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Prinsipper for økonomiplan og budsjett 2019.    
 
Hensikt.  
Styret i Iris Salten vil få Økonomiplan 2019- 2022, og budsjett for 2019 til behandling i sitt møte 5. 
oktober 2018. Budsjettene skal vedtas av representantskapet i deres møte 6. november.  
 
Det kommer til å bli jobbet videre med premissene og budsjettet både i morselskap, Iris Service og 
Iris Produksjon frem mot oktober.   Får å få medvirkning i budsjettprosessen legges det frem en 
innledende sak hvor styret kan gi føringer for det videre arbeidet.  
 
Saken.  
 
Styret i Iris har i løpet av 2017 arbeidet ut nye strategier som er førende for økonomiplan og 
budsjett.   
 

 



 

Utenforliggende rammebetingelser.  
 
Europeisk avfallspolitikk og følgende av kravet om 65 % materialgjenvinning medfører enkelte klare 
utviklingstrekk som er bestemmende også for oss.    Jeg vil da nevne følgende:  

1. Mere utsortering av gjenvinnbare fraksjoner, fra restavfallet i hele Europa, betyr at behovet 
for forbrenningskapasitet for restavfall kan avta.   Det kan bety at det kan bli for lite restavfall 
i markedet og påfølgende lav restavfallspris til forbrenning.     

2. Lite tyder på at behovet for forbrenningskapasitet for øst-europeisk avfall kan dekke opp 
behovet i punkt 1.   De vil enten fortsette å deponere, eller etablere egen 
forbrenningskapasitet.    

3. Av 1 og 2 konkluderer jeg med at det blir lettere, og ikke dyrere å få levert restavfall.  
4. Kravet til 65% materialgjenvinning betyr videre at avfallsbesittere med mye trevirke innretter 

seg mot at deler av trevirkefraksjonen skal gå til materialgjenvinning.   Dersom det blir en 
realitet, og i noe større skala, vil det igjen føre til underdekning av brukt trevirke inn i svenske 
og norske flisfyringsanlegg.     Parallelt vil kalde og varme vintre forsterke/ redusere 
virkningene av den underliggende trenden.  

5. Ny norsk avfallspolitikk betyr at det blir krav om kildesortering av matavfall fra og med 2023.    
Dette betyr at det blir behov for en større behandlingskapasitet for matavfall.    Det er kun 3 
anlegg i Nord- Norge som behandler matavfall i dag.  Iris Produksjon har det største og beste 
anlegget.    Det blir viktig å utvikle det videre.   

 

Oppfølging og utvikling av egne strategier.  
 
Iris kunne ha tatt tak i mange prosjekter med utgangspunkt i egne strategier.  For 2019 foreslår vi å 
prioritere følgende:    
 
Mange regioner i Norge planlegger ettersortering av restavfall for å nå målet om 65 % 
materialgjenvinning.   Iris tror vi at vi kan nå dette målet uten komplisert ettersortering.    Vi har 
allerede i dag en materialgjenvinning på over 60 % fra husstandene.   En aktiv kommunikasjon mot 
våre kunder for å flere til å kildesortere og for å få renere fraksjoner vil være prioritert aktivitet i 
2019.  
 
Iris Produksjon vurderer nå å endre behandlingen av restavfall på Vikan.  I stedet for å kun kverne 
avfallet som vi gjør i dag, vurderer vi nå å sikte avfallet på 15 mm sikt og balle det etter kverning.   
Dette er en fordyrende behandling, men den har flere fordeler som kan dekke opp for den økte 
kostnaden.  

i. Dersom vi sikter ut 10% av restavfallet, for det meste inerte (grus/sand/jord) masser, så 
reduserer dette våre kostnader med ca 2 millioner kroner per år.  

ii. Balling av avfallet gjør dette lagringsstabilt, og gjør at vi kan levere når energianleggene 
trenger brensel.   Erfaring over flere vintre viser at dette fører til reduserte 
leveringskostnader.    

iii. Balling av restavfall rett etter kverning reduserer brannfaren i restavfallet til et minimum.   
Erfaringen fra Trondheim og Tromsø er at de har ingen branntilløp i ballet avfall.     Vår 
lagring i haug i påvente av utlasting derimot har hatt flere branntilløp.   Dersom vi gjennom 
forebyggende tiltak kan unngå å etablere slokkeanlegg vil de være en stor fordel.   

Frem mot budsjettet skal legges frem vil det bli jobbet med ny restavfallsbehandling og virkningen av 
tiltaket, med sikte på beslutning i budsjettsaken.    
 
Elektrifisering av Vikan er høy prioritet både i Iris Salten og i Iris Produksjon.   Vår nye sorteringskvern 
for matavfall er elektrisk, og ny linje for restavfall med kvern, sikt og presse vil også bli elektrisk.   
Parallelt med dette er det en forventning til at Iris som Nord-Norges største behandler av organisk 



 

avfall skal ta i bruk en eller annen form for anaerob behandling, det vil si at vi skal produsere gass av 
matavfallet før videre kompostering.   Denne forventningen kommer både fra store kommersielle 
kunder som Coop og NorgesGruppen, samt fra andre avfallsselskap.   Med kravet til utsortering av 
matavfallet vil det bli større etterspørsel etter behandlingskapasitet, og mye tyder på at de vil kreve 
energiutnyttelse.    Vi vil derfor fra høsten 2018 starte arbeidet med et større prosjekt som ser på 
gassproduksjon på Vikan kombinert med bruk av egenprodusert energi i form av både strøm og 
varme på Vikan.    Hvorvidt dette teknisk og økonomisk vil bli en farbarsatsing vil utredning og videre 
arbeid vise.    
 
Vi har svært god effekt av å få nye og eksisterende kunder over på avfallsløsning under bakken.   
Samtidig ser vi at vi har en del kunder hvor det ikke er mulig.   Mange av disse kundene har 2-6 m3 
kontainere som sin løsning.   Mange av disse kontainerne er i dag over 20 år gamle.   De tømmes ofte 
med vinsjløsning montert på standard baklastere.   I 2019 ønsker vi å bytte ut en del av disse 
kontainerne med bunntømte kontainere som står oppe på bakken.  Disse vil vi da legge inn på rutene 
for tømming av underbakken løsningen.   De nye kontainerne vil få installert sensorteknologi som 
gjør at vi kan følge med fyllingsgraden, og tømme når kontainerne er fulle.   Dersom de forsøkene vi 
iverksetter går etter planen vil vi foreslå å bytte ut hele den denne kontainerparken med ny løsning.  
Dette prosjektet vil følges opp av Iris Service.        
 
En gjennomgang av våre miljøtorg har konkludert med at Reipå nå står for tur.   Vi vil starte 
planleggingen av endringer på Reipå høsten 2018.    
 

Organisasjon og lønnskostnader. 
 

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
Edel Johansen (Vikar)   

Økonomi Stab

Trainee
 

NK
Bjørn Ove Moum 

Marked: 
Pernille Kolsing

IT - digitaliering
Ledig   

HR: 
Ellen Bakkefjell 

 

 
 
 
Iris Salten har nå en organisasjon med 
følgende funksjoner:  
 

- Strategisk ledelse.  
- Økonomisjef. 
- Regnskap.  
- HR.  
- Intern kontroll.  
- Kommunikasjon  
- Marked  
- It og digitalisering.    

 
Alle stabsfunksjonene jobber på tvers i alle 
datterselskap.     

 
 
Markedssjef, Pernille Kolsing, starter i Iris den 11 juni.    
 
Etter å ha hatt innleid konsulent innenfor IT siden august 2017, har vi nå startet arbeidet med å gjøre 
en ansettelse i denne stillingen.   Det er en samstemt ledergruppe som ser at dette er helt nødvendig 
for videre utvikling.  Denne personen vil jobbe overordnet i alle selskapene med ansvaret for vår IT-
løsning, samt effektivisering og utviklingen av digitale løsninger.     



 

 
Som nevnt i forrige økonomiplan er Ellen Bakkefjell i tillegg til å være vår Kvalitet/HMS ansvarlige 
også vår HR avdeling.    Dette er hektisk men har frem til i dag vært en god løsning.    Med de økende 
kravene vi opplever på disse så vidt forskjellige områdene, vil en splitting av kvalitet og HR som 
oppgaver fortsatt bli vurdert i perioden.  Foreløpig avhjelper vi med å kjøpe inn nødvendig ekstra 
ressurs/ kompetanse fra konsulent.     
 
Vårt arbeid med kommunikasjon og informasjonen er svært omfattende.   Dette vil bli noe lettet nå 
hvor markedssjef vil ta over ansvar innenfor noen områder som Arnt har bistått datterselskapene 
frem til nå.   Vi fortsetter å kjøpe tjenester ekstern bistand fra Deadline media.    
 
Iris Salten har svært stor nytte av å ha trainee.  Fra høsten 2018 vil vi ikke har trainee, men har 
inngått avtale om å ha trainee fra høsten 2019 med fagområde økonomi og it.   
 

Kildesortering. 
 
Vårt kildesorteringssystem er effektivt og har god oppslutning.   Innsamlingsordningen for glass og 
metall gir bedre utsortering, og månedlig henting av matavfall i perioden 1 oktober til 1 mai har 
svært få negative tilbakemeldinger.   
 
Det foreslås ingen endringer i kildesorteringssystem i 2019.    Mulige endringer senere i perioden kan 
være:  

- Sjeldnere innsamling av papp og papir hvor mengdene går ned.  
- Sjeldnere innsamling av glass og metall dersom vi øker til 140 liters dunk.  
 

Utdeling og salg av poser via butikk har vært svært positivt og vi ser ingen umiddelbart behov for å 
gjøre noen endring.   Vi vil komme tilbake med en oversikt over forbruk av poser i 
budsjettdokumentet.  
 
På sikt kan vi bli oppfordret til å endre til renovasjonsløsninger som innebærer mindre avhengighet 
av plastposer og bioposer.   Vi tror det går den veien og vil forberede oss på en slik endring.    
 

Miljøtorg åpningstider.  
Dagens åpningstider er kommet frem gjennom flere endringer de senere år.   Åpningstidene har stor 
betydning for kostnaden knyttet til driften av miljøtorgene.    
 

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. 



 

 
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre kunder vurderer vi følgende endringer:  

a) Lørdagsåpent fra 1 april til 31 oktober på alle miljøtorg.  
b) Åpent på alle miljøtorgene en lørdag per måned også i vinterhalvåret.  
c) Åpent fra 07.30 to dager i uken ved Fauske miljøtorg.     

