 12 976 13 172 12 291

Finansutgifter 2 500 2 580 3 110 3 319 3 581

Finansinntekter -370 -400 -400 -400 -400

Resultat -9 060 -5 252 -4 405 -3 995 -4 361
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Oversikt over utviklingen i renovasjonsgebyr.  
Tabellen under viser utviklingen fra 2006 frem til 2016, og økonomiplanens forslag frem til 
2020.  
 

Endring i renovasjonsgebyret 

År Økning  Grunngebyr 240 l gebyr  

2006 2,50 % 1 499 2 069 

2007 2,50 % 1 536 2 121 

2008 0,00 % 1 536 2 121 

2009 7,50 % 1 651 2 280 

2010 7,50 % 1 775 2 451 

2011 4,00 % 1 846 2 459 

2012 4,00 % 1 920 2 651 

2013 0,00 % 1 920 2 651 

2014 0,00 % 1 920 2 651 

2015 3,75 % 1 992 2 750 

2016 3,50 % 2 062 2 846 

2017 1,00 % 2 083 2 874 

2018 1,50 % 2 114 2 917 

2019 1,50 % 2 146 2 961 

2020 1,50 % 2 178 3 005 

 
 

Figuren under viser minstegebyret i Salten sammenlignet med minstegebyrene i andre 
områder i Norge.  
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Kommunenes garantiansvar.  
Gjennom selskapsavtalen og iks loven garanterer eierne for alle Iris’ forpliktelser. Tabellen 
under viser eiernes garantiansvar i forhold til selskapets gjeld, tall i 1000 kroner.  
 

  Innbygger pr            
Kommune- kommune  Gjeld   Gjeld   Gjeld   Gjeld   Gjeld  

navn per 30.06.16 per 31.12.16 per 31.12.17 per 31.12.18 per 31.12.19 per 31.12.20 

Beiarn 1029 1 162 015 1 699 920 1 791 254 1 680 918 2 196 906 

Bodø 50665 57 214 284 83 699 166 88 196 217 82 763 573 108 169 333 

Fauske 9629 10 873 706 15 907 219 16 761 894 15 729 408 20 557 831 

Gildeskål 2032 2 294 669 3 356 888 3 537 249 3 319 364 4 338 302 

Hamarøy 1835 2 072 204 3 031 441 3 194 317 2 997 556 3 917 709 

Meløy 6439 7 271 347 10 637 303 11 208 831 10 518 398 13 747 209 

Saltdal 4727 5 338 042 7 809 059 8 228 630 7 721 769 10 092 104 

Steigen 2556 2 886 405 4 222 542 4 449 413 4 175 342 5 457 038 

Sørfold 1958 2 211 104 3 234 639 3 408 432 3 198 482 4 180 313 

Sum 80870 91 323 776 133 598 176 140 776 238 132 104 808 172 656 744 
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Sak nr.: 16/ 20        11. november 2016. 

Beslutningssak 

 

Budsjett for 2017.  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal vedta selskapets budsjett i sitt møte 11. november 2016.  Det er styret som 
innstiller til vedtak.  
 
Bakgrunn 
Styret behandlet i sist møte en forberedende sak for økonomiplan og budsjett.  
 
Saken.  
Budsjettdokumentet følger vedlagt.  
 
 
Administrasjonens anbefaling. 
Administrasjonen anbefaler styret å legge frem vedlagt budsjett for representantskapet for endelig 
godkjenning.  Det vises for øvrig til budsjettets sammendrag. 
 
 
Styret behandlet budsjett for 2011 i sitt møte 11 oktober.   Styret anbefaler representantskapet å gjøre 
følgende  
  
Vedtak  
 

1. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2017.  
2. Representantskapet vedtar investeringer for 2017 som fremlagt.  
3. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ i budsjettforslaget.  

 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng      Bjørn Ove Moum 
Administrerende direktør     Økonomisjef 
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Budsjett 2017 - sammendrag. 

 
Budsjettet for 2017 er utarbeidet med utgangspunkt i økonomiplan for 2017 – 2020. De 
viktigste forutsetningene for budsjettet er: 
 

 Det legges frem et budsjett som foreslår en økning på 1,0 % i renovasjonsgebyrene 
for 2017. 