 
Disse tre tiltakene har en samlet budsjett effekt på i underkant av kr. 600 000,-.     
 

Investeringer i perioden 2019 til 2022.  
 
Oppgradering av Vensmoen og Reipå.  
Vi har beklageligvis vært for optimistiske på fremdriften av oppgraderinger av disse anleggene.    At 
det ikke har blitt prioritert kommer da også delvis av at det ikke har blitt vurdert som tilstrekkelig 
prekært.    
På Vensmoen skal det etableres et nytt kaldlager i stedet for det teltet som brukes der i dag.   Det 
skal i tillegg lages en mottaksgarasje lignende den som er på Vikan.   I prosjektet er det også tatt inn 
reasfaltering og asfaltering inn til anlegget.     
 
Anlegget på Reipå ble ferdigstilt i 1999, og bærer preg av at det tas imot langt mer avfall på anlegget 
nå enn da det ble planlagt.    Frem til nå har vi prøvd å finne en løsning med utbedringer innenfor 
egen tomt.   Konklusjonen er at det ikke går.   Vi foreslår i stedet at det startes opp med planlegging 
av nytt miljøtorg bakenfor dagens anlegg.    Vi kommer til å jobbe med dette videre inntil budsjettet 
skal legges frem, med sikte på oppstart i 2019, og at Reipå prioriteres før Vensmoen.    
 
Nytt miljøtorg Bodø 
I forrige økonomiplan tok vi med etablering av nytt miljøtorg i Bodø i 2021.  Dette er ikke blitt mindre 
aktuelt.    Både anlegget på Vikan og i Bodø har svært stor pågang, og i areal er de ikke større enn 
våre mindre miljøtorg.    Samtidig ser vi at det er svært utfordrende å finne en tomt før flyttingen av 
flyplassen har åpnet opp nye industriområder.   Det er derfor mye mulig at dette ligger lengre frem i 
tid enn tidligere skissert.    Dersom vi etter hvert kan få tilgang til «Esso-tomta» vil dette endre seg og 
en utvidelse kan komme raskere.  
 
Brannbegrensende tiltak.  
Gjennom flere år er det arbeidet med å iverksette tiltak som reduserer faren for en større brann i 
våre anlegg.   I januar 2018 ble det lagt ny vannledning opp til Vikan som gjør det mulig å sprinkle 
hele produksjonshallen.    
Under denne tiden har vi selvfølgelig fulgt utviklingen ved lignende anlegg og ikke minst prøvd å 
høste erfaring fra egen og andres drift.    Erfaringen er at brann ikke oppstår i avfall som akkurat er 
levert anlegg.   Avfall kan ta fyr i kverna, men da vil vi alltid klare å slokke fordi brann vil bli oppdaget 
med en gang og vi har ressurser på plass for å iverksette slukking.  Utfordringen er når avfallet er 
kvernet og ligger i haug inne i anlegget i påvente av uttransport.   Både Tromsø og Trondheim har i 
flere år hatt anlegg for balling av restavfall etter kverning, og de har ikke hatt farlige branntilløp etter 
at de begynte med denne løsningen.     
Etter å ha vurdert dette i en tid sammen med Iris Produksjon er jeg kommet til at vi bør iverksette 
flere brannbegrensende tiltak før det eventuelt legges opp til sprinkling eller annen slokkeløsning i 
restavfallshallen.   Dersom styret ønsker en egen sak på det vil det bli levert.    
 
 
 
 



 

Forbedringer matavfallsbehandling.   
I sist økonomiplan vurderte vi det slik at det ikke var aktuelt med en anaerob løsning for behandling 
for behandling av matavfall på Vikan.   Siden da har følgende skjedd.  

- Lovpålagt kildesortering av matavfall fra 2023.  
- Stor fokus på løsninger som i større grad utnytter gasspotensiale i organisk avfall.      

Dette gjør at vi nå vurderer dette på nytt.   Det er uomtvistelig at avfallsselskapene rundt oss vil ha 
behov for løsninger for behandling av organisk avfall fremover.   Og vi tror at de vil etterspørre 
løsninger som utnytter gasspotensiale.    Vi tror videre at det er et tidsbilde nå hvor Iris kan befeste 
sin posisjon som det størst og beste anlegget for behandling av organisk avfall, men det fordrer at vi 
tar noen steg videre.    Beslutningsgrunnlag for dette vil det bli jobbet med frem mot budsjettet.    
 
 
Lager for trevirke.   
I april fikk Iris en avtale om levering av trevirke til Keiseren gjeldende for andre halvår av 2018 og 
2019.   Med den avtalen i boks har vi satt videre investeringer knyttet til behandling og lagring av 
trevirke på vent.   At det skjer noe her er fortsatt aktuelt, men det vil ikke komme før i 2020.    
 
 
Dunklager  
Vi ønsker å lage en ny, eller kraftig forbedre den løsningen vi har for å vaske og rengjøring av dunker.    
Dagens løsning er ikke bra.    
 
 
Undergrunn, containere og dunker til husholdning.  
Vi vil i budsjettet foreslå å skifte ut de «blå kontainerne» som står borettslag og på samlepunkt med 
nye bunntømte kontainere.      De gamle kontainerne er over 20 år, og fortjener å bli skiftet ut.    
Dette er en investering på 3 millioner kroner som vil bli fordelt på tre år.   
 
 

Usikkerhet.   
 
I planperioden er det en del usikkerhetsfaktorer, og vi vil nevne følgende:  
 
Behandlingskostnader:     
Vi mener at prisutviklingen for levering av restavfall og trevirke på sikt vil være gunstig for oss som 
avfallsbesitter.   Slik det ser ut i dag er det liten grunn til å frykte større økning i disse prisene på lang 
sikt.       
For andre fraksjoner som papp/papir, plast, EE- avfall er det mer usikkert og endringer her kan pådra 
Iris, og dermed våre kunder, økte kostnader.    
Kravet til materialgjenvinning på 65 % kan gi utslag som i dag er vanskelig å forutse.     
 
Innsamling  
Den største usikkerheten for Iris per i dag er om Retur vil fortsette å levere i henhold til kontrakt.   
Det er uomtvistelig at det taper mye penger på den kontrakten de har med oss.     
 
Rente 
Etter investeringene de siste årene har Iris Salten igjen fått en ganske stor låneportofølge.  Dette 
betyr vi blir mer utsatt ved større renteendringer.  Vi forventer en renteøkning høsten 2018, som alle 
andre.    
 
 



 

Likviditet.  
De siste to årene har vi fulgt nøye med likviditeten.    Dette ser ikke ut til å være en like kritisk faktor 
nå som det var tidligere.     
 
 
Organisasjon.  
Iris har en robust organisasjon.   Samtidig har vi en godt voksen arbeidsstokk, og flere 
nøkkelmedarbeidere vil kunne slutte i planperioden.   For Iris generelt ser vi et presset 
arbeidsmarked hvor det er stor kamp om kompetent arbeidskraft.    Å drive en god 
kompetanseheving på egne ansatte er en flott måte å møte denne utfordringen på.            
 

Endring av priser i perioden.  
Vi vil ikke foreslå store endringer i vårt prissystem, hverken for renovasjonsgebyr, priser på våre 
anlegg, eller andre tjenester.    
  

Administrasjonens vurdering/anbefaling. 
Vi mener at saksgrunnlaget gir en god oversikt over de premisser som skal inn i budsjett og 
økonomiplan for selskapet.  
 
 
Forslag til Vedtak:  
Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett og økonomiplan basert på det grunnlaget som 
kommer frem av saken.     
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng 
Administrerende direktør                                            
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Renovasjon Tysfjord vestside.    
 
Hensikt.  
I forhold til budsjettet for 2019 må styret ta stilling til om vi skal ta over renovasjonen for Tysfjord 
vestside fra og med 1. januar 2019.   
 
Saken.    
I henhold til styrets vedtak har vi startet planlegging for å ta over renovasjonen i de områder av Tysfjord 
som fra og med 1. januar 2020 blir en del av Hamarøy kommune.   Etter ønske fra Hamarøy kommune 
planlegger vi for oppstart per 1. januar 2019.  
 
Den politiske prosessen har med stortingets vedtak om delelinje, og uro rundt dette medført at vi frem til 
nå ikke har gjennomført noen informasjonstiltak med kontakt mot fremtidige kunder eller 
informasjonsmøter.  Dette er også etter rådføring med Hamarøy kommune.    
 
I forhold til Retur som renoverer i Nord- Salten er det gjennomført en prosess hvor vi i utgangspunktet 
vurderte følgende tilnærming: 

1. Retur må renovere Tysfjord på de prisene de allerede har gitt.  
2. Vi ber om et tilbud fra Retur på jobben.   

Etter en intern vurdering av avtalen har vi konkludert med at vi ikke kan pålegge Retur å renovere 
Tysfjord til de prisene de har gitt.   Til det er endringen for omfattende, og gjelder for mange abonnenter.  
Samtidig er Tysfjord ikke en del av Hamarøy kommune før i 2020.       
 
Det er innhentet pris fra Retur, og vi har mottatt et kostbart tilbud.    
 

Område:  Kostnad per 
abonnent.    

Beiarn/ Saltdal  1049,94  
Fauske/ Sørfold  761,86 
Hamarøy/ Steigen  987,89 
Meløy/ Gildeskål 848,62 
Tysfjord 3300,00 

 
Antall abonnenter er 385.    
 
Dersom vi tar utgangspunkt i at en kunde i Tysfjord, sett bort fra innsamling, har samme kostnad og 
samme inntekt som øvrige kunder i Nord Salten, vurderer vi det slik at den budsjettmessige virkningen 
av å ta over Tysfjord er minimum kr. 750 000,- per år.     
 
Iris står overfor et valg hvor vi kan ta over renovasjonen i Tysfjord i 2019 eller 2020.   Tatt i betraktning 
usikkerheten som er skapt om politisk prosess, og det kostbare tilbudet vi har fått fra Retur er det mitt 
forslag at vi avventer å overta renovasjonen i Tysfjord til 1 januar 2020.     



 

Forslag til Vedtak:  
På grunn av usikkerhet knyttet til politisk fremdrift med deling av Tysfjord kommune utsettes Iris sin 
overtakelse av renovasjonen i Tysfjord vestside til 1. januar 2020.     
 
 
 
Leif Magne Hjelseng           
Adm. dir.            
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Gjennomgang av instruks for styrets arbeid.   
 
Hensikt.  
Styret inviteres til å gjennomgå instruks for styrets arbeid.  
 
Bakgrunn.  
Retningslinjene for styret ble vedtatt 18 oktober 2004, sak 04/31.   De er senere gjennomgått av 
styret i sak 12/35 og 15/38.    
 
I 2015 ble det lagt inn følgende endringer:     
Styrets ansvar:  

- Årlig møte med revisor. 
Styreleders ansvar:   

- Forberede lønnsfastsettelse og arbeidsavtale for daglig leder.   
- Forberede saker som ikke forberedes av daglig leder.     
- Informere valgkomiteen om styrets arbeid og kompetansebehov i forbindelse med valg av 

nytt styre.   
 
 
Saken.  
Det formelle grunnlaget for retningslinjer for styrearbeid er aksjelovens § 6-23 som setter krav om at 
aksjeselskaper med ansatterepresentasjon i styret skal ha en styreinstruks som gir nærmere regler 
om styrets arbeid og saksbehandling. Dette innebærer at datterselskapene til Iris Salten IKS er 
lovpålagt å ha instruks for styrets arbeid. IKS-loven har ingen slik bestemmelse, men Iris har siden 
2004 hatt instruks for styrets arbeid.     
 
Aksjeloven bestemmer at retningslinjene skal styret selv fastsette.  Instruksen skal blant annet 
inneholde hvilke saker som skal styrebehandles, og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor 
styret. Retningslinjene skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling. I tillegg kan 
styret bestemme andre praktiske forhold, såfremt dette ikke er strid med lovverket. 
 
Retningslinjene er søkt utformet slik at hovedintensjonene med styrets ansvar og arbeidsform 
kommer klart frem. For å oppnå dette bør alle være oppmerksom på at retningslinjene dermed ikke 
kan bli uttømmende. Det vil i slike saker være nødvendig å utøve begrensningens kunst. I motsatt fall 
vil retningslinjene bli så detaljerte at hovedbudskapet forsvinner.  
 
Under evalueringen av styrets arbeid i 2018 ble følgende notert:  

- Styret vil bli gitt tilgang til styrende dokumenter, instrukser og styrepapirer med protokoller 
gjennom pålogging i en skyløsning. 

- Et ekstra møte i januar er veldig nyttig.   
- Revisorbytte har ført til store endringer. 
- Økonomisk kontroll, rapportering og oppfølging er tilfredsstillende. 



- Saksfremlegg kan gjerne drøftes mere for og imot. 
- Styresammensetning er bred og med ulik bakgrunn og kompetanse. 
- Praksis for møtegjennomføring fungerer fint. 

 
 
Styreinstruksen er oversendt til KS Bedrift-   Advokat Elen Schmedling Gimnæs har gitt følgende 
uttalelse:     
 
Som utgangspunkt finner jeg at dokumentene regulerer og tar opp i seg vesentlig forhold som bør 
være med i slike instrukser. Instruksene er vurdert opp mot aksjelovens regler slik de er i dag (selv om 
dere altså er et IKS), og jeg kan ikke se forhold der som skulle tilsi at det må gjøres større endringer.  
 
Merk at det i 2013 kom inn en endring i aksjeloven § 3-4 som presiserer at også selskapets likviditet (i 
AS) skal være forsvarlig til enhver tid. Det betyr at styrets handleplikt knyttet til ev. tap egenkapital jf. 
aksjeloven § 3-5 også omfatter en vurdering av selskapets likviditet. Det har vært diskutert om dette i 
realiteten innebærer noe materielt nytt, men det er greit at styret er klar over dette. Handleplikten er 
uansett presisert i aksjeloven, og jeg ser ikke behovet for å gjenta den i styreinstruksen. 
 
Har ellers lagt inn forslag til noen mindre justeringer som dere kan vurdere, der særlig punktet om 
styrets myndighet til å foreta avskjedigelser av ansatte bør tas ut (det er ikke vanlig praksis at styret 
gjør dette). For øvrig kan begge instruksene godt kan videreføres som nå.  
 
Merknadene er som følger:  

1. Vanlig praksis er at det er daglig leder som har myndighet i alle saker som gjelder ansettelse 
og oppsigelse av ansatte i virksomheten. Dette anses å være en del av den daglige ledelsen 
av selskapet, jf. også aksjeloven § 6-14 (1). Kun i ekstraordinære tilfeller bør nok styret 
involveres i personalsaker. Foreslår derfor at dette punktet tas ut. 

2. Kan det være hensiktsmessig å endre dette, slik at ansatterepresentanten likevel kan delta 
ved fastsettelse av forskrifter? Denne repr. besitter gjerne kunnskap om den daglige drift og 
behov ved virksomheten og har kanskje erfaringer fra fagfeltet som kan være verdifullt i et 
slik arbeid. 

3. Ta inn et eget punkt om selskapets arbeid med miljø/klima? Eks: Styret skal påse at selskapet 
driver sin virksomhet innenfor rammen av eiernes vedtatte klima- og miljømålsettinger. 

Språklige forslag:  
a) Påse at virksomheten drives i samsvar med lovverket, selskapets formål, selskapsavtalen, 

selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av eierkommunene og av 
representantskapet.  

b) Avgjøre alle saker som etter selskapets forhold er av usedvanlig art eller stor viktighet og som 
etterav selskapsavtalen ikke skal avgjøres av representantskapet.  

c) Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, herunder situasjonen for selskapets 
egenkapital og likviditet. Er det grunn til å anta vesentlige budsjettavvik, skal styret straks gi 
melding til representantskapets medlemmer.  

d) Innkalling til styremøter 
e) Skape et samarbeidsklima hvor alle føler seg trygge og hvor alle trekkes med i en kreativ 

prosess (alt: beslutningsprosessen) 
f) Styret skal opptre solidarisk som organ og lojalt overfor selskapet. Det skal ikke i noe tilfelle 

informeres utad om meningsytringer og standpunkter i styremøtene, da unntatt hvor en 
(styret?)  ønsker å opplyse om protokollerte dissenser.  

 
 
 



Anbefaling  
1. Jeg støtter KS Bedrift sin anbefaling om at myndigheten til å avskjedige ansatte flyttes fra 

styret til daglig leder.   
2. Jeg er enige i KS Bedrift sin tilnærming i at det er få grunner til at ansatterepresentant ikke 

skal delta i saksbehandling av forskriftsendringer.    
3. Jeg foreslår ikke et punkt om miljø/ klima i styreinstruksen.    

Jeg støtter følgende språklige endringer:    
4. Påse at virksomheten drives i samsvar med lovverket, selskapets formål, selskapsavtalen, 

selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.  
5. Avgjøre alle saker som etter selskapets forhold er av usedvanlig art eller stor viktighet og som 

etterav selskapsavtalen ikke skal avgjøres av representantskapet.  
6. Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, herunder situasjonen for selskapets 

egenkapital og likviditet. Er det grunn til å anta vesentlige budsjettavvik, skal styret straks gi 
melding til representantskapets medlemmer.  

7. Innkalling til styremøter 
8. Skape et samarbeidsklima hvor alle føler seg trygge og hvor alle trekkes med i en kreativ 

prosess (alt: beslutningsprosessen) 
9. Styret skal opptre solidarisk som organ og lojalt overfor selskapet. Det skal ikke i noe tilfelle 

informeres utad om meningsytringer og standpunkter i styremøtene, da unntatt hvor en 
(styret?)  ønsker å opplyse om protokollerte dissenser.  

Jeg anbefaler ikke at styret skal følge retningslinjer fastsatt av eierkommunene, da styret forholder 
seg til representantskapet.     
 
Jeg ber styret vurdere følgende avsnitt i punkt 4:   «Styrepapirer legges ut på selskapets hjemmeside 
samtidig som det blir oversendt styret.»    
 
 
Forslag til   
 
Vedtak:  
Styret vedtar følgende endringer i styrets instruks:  

1. Myndighet til å avskjedige ansatte flyttes fra styret til daglig leder.  
2. Ansatterepresentanter deltar i saksbehandling av forskriftsendringer.   Dagens punkt tas ut.   

Syret vedtar ny ordlyd i følgende punkter:  
a) Påse at virksomheten drives i samsvar med lovverket, selskapets formål, selskapsavtalen, 

selskapets årsbudsjett og andre vedtak fastsatt av representantskapet.  
b) Avgjøre alle saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor viktighet og som 

etter selskapsavtalen ikke skal avgjøres av representantskapet.  
c) Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, herunder situasjonen for selskapets 

egenkapital og likviditet. Er det grunn til å anta vesentlige budsjettavvik, skal styret straks gi 
melding til representantskapets medlemmer.  

d) Innkalling til styremøter 
e) Skape et samarbeidsklima hvor alle føler seg trygge og hvor alle trekkes med i 

beslutningsprosessen.  
f) Styret skal opptre solidarisk som organ og lojalt overfor selskapet. Det skal ikke i noe tilfelle 

informeres utad om meningsytringer og standpunkter i styremøtene, da unntatt hvor styret 
ønsker å opplyse om protokollerte dissenser.  

 
Leif Magne Hjelseng        
Administrerende direktør   



INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID I 
IRIS SALTEN IKS 

   
Vikan 1. juni.2012 (kfr. Styresak 12/ 35) 

        Vikan 12. juni 2015 (kfr. Styresak 15/38) 
        Vikan 12. juni 2018 (kfr. Styresak 18/41) 
         

1. Innledning  

Disse retningslinjer er fastlagt av styret for å sikre at involverte skal være samstemte med 
hensyn til styrets ansvar og rolle og styrearbeidets betydning, form, innhold og 
gjennomføring.  

 

2. Styrets ansvar og oppgaver  

Forvaltningen og den overordnede ledelse av selskapet hører under styret, som har ansvaret 
for en forsvarlig organisasjon av selskapets virksomhet.  

Styret skal   

• Påse at virksomheten drives i samsvar med lovverket, selskapets formål, 
selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av 
representantskapet.  