 For levering av avfall på våre anlegg foreslås en økning på 1,0 %. 

 På våre mottak skal husstandene som betaler renovasjonsgebyr betale for å kaste 
restavfall, og mer enn 1 m3/180 kg trevirke. Øvrige fraksjoner er gratis.     

 Det presiseres at alle husstander skal levere eternitt gratis på våre anlegg.  

 Det foreslås samlede investeringer i 2017 på kr 59,1 mill. Investeringen i utvidelse av 
deponiet, skal delfinansieres med en variabel leie til Iris Produksjon knyttet til 
mengden innkjørt masse. For 2016 er prognosen for denne leien kr 4,5 mill. (Inngår 
ikke i selvkost). 

 Opparbeidelse av tomt for jern og metall med tekniske installasjoner eies av Iris 
Salten, og leies av Iris Produksjon, leieinntektene er innarbeidet i budsjettet (inngår 
ikke i selvkost). 

 Øvrige budsjettforutsetninger: 
o Det budsjetteres med en mengdeøkning på miljøtorgene på 3%. 
o Prisene for behandling av avfall har kun små korrigeringer.   
o Administrasjon økes med en ansatt fra april for oppfølging av kontrakter, 

anbud etc. Disse arbeidsoppgaven ligger i dag hos Iris Service, og inngår i 
selvkosten (Iris Service reduseres tilsvarende). 

o Netto pensjonskostnad er 21% av pensjonsgivende inntekt. 
o Det er lagt inn kr 500 000 til generelt vedlikehold av bygningsmassen. 
o Det er tatt høyde for en traniee fra august. 
o Det er budsjettert med en liten nedgang i forbruket av poser/sekker. 
o Balansering av kontraktene med Iris Service ihht. omfang av oppgavene 

knyttet til drift av miljøtorg og renovasjon (se beskrivelse i økonomiplan). 
o Nedgang i inntektene fra Iris Retura på regionale ruter. 
o Stabile avfallsmengder. 
o Renten for løpende lån er satt til 1,9%. 

 
Budsjettsammendraget for 2017 viser et overskudd på kr 5 252 000. Med dette resultatet, vil 
det akkumulerte selvkostresultatet være et overskudd på kr 1 997 000. For nærmere 
beskrivelse av Selvkost, se sak 16-57 Økonomiplan 2017-2020.  
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Detaljert budsjett 2017 

Forutsetningene for detaljert budsjett er nærmere beskrevet i Økonomiplan for 2017-2020 
se sak 16-57. 
 
 

Iris Salten - Budsjett med utvikling 

  Budsjett 2017 Estimert 2016 Budsjett 2016 Regns 06-2016 Budsjett 2015 Regnskap 2015 

Inntekter salg underground -1 550 000 -1 800 000 -650 000 -1 251 000 -950 000 -1 108 450 

Salg kantine -220 000 -200 000 -150 000 -101 266 -160 000 -217 496 

Inntekter fra miljøtorgene -10 445 000 -10 040 000 -10 375 000 -5 235 378 -8 300 000 -9 969 975 

Saldoforespørsel, salg gule sekker -810 000 -770 000 -780 000 -419 341 -650 000 -721 868 

Husholdningsrenovasjon -86 777 000 -85 720 000 -80 700 000 -42 353 267 -81 010 000 -80 937 700 

Selvkost årlig endring     0 0 0   

Gevinst salg anleggsmidler     0 0 0 0 

Utleie ansatte og div. inntekter -900 000 -1 410 000 -725 000 -919 841 -320 000 -1 445 400 

Andre inntekter     0 -919 841 -320 000 0 

Sum eksterne inntekter -100 702 000 -99 940 000 -93 380 000 -51 199 935 -91 710 000 -94 400 889 

              

Leieinntekter Vikan deponi -6 094 000 -5 650 000 -5 596 000 -5 853 363 -5 058 000 -5 058 000 

Variable inntekter fra masser -3 000 000 -4 500 000 -1 000 000       

Administrative tjenester -4 766 000 -4 650 000 -4 815 000 -2 328 653 -3 782 000 -3 759 136 