• Fastlegge selskapets forretningside og gjøre denne kjent.  
• Vedta selskapets strategi og langsiktige mål og kontrollere at disse oppfylles.  
• Kontrollere store risikofylte engasjementer.   
• Sørge for at selskapet blir ledet på en måte som gir tilstrekkelig overskudd for å trygge 

selskapets videreføring og utvikling.  
• Påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  
• Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Daglig leder skal følge de 

retningslinjer og pålegg som styret gir, kfr for øvrig egne retningslinjer fastlagt for 
daglig leder.  

• Være generalforsamling for heleide datterselskaper.  
• Avgjøre alle saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor viktighet og 

som etter selskapsavtalen ikke skal avgjøres av representantskapet.  
• Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, herunder situasjonen for 

selskapets egenkapital og likviditet.  Er det grunn til å anta vesentlige budsjettavvik, 
skal styret straks gi melding til representantskapets medlemmer.  

• Gjennomføre årlig møte med revisor.   

Styret kan delegere myndighet, men det fritar ikke for ansvar.   

Styret skal fungere som rådgiver og støtte for daglig leder.  

 

 



3.         Styreleders ansvar  

Lovbestemte oppgaver iht (asl §§ 6-1, 6-2, 6-19, 6-20, 6-21, 6-22)  

• Innkalling til styremøter  
• Lede styrebehandlingen  
• Forberede saker som ikke forberedes av daglig leder.   

Andre oppgaver  

• Skape et samarbeidsklima hvor alle føler seg trygge og hvor alle trekkes med i 
beslutningsprosessen. 

• Løpende kontakt med daglig leder  
• Informere valgkomiteen om styrets arbeid og kompetansebehov i forbindelse med valg 

av nytt styre.   
• Sørge for forsvarlig organisering av styrearbeidet (styreprogram)  
• Forberede lønnsfastsettelse og arbeidsavtale for daglig leder  
• Årlig medarbeidersamtale med daglig leder  
• Sørge for at styret får relevant informasjon  

 

4. Styrets arbeidsform  

Styret fastlegger en samlet møteplan for året med angivelse av løpende og årlige saker. Av 
slike saker nevnes:  

• gjennomgang av selskapets strategi  
• årsrapport  
• langsiktig økonomiplan   
• årsbudsjett  
• økonomirapporter med oversikt over likviditet og innfordringsstatus min. hvert kvartal  
• årsmøtesaker  
• status i HMS-arbeidet og internkontroll  
• min. årlig evaluering av arbeidet i styret og av daglig leder.  
• Årlig redegjørelse fra datterselskaper.  Her skal strategi, økonomi og drift 

gjennomgås.   

Hvor selskapet har myndighet til å treffe enkeltvedtak jfr. forvaltningslovens § 2, skal 
ansatterepresentant i styret ikke delta i behandlingen av disse saker.  

Utenom i særskilte tilfeller oversendes styresakene en uke før møtet.  Styrepapirer legges ut 
på selskapets hjemmeside samtidig som det blir oversendt styret.  Dette gjelder ikke saker 
som er unntatt offentlighet i henhold til de regler som gjelder for dette, samt daglig leders 
rapport om drift og løpende prosjekter.     

Daglig leder eller dennes stedfortreder skal møte i styremøter og er ansvarlig for at det føres 
protokoll over styrets beslutninger. Utkast til protokoll utsendes umiddelbart etter møtet til 
styremedlemmene med frist for merknader.  7 dager etter at protokoll er sendt ut blir 



protokollen lagt ut offentlig på Iris Salten sin hjemmeside.  Protokollen er med dette godkjent 
av styret.   

Protokoll for foregående møte underskrives av de deltakende og antegnes ”sett” av de som var 
fraværende. Protokollene skal oppbevares samlet og betryggende. Andre ansatte kan møte i 
styremøtene dersom dette er ønskelig for styret.  

5. Utadrettet opptreden og informasjon  

Det foreligger alminnelig taushetsplikt om arbeidet i styret ut fra allment skjønn, men her 
særlig nevnt vedrørende selskapets strategiske beslutninger, forretningsmessige forhold - også 
for andre selskaper, og personalsaker.  

For andre vedtak er disse offentlige i samsvar med offentlighetsloven.  

Styret skal opptre solidarisk som organ og lojalt overfor selskapet. Det skal ikke i noe tilfelle 
informeres utad om meningsytringer og standpunkter i styremøtene, da unntatt hvor styret 
ønsker å opplyse om protokollerte dissenser.  

Informasjonsoppgaven om styrets arbeid er tillagt styrelederen 

 
  



INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID I 
IRIS SALTEN IKS 

   
Vikan 1. juni.2012 (kfr. styresak 12/ 35) 

        Vikan 12. juni 2015 (kfr. Styresak 15/38) 
         

1. Innledning  

Disse retningslinjer er fastlagt av styret for å sikre at involverte skal være samstemte med 
hensyn til styrets ansvar og rolle og styrearbeidets betydning, form, innhold og 
gjennomføring.  

 

2. Styrets ansvar og oppgaver  

Forvaltningen og den overordnede ledelse av selskapet hører under styret, som har ansvaret 
for en forsvarlig organisasjon av selskapets virksomhet.  

Styret skal   

• Påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, 
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.  

• Fastlegge selskapets forretningside og gjøre denne kjent.  
• Vedta selskapets strategi og langsiktige mål og kontrollere at disse oppfylles.  
• Kontrollere store risikofylte engasjementer.   
• Sørge for at selskapet blir ledet på en måte som gir tilstrekkelig overskudd for å trygge 

selskapets videreføring og utvikling.  
• Påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  
• Tilsette og foreta oppsigelse av daglig leder.  
• Foreta avskjedigelser av ansatte.  
• Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Daglig leder skal følge de 

retningslinjer og pålegg som styret gir, kfr for øvrig egne retningslinjer fastlagt for 
daglig leder.  

• Være generalforsamling for heleide datterselskaper.  
• Avgjøre alle saker som etter selskapets forhold er av usedvanlig art eller viktighet og 

som av selskapsavtalen ikke skal avgjøres av representantskapet.  
• Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling. Er det grunn til å anta 

vesentlige budsjettavvik, skal styret straks gi melding til representantskapets 
medlemmer.  

• Gjennomføre årlig møte med revisor.   

Styret kan delegere myndighet, men det fritar ikke for ansvar.   

Styret skal fungere som rådgiver og støtte for daglig leder.  

 

 



3.         Styreleders ansvar  

Lovbestemte oppgaver iht (asl §§ 6-1, 6-2, 6-19, 6-20, 6-21, 6-22)  

• Innkalling  
• Lede styrebehandlingen  
• Forberede saker som ikke forberedes av daglig leder.   

Andre oppgaver  

• Skape et samarbeidsklima hvor alle føler seg trygge og hvor alle trekkes med i en 
kreativ prosess  

• Løpende kontakt med daglig leder  
• Informere valgkomiteen om styrets arbeid og kompetansebehov i forbindelse med valg 

av nytt styre.   
• Sørge for forsvarlig organisering av styrearbeidet (styreprogram)  
• Forberede lønnsfastsettelse og arbeidsavtale for daglig leder  
• Årlig medarbeidersamtale med daglig leder  
• Sørge for at styret får relevant informasjon  

4. Styrets arbeidsform  

Styret fastlegger en samlet møteplan for året med angivelse av løpende og årlige saker. Av 
slike saker nevnes:  

• gjennomgang av selskapets strategi  
• årsrapport  
• langsiktig økonomiplan   
• årsbudsjett  
• økonomirapporter med oversikt over likviditet og innfordringsstatus min. hvert kvartal  
• årsmøtesaker  
• status i HMS-arbeidet og internkontroll  
• min. årlig evaluering av arbeidet i styret og av daglig leder.  
• Årlig redegjørelse fra datterselskaper.  Her skal strategi, økonomi og drift 

gjennomgås.   

Hvor selskapet har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jfr. 
forvaltningslovens § 2, skal ansatterepresentant i styret ikke delta i behandlingen av disse 
saker.  

Utenom i særskilte tilfeller oversendes styresakene en uke før møtet.  Styrepapirer legges ut 
på selskapets hjemmeside samtidig som det blir oversendt styret.  Dette gjelder ikke saker 
som er unntatt offentlighet i henhold til de regler som gjelder for dette, samt daglig leders 
rapport om drift og løpende prosjekter.     

Daglig leder eller dennes stedfortreder skal møte i styremøter og er ansvarlig for at det føres 
protokoll over styrets beslutninger. Utkast til protokoll utsendes umiddelbart etter møtet til 
styremedlemmene med frist for merknader.  7 dager etter at protokoll er sendt ut blir 



protokollen lagt ut offentlig på Iris Salten sin hjemmeside.  Protokollen er med dette godkjent 
av styret.   

Protokoll for foregående møte underskrives av de deltakende og antegnes ”sett” av de som var 
fraværende. Protokollene skal oppbevares samlet og betryggende. Andre ansatte kan møte i 
styremøtene dersom dette er ønskelig for styret.  

5. Utadrettet opptreden og informasjon  

Det foreligger alminnelig taushetsplikt om arbeidet i styret ut fra allment skjønn, men her 
særlig nevnt vedrørende selskapets strategiske beslutninger, forretningsmessige forhold - også 
for andre selskaper, og personalsaker.  

For andre vedtak er disse offentlige i samsvar med offentlighetsloven.  

Styret skal opptre solidarisk som organ og lojalt overfor selskapet. Det skal ikke i noe tilfelle 
informeres utad om meningsytringer og standpunkter i styremøtene, da unntatt hvor en ønsker 
å opplyse om protokollerte dissenser.  

Informasjonsoppgaven om styrets arbeid er tillagt styrelederen 

 
 



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
 
Sak nr: 18/ 42         12. juni 2018. 
Beslutningssak  
 
 
Gjennomgang av instruks for daglig leder.   
 
Hensikt.  
Styret inviteres til å gjennomgå instruks for daglig leder.  
 
Bakgrunn.  
Retningslinjene for daglig leder ble vedtatt 18 oktober 2004, sak 04/32.   Senere er det behandlet av 
styret i sak 12/36 og 15/39.      
 
Med bakgrunn i Advokatfirmaet Hovind sin tilbakemelding ble følgende punkter presisert i instruksen i 
2012:  

• Daglig leders plikt til å sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at 
formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte. 

• Daglig leders plikt til å følge aksepterte styringsprinsipper. 
• Daglig leders rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre 

annet er bestemt av styret i den enkelte sak. 
• Daglig leders plikt til å rapportere om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling (blant 

annet driftsrapportering, resultat og balanse, helse, miljø- og sikkerhetsspørsmål).  
• Hvilke forhold som faller utenfor daglig leders myndighet.  
• Daglig leders myndighet til å tildele funksjonen som daglig leders stedfortreder.     

 
I gjennomgangen i 2015 ble instruksen vedtatt uten at det ble gjort endringer.      
 
 
Saken.  
Aksjelovens § 6-13 sier at styret kan fastsette instruks for daglig leder. IKS-loven har ingen slik 
bestemmelse, men Iris har siden 2004 hatt instruks for daglig leder. Ved å ha instruks for daglig leder 
kan styret oppnå en ønsket gjensidig avstemming i ledelsen av selskapet, samt få frem et 
hovedbudskap om hva styret forventer av daglig leder. 
  
Daglig leder har et totalt administrativt ansvar for selskapet overfor styret og kan ikke unnsi seg noen 
deler av dette ved for eksempel å henvise til at det ikke står i retningslinjene. Retningslinjene kan 
dermed ikke bli uttømmende. Også her er det nødvendig å utøve begrensningens kunst slik at ikke 
retningslinjene bli så detaljerte at hovedbudskapet forsvinner.  
 
 
 



Styreinstruksen er oversendt til KS Bedrift-   Advokat Elen Schmedling Gimnæs har gitt følgende 
uttalelse:     
 
Som utgangspunkt finner jeg at dokumentene regulerer og tar opp i seg vesentlig forhold som bør 
være med i slike instrukser. Instruksene er vurdert opp mot aksjelovens regler slik de er i dag (selv om 
dere altså er et IKS), og jeg kan ikke se forhold der som skulle tilsi at det må gjøres større endringer.  
 
Merk at det i 2013 kom inn en endring i aksjeloven § 3-4 som presiserer at også selskapets likviditet (i 
AS) skal være forsvarlig til enhver tid. Det betyr at styrets handleplikt knyttet til ev. tap egenkapital jf. 
aksjeloven § 3-5 også omfatter en vurdering av selskapets likviditet. Det har vært diskutert om dette i 
realiteten innebærer noe materielt nytt, men det er greit at styret er klar over dette. Handleplikten er 
uansett presisert i aksjeloven, og jeg ser ikke behovet for å gjenta den i styreinstruksen. 
 
Har ellers lagt inn forslag til noen mindre justeringer som dere kan vurdere, der særlig punktet om 
styrets myndighet til å foreta avskjedigelser av ansatte bør tas ut (det er ikke vanlig praksis at styret 
gjør dette). For øvrig kan begge instruksene godt kan videreføres som nå.  
 
KS bedrift har følgende forslag:    

1. lede selskapet i henhold til lovverk, selskapsavtalen og de retningslinjer og pålegg som 
representantskapet og styret vedtar  

2. utvirke (alt: sørge for) et åpent og godt samarbeid med styret og representantskap og støtte 
vedtak i disse organer 

3. myndighet til å avgjøre alle saker som etter selskapets forhold ikke er av prinsipiell betydning, 
usedvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den 
enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes 
uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes 
om saken 

4. myndighet til å tildele funksjon som daglig leders stedfortreder (alt: oppnevne stedfortreder i 
eget fravær) 

5. jevnlig å forestå vurdering av strategi, langsiktige mål og overordnede planer for virksomheten 
og legge disse vurderinger frem for styret 

6. Daglig leder skal slik utvirke (alt: sørge for) god informasjon og (medvirke til) gode relasjoner til 
forhold overfor eierkommuner, kunder, offentlige myndigheter, forretningsforbindelser og media. 

 
 
Anbefaling.  
Jeg foreslår at forslagene fra KS Bedrift, punktene 1 til 6 over, tas inn i instruks for daglig leder.   
Samtidig anbefaler jeg at det tas inn i instruksen at daglig leder har myndighet til å avskjedige 
ansatte, viser her til sak 18/41.    
 
 
           
Forlag til vedtak.  
Vedtak:  
 
Styret i Iris Salten IKS viderefører instruks for daglig leder med følgende endringer:  
 

1. Daglig leder har myndighet til å avskjedige ansatte.   
2. lede selskapet i henhold til lovverk, selskapsavtalen og de retningslinjer og pålegg som 

representantskapet og styret vedtar  



3. sørge for et åpent og godt samarbeid med styret og representantskap og støtte vedtak i disse 
organer 

4. myndighet til å avgjøre alle saker som etter selskapets forhold ikke er av prinsipiell betydning, 
uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den 
enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes 
uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes 
om saken 

5. myndighet til å tildele funksjon som daglig leders stedfortreder og oppnevne stedfortreder i eget 
fravær.    

6. jevnlig å forestå vurdering av strategi, langsiktige mål og overordnede planer for virksomheten 
og legge disse vurderinger frem for styret 

7. Daglig leder skal sørge for god informasjon og medvirke til gode relasjoner til  eierkommuner, 
kunder, offentlige myndigheter, forretningsforbindelser og media. 

 
   
 
 
Leif Magne Hjelseng        
Administrerende direktør   
  



INSTRUKS FOR DAGLIG LEDER I 
 

IRIS SALTEN IKS. 
 
       Vikan 1. Juni 2012 (kfr. Styresak 12/36) 
       Rev. 7. sept. 2012. 
       Vikan 12. juni 2015 (kfr. Styresak 15/39) 
       Vikan 12. juni 2018 (kfr. Styresak 18/42) 
               
1. Innledning 

 
Disse retningslinjer er fastlagt av styret for å sikre at funksjonen som daglig leder utøves som forutsatt 
av styret. 
 
 
2. Daglig leders ansvar og oppgaver 
 
Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet. Daglig leder rapporterer direkte til styret og 
nærmeste overordnede for daglig leder er styret ved styreleder. Daglig leder er nærmeste overordnede 
for selskapets ledergruppe og stab. 
 
Daglig leder plikter å  
 

• lede selskapet i henhold til lovverk, selskapsavtalen og de retningslinjer, og pålegg som 
representantskapet og styret vedtar  

• drive selskapet etter selskapets etiske og forretningsmessige prinsipper  
• følge Iris Salten iks sine aksepterte styringsprinsipper  
• sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen 

er ordnet på betryggende måte  
• forvalte selskapets menneskelige og materielle ressurser og lede selskapet mot de mål og 

vedtak representantskapet og styret fastsetter 
• sørge for et åpent og godt samarbeid med styret og representantskap og støtte vedtak i disse 

organer 
• holde styrelederen løpende informert om forhold av vesentlig betydning 
• være styreleder i heleide datterselskaper, såfremt ikke styret vedtar noe annet. 

 
Daglig leders har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre 
annet er bestemt av styret i den enkelte sak. 
 
 
Daglig leder har 
 

• myndighet til å avgjøre alle saker som etter selskapets forhold ikke er av prinsipiell betydning, 
uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den 
enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes 
uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes 
om saken 

• myndighet til å tildele funksjon som daglig leders stedfortreder og oppnevne stedfortreder i eget 
fravær  

• myndighet til å avskjedige ansatte.  



• myndighet til å ansette medarbeidere og foreta oppsigelser 
• myndighet til å fastsette ansattes arbeids- og ansvarsområder 
• myndighet til å forhandle lønn med ansatte innenfor lønnsforutsetninger fastlagt av styret. 

 
Daglig leder skal videre sørge for 
 

• at det foreligger et tilstrekkelig saksgrunnlag for styrets beslutninger 
• å legge frem en tilråding for vedtak i styret, såfremt ikke helt spesielle forhold i saken tilsier noe 

annet 
• jevnlig å forestå vurdering av strategi, langsiktige mål og overordnede planer for virksomheten 

og legge disse vurderinger frem for styret 
• løpende rapportering overfor styret om utviklingen i faglige resultater, drift, regnskap og 

balanse, helse miljø og sikkerhetsspørsmål, større prosjekter, og herunder melde vesentlige 
avvik fra planer og forutsetninger 

• å tilpasse organisasjonen ved endrede mål og ytre forutsetninger og rapportere dette til styret 
• åpne og gode interne samarbeidsforhold for de ansatte og deres tillitsvalgte. 

 
 
4 Utadrettet opptreden og informasjon 
 
Daglig leder har det generelle informasjonsansvar i selskapet med unntak av informasjonsoppgaven om 
styrets arbeid, som tilligger styreleder. 
 
Daglig leder skal sørge for god informasjon og medvirke til gode relasjoner til eierkommuner, kunder, 
offentlige myndigheter, forretningsforbindelser og media. 
 
Daglig leder vil være selskapets daglige ansikt utad og må som sådan ikke svekke selskapets 
omdømme.  
 
 
  



          
INSTRUKS FOR DAGLIG LEDER I 

 
IRIS SALTEN IKS. 

 
       Vikan 1. Juni 2012 (kfr. Styresak 12/36) 
       Rev. 7. sept. 2012. 
       Vikan 12. juni 2015 (kfr. Styresak 15/39)  
            
          
1. Innledning 

 
Disse retningslinjer er fastlagt av styret for å sikre at funksjonen som daglig leder utøves som forutsatt 
av styret. 
 
 
2. Daglig leders ansvar og oppgaver 
 
Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet. Daglig leder rapporterer direkte til styret og 
nærmeste overordnede for daglig leder er styret ved styreleder. Daglig leder er nærmeste overordnede 
for selskapets ledergruppe og stab. 
 
Daglig leder plikter å  
 

• lede selskapet i henhold til lovverk, selskapsavtalen og de retningslinjer som 
representantskapet og styret vedtar  

• drive selskapet etter selskapets etiske og forretningsmessige prinsipper  
• følge Iris Salten IKS sine aksepterte styringsprinsipper  
• sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen 

er ordnet på betryggende måte  
• forvalte selskapets menneskelige og materielle ressurser og lede selskapet mot de mål og 

vedtak representantskapet og styret fastsetter 
• utvirke et åpent og godt samarbeid med styret og representantskap og støtte vedtak i disse 

organer 
• holde styrelederen løpende informert om forhold av vesentlig betydning 
• være styreleder i heleide datterselskaper, såfremt ikke styret vedtar noe annet. 

 
Daglig leders har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre 
annet er bestemt av styret i den enkelte sak. 
 