Blanda ruter (IR) -3 700 000 -5 100 000 -5 113 000 -2 598 065 -6 000 000 -5 680 074 

Sum interne inntekter -17 560 000 -19 900 000 -16 524 000 -10 780 081 -14 840 000 -14 497 210 
              

Sum driftsinntekter -118 262 000 -119 840 000 -109 904 000 -61 060 174 -106 230 000 -108 898 099 

              

Innsamling entreprise 9 600 000 10 250 000 10 352 500 5 127 771 10 250 000 10 302 431 

Innsamling, internfakturering 18 800 000 19 500 000 19 500 000 9 757 069 19 919 000 19 941 233 

Drift anlegg, internfakturering 17 000 000 14 000 000 13 869 000 6 980 614 14 656 000 14 655 996 
Drift undergr, vekter, behldn endring 
undergr 1 610 000 1 456 000 1 275 200 801 773 1 430 000 1 777 246 

Behandling av avfall, internfakturering 28 143 000 28 450 000 29 188 000 14 482 134 28 000 000 29 329 742 

Bioposer, sekker inkl distribusjon 1 360 000 1 440 000 1 440 000 360 611 1 700 000 2 022 172 

Drift renseanlegget 1 200 000 1 200 000 1 200 000 600 000 1 200 000 1 200 000 
Andre innsamlingskostnader 
(miljøgebyr KLIF) 250 000 290 000 250 000 729 935 1 515 000 1 504 966 

Sum Varekostnader 77 963 000 76 586 000 77 074 700 38 239 908 77 470 000 79 533 786 

Budsjett 2017 Estimert 2016 Budsjett 2016 Regns 06-2016 Budsjett 2015 Regnskap 2015

Driftsinntekter -118 262 000 -119 840 000 -109 904 000 -61 060 174 -106 230 000 -108 898 099

Varekostnader 77 963 000 76 586 000 77 074 700 38 239 908 77 470 000 79 533 786

Personalkostnader 10 822 000 9 517 000 9 641 500 3 703 061 10 589 340 10 208 523

Driftskostnader 9 445 000 10 047 000 8 510 000 5 748 990 7 616 000 8 635 789

Avskrivninger 12 600 000 12 500 000 12 700 000 6 372 436 10 900 000 11 155 453

Driftsresultat -7 432 000 -11 190 000 -1 977 800 -6 995 779 345 340 635 451

Netto finansinnt / kostnader 2 180 000 2 130 000 1 690 000 1 034 404 2 200 000 1 512 943

Ordinært resultat før skatt -5 252 000 -9 060 000 -287 800 -5 961 375 2 545 340 2 148 395

Iris Salten - Budsjett med utvikling
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Lønninger fast ansatte inkl bonus 7 000 000 6 076 000 5 900 000 2 446 060 6 450 000 5 789 192 

Lønn andre (vikarer) 100 000 200 000 350 000 43 108 440 000 513 609 

Lønn overtid (faste/vikarer) 100 000 120 000 100 000 66 545 100 000 155 390 

Beregnede feriepenger 864 000 771 000 762 000 351 079 838 800 827 649 

Arbeidsgiveravgift beregnet 782 000 736 000 691 000 254 313 755 540 718 025 
Møtegodtgjørelse (styre, 
representantskap) 314 000 304 000 285 000 -95 125 275 000 55 321 

Diverse forsikringer 22 000 21 000 20 000 21 293 20 000 20 270 

Bedriftshelsetjeneste, treningsavtaler 41 000 40 000 25 000 9 050 25 000 25 121 

KLP pensjonsandel 1 425 000 1 080 000 1 318 500 326 306 1 395 000 1 748 285 

Sykelønn, fødselspenger ref. 30 000 29 000 30 000 4 805 70 000 25 772 

Andre pers. kost 144 000 140 000 160 000 275 628 220 000 329 888 

Sum Personalkostnader 10 822 000 9 517 000 9 641 500 3 703 061 10 589 340 10 208 523 

              

Avskrivning bygg/anlegg 12 600 000 12 500 000 12 700 000 3 991 356 10 900 000 6 640 268 