 
Daglig leder har 
 

• myndighet til å avgjøre alle saker som ikke er av prinsipiell betydning, usedvanlig art eller av 
stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt 
daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig 
ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken 

• myndighet til å tildele funksjon som daglig leders stedfortreder 
• myndighet til å ansette medarbeidere og foreta oppsigelser 



• myndighet til å fastsette ansattes arbeids- og ansvarsområder 
• myndighet til å forhandle lønn med ansatte innenfor lønnsforutsetninger fastlagt av styret. 

 
Daglig leder skal videre sørge for 
 

• at det foreligger et tilstrekkelig saksgrunnlag for styrets beslutninger 
• å legge frem en tilråding for vedtak i styret, såfremt ikke helt spesielle forhold i saken tilsier noe 

annet 
• jevnlig å forestå vurdering av strategi, langsiktige mål og overordnede planer og legge disse 

vurderinger frem for styret 
• løpende rapportering overfor styret om utviklingen i faglige resultater, drift, regnskap og 

balanse, helse miljø og sikkerhetsspørsmål, større prosjekter, og herunder melde vesentlige 
avvik fra planer og forutsetninger 

• å tilpasse organisasjonen ved endrede mål og ytre forutsetninger og rapportere dette til styret 
• åpne og gode interne samarbeidsforhold for de ansatte og deres tillitsvalgte. 

 
 
4 Utadrettet opptreden og informasjon 
 
Daglig leder har det generelle informasjonsansvar i selskapet med unntak av informasjonsoppgaven om 
styrets arbeid, som tilligger styreleder. 
 
Daglig leder skal slik utvirke god informasjon og gode forhold overfor eierkommuner, kunder, offentlige 
myndigheter, forretningsforbindelser og media. 
 
Daglig leder vil være selskapets daglige ansikt utad og må som sådan ikke svekke selskapets 
omdømme.  
 
 
  
 
 
 
          
   



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr:18/ 44                  12.06. 2018 
Beslutningssak 
 

Godkjenning av avtaler mellom morselskap og datterselskap.  
 
Hensikt.  
Alt vesentlig økonomisk mellomværende mellom mor og datterselskap skal være beskrevet i egne 
avtaler.  Disse avtalene skal godkjennes av styrene for selskapene.   
 
Bakgrunn.  
Ved opprettelsen av datterselskaper ble det inngått avtaler for å beskrive mellomværende mellom mor 
og datterselskaper.  Disse avtalene er etter hvert supplert med flere avtaler.  Avtalene dekker alle 
vesentlige økonomiske mellomværende mellom selskapene.  Avtalene skal ikke revisorgodkjennes. 
 
Denne saken gjelder gjennomgang og godkjenning av følgende avtaler: 
 
Avtaler mellom ISa og ISe.   

• Avtale om drift av miljøtorg.  
• Avtale om innsamling. 
• Avtale om kjøp av administrative tjenester.   

 
I tillegg har vi i konsernet følgende viktige avtaler som ikke er en del av denne gjennomgangen.   

• Avtale om leie av Vikan mellom Iris Produksjon og Iris Salten (gjelder til 31. desember 2020).   
• Avtale hvor Iris Salten IKS leverer administrative tjenester til IP, ISE, RI, Mivanor og Nofir.   

(gjelder til 31. desember 2020)   
• Avtale for behandling av avfall.  Viderefaktureringa av ISe sin leveringsavtale med IP til Iris 

Salten. 
• Avtale for tjenester Retura Iris kjøper fra Iris Service. (Ny avtale fra 1. januar 2018). 

o Inntransport og behandling av avfall fra omlastingsstasjonene.  
•  Avtaler for tjenester Iris Service kjøper fra Retura Iris.  

o Tømming av containere, transport og behandling.       
• Avtale for levering av avfall fra Iris Service til Iris Produksjon.  (Ny avtale fra 1. januar 2018). 
• Avtale for levering av avfall fra Retura Iris til Iris Produksjon.    

 
 
Saken.  
Felles for alle avtalene.  
Alle avtalene bygger på vår ISO sertifisering, og hvordan vi arbeider i forhold til ISO både med felles 
målsetting, kvalitetssystemer, avvik og årlig rapportering.   
Avtalene er bygget opp med kvalitetskrav, miljøkrav og Helse-sikkerhets krav der hvor dette er naturlig, 
og med like krav.   
Avtalene har bestemmelser om godtgjørelser som behandles årlig i forbindelse med budsjett.   
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Alle avtaler har bestemmelser om rimelighetsklausul som gir mulighet for reforhandlinger dersom 
rammebetingelsene endres og forutsetningene for avtalene svikter.  
 
Kjøp av administrative tjenester.  
Iris Salten IKS kjøper administrative kostnader knyttet il drift av miljøtorg, drift av egeninnsamling og 
oppfølging av entreprenørkontrakter, og drift av Iris kundesenter fra Iris Service.     Avtalen har en 
varighet fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020.   Prisen reguleres årlig i forbindelse med budsjett og 
etter forhandling mellom partene.    
 
Drift av miljøtorg. (ISe) 
Denne avtalen er en egenregitildeling.  Avtalen gjelder drift av alle miljøtorg i Salten foruten Vikan.  Med 
drift på torget menes det bemanning innenfor vedtatt åpningstid, betjening av kunder og håndtering av 
avfall som mottas i anlegget. Avtalen omfatter også transport av avfallet til Vikan. 
ISe har ansvaret for løpende vedlikehold.  ISa har ansvaret for alle oppgraderinger og utvidelser av 
anlegg, og alle øvrige oppgraderinger som ikke kan karakteriseres som normalt, løpende vedlikehold. 
Den årlige godtgjørelsen for denne avtalen behandles i forbindelse med budsjett. Avtalen varer frem til 
31.12.2020. 
 
Innsamling. (ISe) 
Denne avtalen er en egenregitildeling.  Avtalen regulerer kjøp av innsamlingstjenester av 
husholdningsavfall i Bodø, Fauske og Gildeskål kommuner.  Avtalen omfatter per 1. januar 2018 all 
innsamling av husholdningsavfall i de kommuner som er tilknyttet ordningen. 
Den årlige godtgjørelsen for denne avtalen behandles i forbindelse med budsjett. Avtalen varer frem til 
31.12.2020. 
 
 
Administrasjonens vurdering.  
Administrasjonen mener at de fremforhandlede avtalene på en god måte beskriver plikter og rettigheter 
mellom mor og datterselskap.  Godtgjørelsens størrelse er fremkommet etter forhandlinger mellom 
partene.   
 
 
Forslag til  
 
Vedtak: 
Styret godkjenner følgende avtaler mellom Iris Salten og Iris Service.  

- Avtale om drift av miljøtorg, gjeldende fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020.    
- Avtale om innsamling, gjeldende fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. 
- Avtale om kjøp av administrative tjenester, gjeldende fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. 

 
 
 
Leif Magne Hjelseng        
Administrerende direktør        
 
 
 
Vedlagt saken følger avtalene.   



















                                                                     
      
 
 
 
 

Kjøp av administrative tjenester 1.1.2018 – 31.12.2020 
 

1. Avtalen.  
Iris Service AS (org.nr. 984019327) heretter kalt ISe, og Iris Salten IKS (org.nr 967 518 190) heretter 
kalt ISa, har fra 1.1.18 inngått slik avtale dekning av administrative kostnader knyttet til 

- Drift av Miljøtorg. 
- Drift av egeninnsamling og oppføling av entreprenørkontrakter. 
- Drift av Iris kundesenter. 

 

2. Godtgjørelse i avtaleperioden.  
 
Godtgjørelse i avtaleperioden er Kr 11 095 000, og dekker  
 
Kontrakt om administrative tjenester fra Iris Salten IKS  kr 2 175 000 
Administrative kostnader     kr 8 920 000 

- Kundesenter 5 ansatte 
- Driftsleder innsamling 
- Driftsleder miljøtorg 
- Daglig leder 

 
 
Prisen reguleres årlig etter forhandling mellom partene. En av partene kan kreve reforhandling av 
vilkårene i avtalen dersom det skjer vesentlige endringer. 
 
 
 
Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer hvor av hver av partene beholder hvert sitt. 
 
 
Vikan, dato: ____________  
 
 
 
 
 
………………………………….                                ………………………………………… 
     For Iris Service AS      For Iris Salten IKS 



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 18/44          12.juni 2018. 
Beslutningssak 

 

Kjøp av tomt på Tømmerneset 
 
Hensikt.  
Vårt Miljøtorg på Tømmerneset «står på» leid tomt hos Nord-Salten Kraft AS, leieavtalen utløpet i 2018. 
Vi har forespurt om muligheten for å kjøpe tomta, dette har vi fått tilbud om.  
 
Bakgrunn.  
Iris har i dag en leieavtale ned Nord-Salten Kraft AS for Miljøtorg Tømmerneset. Leieavtalen har en årlig 
kostnad på kr 8 134, og utløper i 2018. Tomtearealet er ca 5526 kvm. Vi har nylig gjort store investering 
for fremtiden, med nytt bygg og oppgradering av eksisterende infrastruktur. For bedre forutsigbarhet, er 
det ønskelig å eie tomta. Eneste ulempen med tomta er at det ikke er drikkevannskvalitet på vannet. 
Skal dette etableres, med dagens vannkilde, må vannet renses (estimert mulig kostnad fra rørlegger kr 
50 000). 
 
 
Iris Salten IKS er tilbudt å kjøpe tomta for kr 140 000, i tillegg kommer kostnader til fradeling og 
omkostninger knyttet til tinglysning. 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
Forslag til Vedtak:  
Iris Salten IKS aksepterer tilbudet om kjøp av tomta på Tømmerneset for kr 140 000 + omkostninger til 
fradeling og tinglysning.  Investering i vannrenseanlegg til Tømmerneset legges inn i budsjettet for 2019.    
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         Bjørn Ove Moum 
Adm. dir.          økonomisjef 



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 18/46       12.juni 2018 
Beslutningssak  
 
 
 
VURDERING AV DAGENS PRAKSIS OG RUTINER FOR EVALUERING AV STYRETS EGET 
ARBEID OG ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ARBEID 
 
 
Hensikt.  
Vurdere om det skal gjøres endringer i hvordan styret gjennomfører evaluering av styrets arbeid og 
daglig leder.   Daglig leder foreslår endringer i begge evalueringene.    
 
 
Bakgrunn.   
Styret har siden 2012 gjennomført evaluering av styrets arbeid og daglig leder.     Evalueringen har 
skjedd elektronisk fra den enkelte, og med gjennomgang av resultatene i fullt styre.      
 