Avskrivninger container     0 1 970 797 0 3 759 650 

Avskrivninger inventar/data/utstyr     0 354 687 0 660 964 

Avskrivning maskinanlegg     0 55 595 0 94 571 

Sum avskrivninger 12 600 000 12 500 000 12 700 000 6 372 436 10 900 000 11 155 453 

              

Renhold, kantine, eiend skatt, kom.avg 1 125 000 1 235 000 1 220 000 615 526 1 240 000 1 234 371 

Leie tomt, containerleie 115 000 135 000 205 000 71 453 195 000 197 281 

Drift/leie bankterminaler 550 000 495 000 210 000 274 100 200 000 212 087 

Utgiftsført inventar/utstyr/data 290 000 175 000 180 000 101 797 195 000 205 750 

Vedl drift data, lisenser data 1 210 000 1 215 000 1 160 000 938 576 1 070 000 1 264 115 

Vedlikehold bygg/anlegg 500 000 110 000 50 000 79 307 170 000 299 269 

Revisjon, vakt 110 000 170 000 170 000 86 844 165 000 145 571 

Konsulenthonorar, innleid arbeidskraft 675 000 1 180 000 610 000 783 207 240 000 693 070 
Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur 
mv. 155 000 155 000 160 000 98 189 135 000 166 255 

Telefon, bredbånd 230 000 260 000 260 000 134 844 240 000 253 844 

HMS, sentralbord 390 000 470 000 470 000 241 660 238 000 367 535 

              

Porto, utsendelse 400 000 350 000 350 000 200 019 250 000 340 743 

Kurs, reiser, møter etc. 610 000 572 000 505 000 392 696 578 000 708 768 

Varekjøp kanitne (salg som inntekt) 375 000 375 000 325 000 183 170 320 000 354 759 
Annonser, reklame, brosjyrer, 
hjemmeside 1 760 000 2 300 000 1 700 000 843 610 1 450 000 1 138 362 

Representasjon, gaver 15 000 15 000 15 000 1 700 5 000 15 968 

Kontigenter 320 000 290 000 250 000 289 468 75 000 241 655 

Tilskudd, støtte 0 0 0 0 0 0 

Forsikringspremier 290 000 250 000 400 000 221 902 360 000 388 304 

Bank- og kortgebyr 250 000 220 000 200 000 102 588 150 000 201 630 
Tap på fordringer, innkommet tidl. 
avskrevet tap 15 000 15 000 15 000 13 408 10 000 8 589 

Andre kostnader 60 000 60 000 55 000 74 926 330 000 197 862 

Sum andre driftskostnader 9 445 000 10 047 000 8 510 000 5 748 990 7 616 000 8 635 789 

              

Sum driftskostnader 110 830 000 108 650 000 107 926 200 54 064 395 106 575 340 109 533 550 

              

DRIFTSRESULTAT -7 432 000 -11 190 000 -1 977 800 -6 995 779 345 340 635 451 

              

Andre finansinntekter -400 000 -370 000 -410 000 -172 288 -400 000 -429 511 
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Renteinntekter før utbytte fra døtre -400 000 -370 000 -410 000 -172 288 -400 000 -429 511 

              

Nedskrivning av omløpsmidler       0 0 0 
Nedskrivning av finansielle 
anleggsmidler       0 0 0 

Rentekostnader fra konsern 2 580 000 2 500 000 2 100 000 1 206 691 2 600 000 1 942 454 

Andre rentekostnader       0 0 0 

Andre finanskostnader       0 0 0 

Rentekostnader 2 580 000 2 500 000 2 100 000 1 206 691 2 600 000 1 942 454 

Netto finanskostnader 2 180 000 2 130 000 1 690 000 1 034 404 2 200 000 1 512 943 

              

Ordinært resultat -5 252 000 -9 060 000 -287 800 -5 961 375 2 545 340 2 148 395 

 
 
 
Investeringer. 

 
Dette er en detaljert oppstilling av foreslåtte investeringene for år 2017. Det er gjort anslag 
på når i året investeringen skal foretas. Derav fremkommer størrelsene på avskrivningene i 
budsjettet. Investeringene er nærmere beskrevet i Økonomiplan for 2016-2019. 
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Finansiering av investeringene 

 
Selvkostregelverket sier at selvkostfondet skal balansere rundt null. Dette gjør at selskapets 
ordinære drift ikke genererer likviditetsmessige overskudd. Alle investeringer må derfor 
lånefinansieres. 
 
Ved inngangen til 2017 har selskapet en gjeld på kroner 91,3 millioner kroner. For å 
finansiere budsjetterte investeringsplan i 2017 må det gjøres et låneopptak på 54,1 mill. kr. 
Ved utgangen av 2017 vil selskapets samlede lånemasse være ca 133,5 mill. kr. 
 

Renteutvikling 2016 2017 2018 2019 2020 

i prosent 1,8% 1,9% 2,15% 2,35% 2,5% 

 
 
 
 
Gebyrer og priser 2017 

Alle priser og gebyrer er i den videre fremstilling avrundet til nærmeste krone. De endelige 
priser skal tilpasses våre datasystem for registrering og fakturering av kundene. I denne 
prosessen kan øresavrunding gi små endringer i de priser og gebyrer som er presentert her.  

Husholdningsrenovasjon 

Renovasjonsgebyret i Salten er knyttet til størrelsen på restavfallsdunken til den enkelte 
boenhet. Grunngebyret, det vil si det minste en husholdning skal betale, settes til samme 
gebyr som 80 liters gebyret.  
 
Budsjettfremlegget er basert på en økning på 1 % i renovasjonsgebyrene. Det gir følgende 
prisliste for 2017. 
 

PRISLISTE 2017 03.10.2016   

  1,00 % 25 % 

Husholdningsgebyr Gebyr 2016 Gebyr 2017 ex mva Gebyr 2017 inkl mva 

Grunngebyr 2 062 2 083 2 603 

80 liter 2 062 2 083 2 603 

130 liter 2 309 2 332 2 915 

190 liter 2 602 2 628 3 285 

240 liter 2 846 2 874 3 593 

350 liter 3 387 3 421 4 276 

500 liter 5 646 5 702 7 128 

660 liter 7 438 7 512 9 390 

750 liter 8 444 8 528 10 661 

Pr. m3 i container 11 684 11 801 14 751 
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Priser avfallssystemet «underground»:    
 

   

Antall abonnenter Gebyr 2016 Gebyr 2017 ex mva Gebyr 2017 inkl mva 

 40 – 50 2 062 2 083 2 603 

 31 – 39 2 309 2 332 2 915 

 22 – 30 2 602 2 628 3 285 

 10 - 21  2 846 2 874 3 593 

Nøkkelkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk 191 300 375 
     

Etableringskostnad avfallssystemet «underground»:   
 

   

Antall abonnenter 
Gebyr 
2016 

Gebyr 2017 ex mva Gebyr 2017 inkl mva 

Nye BRL og sameier 49 000 49 000 61 250 

Etablerte BRL og sameier 25 000 25 000 31 250 
 

   
 

   

Andre betalingstjenester:     
 

   

  

Gebyr 
2016 

Gebyr 2017 ex mva Gebyr 2017 inkl mva 

Gulsekk inkl. levering 68 72 90 

Asbestsekken  108 109 136 

Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant 1000 1 010 1 263 

Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m.   2 020 2 525 

Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m.   1 200 1 500 

Fri henting for syke og svake inntil 20 m. 0 0 0 

Montering av lås i dunk   400 500 

Grovavfallsruter pr. tonn. 3 351 3 385 4 231 

Fradrag ved hjemmekompostering.  262 265 331 

Feriehenting 46 46,46 58 

Bytting av dunk på hjemmeadresse 191 193 241 

Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk 265 268 335 
 

   
 

   
Ekstratømming: Husholdningskunder som av ulike årsaker ikke ser seg tjent med å benytte gulsekken, 
kan  
bestille ekstratømming. Pristabellen er uavhengig av fraksjonstype, og prises etter dunkstørrelse per 
tømming: 

 Ekstratømming:  
Gebyr 
2016 

Gebyr 2017 ex mva Gebyr 2017 inkl mva 

Tilkjøringsgebyr 120 120 150 

80 l 129 130 163 

130 l 159 161 201 

190 l 202 204 255 

240 l 206 208 260 



Iris Salten IKS – representantskapet.   