Evalueringene med spørsmål ble sist gjennomgått i sak 14/57.  Evalueringene ble den gang videreført 
uten endring, og med følgende kommentar:    
 

Styreevalueringens mål er å få en god styresammensetning og utvikle styrets kompetanse.   
Samtidig er evalueringen et viktig tidspunkt i styrets totale arbeid ved at det kan gjøres 
korrigeringer i hvordan man arbeider.  
Styret mener at dagens bruk av Questback gir en trygg evalueringer, hvor den enkeltes mening 
kommer godt frem.   Som styremedlem har man selv både ansvar og mulighet for å ta opp 
områder hvor man mener at arbeidet er dårlig, eller hvor man har forslag til forbedringer.    

 
Saken.  
 
Styreevalueringen 
Styret skal evaluere seg selv for å oppnå best mulig effekt av styremøtene og samarbeidet i 
styret.    Når styret evalueres tas det utgangspunkt i styres hovedoppgaver og selskapets 
utfordringer.  
 
I henhold til vår eierpolitikk skal styret gjennomgå følgende hovedtema:  

• Arbeidsfordeling mellom styret og daglig leder. 
• Selskapets organisering og arbeidsform.  
• Oppfølging av styrets ansvar. 
• Styrets arbeidsform.  
• Styremedlemmenes bidrag i styrearbeidet. 
• Tema som ønskes tatt opp i påfølgende år.   

 



Ved gjennomgangen av denne saken har jeg kommet til at det evalueringen bør 
gjennomføres som i dag, men at det lages nye spørsmål.  Ved å lage nye spørsmål håper jeg 
at vi kan få frem nye tilbakemeldinger fra evalueringene.    Det er gjort en jobb ved å se på 
ulike evalueringer, og det er gjort en vurdering av hva som kan ha effekt.  
Jeg foreslår at evalueringen av styrets arbeid inndeles i tre områder; styrets arbeid, 
styreleders utøvelse av sitt verv og styremedlem med tanke på seg selv som styreleder.   Jeg 
foreslår også at man tar inn spørsmål om hva som er bra og hva som kan bli bedre.      
 
Forslag til spørsmål i ny styreevaluering:  
 
HELE STYRET  

1. Er styrearbeidets målsetning klart for styret? 
2. Er arbeidsdelingen mellom styret og daglig leder tilfredsstillende?   
3. Har styret fastsatt et tilfredsstillende styreprogram? 
4. Har styret tilstrekkelig innsikt i de ulike deler av virksomheten for å kunne utføre godt 

styrearbeid? 
5. Bør det settes av mer tid til innføring i virksomheten? 
6. Har styret fokus på etikk / etiske retningslinjer 
7. Har styret tilstrekkelig fokus på strategisk utvikling?  
8. Diskuterer styret innovasjon og forretningsutvikling? 
9. Har styret tilstrekkelig fokus på selskapets økonomi?  
10. Diskuterer styret risikoprofil, risikoappetitt og risikohåndtering? 
11. Hvordan er behovet for forskjellige typer kompetanse i styret dekket? (økonomi, 

marked, strategi, kjønn, erfaring med styrearbeid m.v.) 
12. Hvordan fungerer styret som team? 
13. Opptrer styret med integritet, åpenhet, ansvarlighet og tillit overfor hverandre? 
14. Er antall møter og varighet tilfredsstillende? 
15. Hvordan er kvaliteten på styrets beslutningsunderlag (styrepapirer og muntlige 

presentasjoner)? 
16. Er konklusjoner og vedtak i samsvar med det den enkelte mener er riktig?  
17. Er styreprotokollen (referatene) tilfredsstillende?  
18. Er styret fornøyd med oppfølging av sine vedtak?  
19. Er styret fornøyd med årlig møte med revisor?  
20. Hvilke svakheter mener du at styre og styrearbeidet har? 
21. Hvilke sterke sider mener du styret og styrearbeidet har? 
22. Er det områder som styret mener styret bør arbeide med for å bli bedre? 
23. Andre kommentarer:  
24. Kommentar til evalueringen: 

 
  

STYRELEDER  
1. Hvordan fungerer styreleder? (Evne til å skape åpenhet, tillit, inspirasjon motivasjon, 

ryddighet, ikke dominere men få alle med m.v.) 
2. Kommer synspunktene rundt bordet frem? 
3. Er det er et A- lag og B - lag i styret?  

 
  



MEG SELV SOM STYREMEDLEM   
1. Har jeg innsikt i hva styrets forvaltnings-, tilsyns- og opplysningsplikt innebærer? 
2. Har jeg tilstrekkelig innsikt i virksomhetens økonomi? 
3. Har jeg tilstrekkelig innsikt i virksomheten og hva den driver med? 
4. Får jeg brukt kompetansen min i styret? 
5. Er jeg motivert til å utøve godt styrearbeid? 
6. Hva er mitt viktigste bidrag til styrearbeidet? 
7. Har jeg tid til styrejobben? 
8. Personlige utviklingsområder/behov for kompetanseutvikling? 

 
 
Evaluering av daglig leder.   
I henhold til vår eierpolitikk skal styre evaluere daglig leder sitt arbeid. Evalueringen 
gjennomføres med sikte på forbedring i samarbeid mellom styre og daglig leder, samt 
rettlede daglig leder i dennes arbeid. Evalueringen skal foregå i samlet styremøte hvor en del 
av møtet er uten daglig leder tilstede og evt. en del med. Ved evalueringen skal følgende 
punkter berøres: 
 

• Bruker daglig leder tiden riktig i forhold til viktigheten av sakene? 
• Har daglig leder og administrasjonen forberedt styresakene tilstrekkelig? 
• Er argumentasjonen daglig leder fører i styremøtene etter styrets ønske? 
• Får styret tilfredsstillende tilbakemelding på spørsmål og de tiltak styret har bedt 

om? 
• Blir styrevedtakene tilfredsstillende effektuert? 
• Er styreprotokollene dekkende for de vedtak som fattes? 
• Oppnår daglig leder de ønskede resultater - faglig og økonomisk? 
• Hvilke svakheter mener styret den daglige leder har? 
• Hvilke sterke sider mener styret daglig leder har? 
• Er det områder som styret mener daglig leder bør arbeide med for å bli bedre? 

 
I evalueringen av daglig leder har jeg i større grad brukt spørsmålene fra tidligere evaluering.  
Men noe er tatt ut og noe er lagt til.  Dette bygger på hva jeg mener gir ønsket effekt.   
 
Jeg foreslår at følgende spørsmål brukes ved neste evaluering.   

1. Hvordan fungerer samarbeidet mellom styret og daglig leder?  
2. Sendes styrepapirene ut i god tid før styremøtene.    
3. Har daglig leder og administrasjonen forberedt styresakene tilstrekkelig? 
4. Presenteres sakene tilstrekkelig godt nok i styremøtene fra administrasjonen?   
5. Bruker daglig leder tiden riktig i forhold til viktigheten av sakene? 
6. Får styret tilfredsstillende tilbakemelding på spørsmål og de tiltak styret har bedt 

om? 
7. Er styreprotokollene dekkende for de vedtak som fattes? 
8. Oppnår daglig leder de ønskede resultater - faglig og økonomisk? 
9. Følger daglig leder opp selskapets strategi på en god måte? 
10. Følger daglig leder opp daglig drift og selskapets økonomi på en god måte? 
11. Utnytter daglig leder de selskapets personlige ressurser på en god måte?  
12. Er de riktige personene fra ledelsen til stede på riktige tidspunkt? 



13. Hvilke svakheter mener styret den daglige leder har? 
14. Hvilke sterke sider mener styret daglig leder har? 
15. Er det områder som styret mener daglig leder bør arbeide med for å bli bedre? 
16. Andre kommentarer:  
17. Kommentar til evalueringen: 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Evaluering av styret og daglig leder endres i henhold til saksfremlegg i sak 18-43.    
 
 
 
Leif Magne Hjelseng 
Adm. dir.  
 
 
 
 
Vedlagt:    Tidligere spørsmål til evaluering av styrets arbeid.  
  Tidligere spørsmål til evaluering av daglig leder.  
  



Evaluering av styreleder og arbeidet i styret Iris-Salten 2014 
 

Alle spørsmål er scoret med følgende fordeling:  
Alternatives Percent Value 

1  Ikke fornøyd   

2  Lite fornøyd   

3  Tilfredsstillende   

4  Godt fornøyd   

5  Svært godt fornøyd   

SUM svarere    
 

1 Hvor fornøyd er du med arbeidsdelingen mellom styret og daglig leder? 

2 Hvor fornøyd er du med oppfølgingen av styrets ansvar i forhold til selskapets strategiarbeid, og 
oppfølging av strategiene?    

3 Hvor fornøyd er du med oppfølgingen av styrets ansvar i forhold til selskapsavtalen, retningslinjer 
og gjeldende lovverk?  

4 Hvor fornøyd er du med oppfølgingen av styrets ansvar i forhold til styrets aktsomhet for en sunn 
økonomi i selskapet? 

5 Hvor fornøyd er du med oppfølgingen av styrets ansvar i forhold til selskapets generelle 
samfunnsansvar.   

6 Hvor fornøyd er du med styrets arbeidsform i forhold til - møtehyppighet og møtelengde? 

7 Hvor fornøyd er du med styrets arbeidsform i forhold til - tema i møtene. 

8 Hvor fornøyd er du med styrets arbeidsform i forhold til - innkalling til møter? 

9 Hvor fornøyd er du med styrets arbeidsform i forhold til - beslutningsgrunnlaget for møtene? 

10 Hvor fornøyd er du med styrets arbeidsform i forhold til - presentasjon av sakene i møtene? 

11 Hvor fornøyd er du med styrets arbeidsform i forhold til - styreprotokoller? 

12 Hvor fornøyd er du med styrets arbeidsform i forhold til - informasjon mellom møtene? 

13  Hvor fornøyd er du med styremedlemmenes sammensetning mht. bakgrunn og kompetanse? 

14 Hvor fornøyd er du som styremedlem med styrelederens utførelse av sin oppgave – overfor styret 
og daglig leder? 

15. Andre kommentarer:   

16. Kommentar til evalueringen.  

 

 

  



Evaluering av daglig leders arbeid 2014.  
 