 
 

50 

350 l 314 317 396 

500 l 438 442 553 

660 l 520 525 657 

750 l 593 599 749 

4 m3 container 2689 2 716 3 395 

6 m3 container 3770 3 808 4 760 

8 m 3 container 4858 4 907 6 133 

per 100 l sekk 146 147 184 

m3 i løs vekt 911 920 1 150 
 

   
 

   
Hyppigere tømming: I tilfeller der sameier/borettslag av arealmessige begrensninger må ha hyppigere 
tømming 

enn etter "Grønt System", (tømming restavfall hver 4. uke) legges et påslag på dunken tilsvarende 20%. 

Påslag hyppigere tømming  
Gebyr 
2016 

Gebyr 2017 ex mva Gebyr 2017 inkl mva 

80 l 412 416 520 

130 l 462 467 583 

190 l 521 526 658 

240 l 569 575 718 

350 l 850 859 1 073 

500 l 1 129 1 140 1 425 

660 l 1 487 1 502 1 877 

750 l 1 689 1 706 2 132 

Per m3 container 2 251 2 274 2 842 
 

   
 

   

Priser avfallsmottak pr 1.1.2017    
For husholdninger er det innført gratis levering av alle sorterte avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes avhengig av  

tilbudet på de ulike mottakene.    
 

   

Anlegg med vekt.  
Fra 1. januar 2017 gjelder følgende priser, eks mva per tonn. 

HUSHOLDNINGSAVFALL Gebyr 2016 Gebyr 2017 ex mva Gebyr 2017 inkl mva 

Minstepris 39 40,00 50,00 

Restavfall 2 416 2 440 3 050 

Trevirke over 180 kg* 913 922 1 153 
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som 
restavfall 

    
  

Øvrige fraksjoner er gratis       

*)Hvis kunden har mer enn 180 kilo må man betale for hele leveringen. Er mengden under 180 kilo leveres blandet trevirke gratis. 

    
 

   

NÆRINGSAVFALL Gebyr 2016 Gebyr 2017 ex mva Gebyr 2017 inkl mva 

Minstepris 39 40,00 50,00 

Restavfall 2 416 2 440 3 050 
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Eternittavfall  1 192 1 204 1 505 

Blandet papir (1299)            1 031  1 041 1 302 

Matavfall (1111) 1 290 1 303 1 629 

Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149) 913 922 1 153 

Hageavfall (1132) 382 386 482 

Vinduer pr. stk. 200 202 253 

Impregnert trevirke (1146) 2 739 2 766 3 458 

       
       
       
Anlegg uten vekt.     
Fra 1. januar 2017 gjelder følgende priser, eks mva per m3. 

HUSHOLDNINGSAVFALL Gebyr 2016 Gebyr 2017 ex mva Gebyr 2017 inkl mva 

Restavfall, minstepris inntil 100 l  57 58 73 

Restavfall, fra 100 l til 250 l  115 116 145 

Restavfall, fra 250 l til 500 l 175 177 221 

Restavfall per m3 351 355 443 

Trevirke over 1 m3* 196 198 247 
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som 
restavfall 

    
  

Øvrige fraksjoner er gratis       

*)Hvis kunden har mer enn en kubikk. Er mengden under en kubikk leveres blandet trevirke gratis.  
 

   
 

   
NÆRINGSAVFALL Gebyr 2016 Gebyr 2017 ex mva Gebyr 2017 inkl mva 

Restavfall, ukomprimert per m3 351 355 443 

Sortert avfall, ukomprimert per m3 196 198 247 

Impregnert virke per m3 659 666 832 

Vinduer, alle typer per stk. 200 200 250 

Eternitt avfall, per m3  1192 1 204 1 505 
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Sak nr.: 16/ 21         11.november 2016. 
Beslutningssak 

 
 

Valg av revisor.  

 

Hensikt med saken. 
Revisor velges av representantskapet, etter innstilling fra styret.   Styret behandlet saken i sitt møte 11 oktober.    
 
Bakgrunn 
Styret i Iris vedtok høsten 2010 at revisjon skulle ut på anbud jfr ”lov om konkurranseutsetting” for Iris Salten IKS 
med heleide datterselskaper. Første avtaleperiode utløper i 2016, og administrasjonen har derfor gjennomført en 
ny anbudskonkurranse.  
 

Beskrivelse av prosessen 
Anbudskonkurransen ble gjennomført med forhandlinger, hvor det ble gjennomført forhandlinger med de tre 
beste.  
 
Revisortjenesten er operasjonalisert i to tildelingskriterier: 
 Del 1: Pris (revisjon og rådgivning)  samlet vekting 50% 
 Del 2: Kompetanse, service, bransjeerfaring samlet vekting 50% 
 
Bakgrunnen for denne vektinga er å sikre at revisor har en tilfredsstillende pris kombinert med evnen til å yte 
service og oppfølging. Samlet anses dette å gi det beste tilbudet på tjenesten. Anbudsperioden er 4+1+1 år fra og 
med 2016.  
 
Følgende levert tilbud innenfor fristen: 
 

1. Deloitte AS 

2.  BDO AS 

3.  RSM Norge AS 

4.  PWC AS 

5. KPMG AS 

6. Ernst & Young AS 

 
Anbudsåpning ble foretatt av Mona Trøite Eilertsen og Bjørn Ove Moum.  
 
 
 
 
 

Oppsummering av tildelingskriteriene 

 
Poeng før forhandlinger. 

 Deloitte AS BDO AS RSM Norge AS PWC AS KPMG AS Ernst & Young AS 

Poeng del 1. 
Pris 

50 49,67 45,88 34,54 32,02 17,27 

Poeng del 2. 34,09 37,73 35,45 40,91 40,91 45,45 

Totalsum 84,09 87,39 81,34 75,45 72,93 62,73 
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Det viste seg å være et stort sprik i prisingen av tilbudet, hvor Ernst & Young var de med høyeste pris på kr 
595 000, mens de billigste var Deloitte AS med kr 449 000. For kriteriet «kompetanse, service, bransjeerfaring» 
var det kun mindre forskjeller. 
 
Deretter ble det gjennomført forhandlinger med de tre beste, Deloitte AS, BDO AS og RSM Norge AS, med ny 
frist for levering av revidert tilbud 14.09.16 kl 12.00. 
 
Poeng etter forhandlinger. 

 Deloitte AS BDO AS RSM Norge AS 

Poeng del 1. Pris 44,48 50 44,37 

Poeng del 2. Kompetanse osv. 37,27 47,73 36,36 

Totalsum 81,76 97,73 80,73 

 
 
Det har ikke kommet inn klager på prosessen eller tildelingen i klageperioden. 
 
Konklusjon: Selskapet BDO AS velges som revisor for konsernet Iris.  
 
 
Total pris på anbudet ble kr 426 000 for alle selskapene. Sammenlignet med kostnader for revisjon i 2015, gir 
dette en besparelse på kr 203 000 som fordeles: 
 

 
 
 
 
Administrasjonens innstilling: 
Etter gjennomgang av innkomne tilbud, innstilles BDO AS som revisor for Iris Salten IKS med datterselskaper for 
kommende 4 års periode med opsjon på 1 + 1 år. 
 
 
 
Styret behandlet saken i sitt styremøte 11 oktober.  Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak.  
Representantskapet velger BOD AS som revisor for IRIS Salten IKS.    
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       Bjørn Ove Moum 
Adm. Dir.         Økonomisjef 
 

 

 

 
 

Iris Salten Retura Iris Iris Service Iris Prod. Mivanor Labora HT-Safe Nofir SUM

Pris 2015 135 000  89 000      66 500      89 000   35 000  71 000 68 500 75 000 629 000 

Pris 2016 92 000     57 000      47 000      57 000   32 000  47 000 47 000 47 000 426 000 

Prisreduksjon 43 000     32 000      19 500      32 000   3 000    24 000 21 500 28 000 203 000 