Alle spørsmål er scoret med følgende fordeling:  
Alternatives Percent Value 

1  Ikke fornøyd   

2  Lite fornøyd   

3  Tilfredsstillende   

4  Godt fornøyd   

5  Svært godt fornøyd   

SUM svarere    
 

1 Bruker daglig leder tiden riktig i forhold til viktigheten av sakene? 

2 Har daglig leder og administrasjonen forberedt styresakene tilstrekkelig? 

3 Er argumentasjonen daglig leder fører i styremøtene etter styrets ønsker? 

4 Får styret tilfredsstillende tilbakemelding på spørsmål og de tiltak styret har bedt om? 

5 Blir styrevedtakene tilfredsstillende effektuert? 

6 Er styreprotokollene dekkende for de vedtak som fattes? 

7 Oppnår daglig leder de ønskede resultater - faglig og økonomisk? 

8 Hvilke svakheter mener styret den daglige leder har? 

9 Hvilke sterke sider mener styret daglig leder har? 

10 Er det områder som styret mener daglig leder bør arbeide med for å bli bedre? 

11 Andre kommentarer:  

12 Kommentar til evalueringen: 



 

 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 

Sak nr. 18/47         12. juni 2018. 
Beslutningssak 

 
 

Justering av lønn administrerende direktør.     
 

Hensikt.  

Styre skal fastsette lønn for daglig leder. 

Saken forberedes av styreleder. 

 

Vedlagt følger arbeidsavtale for administrerende direktør.   

 

   

  



 

 

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

tiltredelse 15.11.05. 

Følgende er avtalt: 

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

som sikrer full pensjon ved 65 år.  
 
Taushetserklæring 

Som en del av arbeidsavtalen har arbeidstakeren underskrevet selskapets taushetserklæring. Dette 
gjelder også for evt. senere arbeidsavtaler. 

Øvrig 

For stillingen gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale, herunder 
pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse. Arbeidstakerens og arbeidsgiverens 
oppsigelsesfrister, jfr arbeidsmiljølovens §58 og tjenestemannslovens §§9, 10, 11. Rettigheter til ferie 
og feriepenger, fastsettelse av ferietidspunkt er regulert av lov om ferie. 

Lønn utbetales 1 gang pr. måned innen den 15. i den gjeldende måned. 

Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for selskapet og slik sammen bidra til å innfri de forventninger 
styret og representantskapet har. 

 

  

 ____________________    ____________________ 

 Wiggo Lauritsen    Leif Magne Hjelseng 

 Styreleder         Underskrift 

 

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

 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 

Sak nr. 18/49         12. juni 2018. 
Orienteringssak 

 
Informasjon fra representantskapsmøte 4. mai 2018.  
 

Hensikt.  

Styreleder vil informere fra representantskapets møte den 4. mai 2018. 

 
  
 

Leif Magne Hjelseng  
Adm. Dir.  

 

 

    



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 18/50       12.juni 2018 
Orienteringssak 

 
Informasjon om datterselskapene: Iris Service AS  
 
 
Hensikt.  
Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Iris Service AS:  
 
 
Saken 
Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Mathis Larsen.    
 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret i Iris Salten iks tar informasjon om Iris Service AS til orientering.  
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør     
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	18-39 Prinsipper for budsjett og økonomiplan 2019
	Prinsipper for økonomiplan og budsjett 2019.
	Styret i Iris Salten vil få Økonomiplan 2019- 2022, og budsjett for 2019 til behandling i sitt møte 5. oktober 2018. Budsjettene skal vedtas av representantskapet i deres møte 6. november.
	Det kommer til å bli jobbet videre med premissene og budsjettet både i morselskap, Iris Service og Iris Produksjon frem mot oktober.   Får å få medvirkning i budsjettprosessen legges det frem en innledende sak hvor styret kan gi føringer for det vider...
	Oppfølging og utvikling av egne strategier.
	Organisasjon og lønnskostnader.

	Iris Salten har nå en organisasjon med følgende funksjoner:
	- Strategisk ledelse.
	- Økonomisjef.
	- Regnskap.
	- HR.
	- Intern kontroll.
	- Kommunikasjon
	- Marked
	- It og digitalisering.
	Alle stabsfunksjonene jobber på tvers i alle datterselskap.
	Som nevnt i forrige økonomiplan er Ellen Bakkefjell i tillegg til å være vår Kvalitet/HMS ansvarlige også vår HR avdeling.    Dette er hektisk men har frem til i dag vært en god løsning.    Med de økende kravene vi opplever på disse så vidt forskjelli...
	Vårt arbeid med kommunikasjon og informasjonen er svært omfattende.   Dette vil bli noe lettet nå hvor markedssjef vil ta over ansvar innenfor noen områder som Arnt har bistått datterselskapene frem til nå.   Vi fortsetter å kjøpe tjenester ekstern bi...
	Kildesortering.

	Vårt kildesorteringssystem er effektivt og har god oppslutning.   Innsamlingsordningen for glass og metall gir bedre utsortering, og månedlig henting av matavfall i perioden 1 oktober til 1 mai har svært få negative tilbakemeldinger.
	Det foreslås ingen endringer i kildesorteringssystem i 2019.    Mulige endringer senere i perioden kan være:
	- Sjeldnere innsamling av papp og papir hvor mengdene går ned.
	- Sjeldnere innsamling av glass og metall dersom vi øker til 140 liters dunk.
	Utdeling og salg av poser via butikk har vært svært positivt og vi ser ingen umiddelbart behov for å gjøre noen endring.   Vi vil komme tilbake med en oversikt over forbruk av poser i budsjettdokumentet.
	På sikt kan vi bli oppfordret til å endre til renovasjonsløsninger som innebærer mindre avhengighet av plastposer og bioposer.   Vi tror det går den veien og vil forberede oss på en slik endring.
	Miljøtorg åpningstider.

	Dagens åpningstider er kommet frem gjennom flere endringer de senere år.   Åpningstidene har stor betydning for kostnaden knyttet til driften av miljøtorgene.
	På bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre kunder vurderer vi følgende endringer:
	a) Lørdagsåpent fra 1 april til 31 oktober på alle miljøtorg.
	b) Åpent på alle miljøtorgene en lørdag per måned også i vinterhalvåret.
	c) Åpent fra 07.30 to dager i uken ved Fauske miljøtorg.
	Disse tre tiltakene har en samlet budsjett effekt på i underkant av kr. 600 000,-.
	Investeringer i perioden 2019 til 2022.

	Oppgradering av Vensmoen og Reipå.
	Vi har beklageligvis vært for optimistiske på fremdriften av oppgraderinger av disse anleggene.    At det ikke har blitt prioritert kommer da også delvis av at det ikke har blitt vurdert som tilstrekkelig prekært.
	På Vensmoen skal det etableres et nytt kaldlager i stedet for det teltet som brukes der i dag.   Det skal i tillegg lages en mottaksgarasje lignende den som er på Vikan.   I prosjektet er det også tatt inn reasfaltering og asfaltering inn til anlegget...
	Anlegget på Reipå ble ferdigstilt i 1999, og bærer preg av at det tas imot langt mer avfall på anlegget nå enn da det ble planlagt.    Frem til nå har vi prøvd å finne en løsning med utbedringer innenfor egen tomt.   Konklusjonen er at det ikke går.  ...
	Brannbegrensende tiltak.
	Gjennom flere år er det arbeidet med å iverksette tiltak som reduserer faren for en større brann i våre anlegg.   I januar 2018 ble det lagt ny vannledning opp til Vikan som gjør det mulig å sprinkle hele produksjonshallen.
	Under denne tiden har vi selvfølgelig fulgt utviklingen ved lignende anlegg og ikke minst prøvd å høste erfaring fra egen og andres drift.    Erfaringen er at brann ikke oppstår i avfall som akkurat er levert anlegg.   Avfall kan ta fyr i kverna, men ...
	Etter å ha vurdert dette i en tid sammen med Iris Produksjon er jeg kommet til at vi bør iverksette flere brannbegrensende tiltak før det eventuelt legges opp til sprinkling eller annen slokkeløsning i restavfallshallen.   Dersom styret ønsker en egen...
	Forbedringer matavfallsbehandling.
	Lager for trevirke.
	I april fikk Iris en avtale om levering av trevirke til Keiseren gjeldende for andre halvår av 2018 og 2019.   Med den avtalen i boks har vi satt videre investeringer knyttet til behandling og lagring av trevirke på vent.   At det skjer noe her er for...
	Dunklager
	Vi ønsker å lage en ny, eller kraftig forbedre den løsningen vi har for å vaske og rengjøring av dunker.    Dagens løsning er ikke bra.
	Undergrunn, containere og dunker til husholdning.  Vi vil i budsjettet foreslå å skifte ut de «blå kontainerne» som står borettslag og på samlepunkt med nye bunntømte kontainere.      De gamle kontainerne er over 20 år, og fortjener å bli skiftet ut. ...
	Usikkerhet.

	I planperioden er det en del usikkerhetsfaktorer, og vi vil nevne følgende:
	Behandlingskostnader:
	Vi mener at prisutviklingen for levering av restavfall og trevirke på sikt vil være gunstig for oss som avfallsbesitter.   Slik det ser ut i dag er det liten grunn til å frykte større økning i disse prisene på lang sikt.
	For andre fraksjoner som papp/papir, plast, EE- avfall er det mer usikkert og endringer her kan pådra Iris, og dermed våre kunder, økte kostnader.
	Kravet til materialgjenvinning på 65 % kan gi utslag som i dag er vanskelig å forutse.
	Innsamling
	Den største usikkerheten for Iris per i dag er om Retur vil fortsette å levere i henhold til kontrakt.   Det er uomtvistelig at det taper mye penger på den kontrakten de har med oss.
	Rente
	Etter investeringene de siste årene har Iris Salten igjen fått en ganske stor låneportofølge.  Dette betyr vi blir mer utsatt ved større renteendringer.  Vi forventer en renteøkning høsten 2018, som alle andre.
	Likviditet.
	De siste to årene har vi fulgt nøye med likviditeten.    Dette ser ikke ut til å være en like kritisk faktor nå som det var tidligere.
	Organisasjon.
	Iris har en robust organisasjon.   Samtidig har vi en godt voksen arbeidsstokk, og flere nøkkelmedarbeidere vil kunne slutte i planperioden.   For Iris generelt ser vi et presset arbeidsmarked hvor det er stor kamp om kompetent arbeidskraft.    Å driv...
	Endring av priser i perioden.
	Administrasjonens vurdering/anbefaling.
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