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Eierkommunene i Iris Salten IKS 
 
Medlemmene i representantskapet      Vikan 8.04.2019 
 
 
Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten iks. 
 
I det vises til tidligere berammelse, innkalles med dette til representantskapsmøte 
 
 Mandag 6.mai. 2019 kl 14.00 på Bodø Brannstasjon.   
 
Sak 19/01 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.  
Sak 19/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.  
Sak 19/03 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
Sak 19/04 Godkjenning av regnskap for 2018:  

- Godkjenning av resultatregnskap. 
- Godkjenning av balanse.  
- Godkjenning av disposisjon av overskudd. 
- Styrets årsberetning. 
- Revisors beretning.   
https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2018/. 

Sak 19/05 Fastsetting av godtgjørelser til representantskap og styre. 
Sak 19/06 Fastsettelse av revisors godtgjørelse. 
Sak 19/07 Organisering av Iris Salten IKS.  
Sak 19/08 Endringer i Iris Salten IKS sin selskapsavtale.    
Sak 19/09 Henvendelse fra Rødøy kommune  
Sak 19/10  Valg av styremedlemmer med varamedlemmer. 
Sak 19/11 Valg av styrets leder.  
Sak 19/12 Valg av styrets nestleder.  
 
Saksdokumenter og valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail 
til leif-magne.hjelseng@iris-salten.no dersom du ikke kan møte. 
 
 
Vel møtt! 
 
 
På vegne av Iris Salten IKS 
 
 
Lars Evjenth       Ragnar Pettersen  
representantskapets leder (sign.)    Styrets leder 
 
 
Kopi med vedlegg til:  Varamedlemmer i representantskapet  
    Revisor 
    Styret med varamedlemmer     
    Salten kommunerevisjon 
    Salten regionråd  

https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2018/
mailto:leif-magne.hjelseng@iris-salten.no
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Sak nr: 19/01        6.mai 2019. 
 
 
 
Fortegnelse over representantskapets medlemmer:  
 
 

 Representanter  Vara i rekkefølge:  
BEIARN KOMMUNE Monika Sande   Andre Kristoffersen  
 Håkon Sæther Linda Moen  
BODØ KOMMUNE Ida Marie Pinnerød  Synnøve Bjørbæk (pers vara) 
 Grethe Monica Fjærvoll Jonny Gulbrandsen (pers vara) 
FAUSKE KOMMUNE Jørn Steene Linda Salemonsen (pers vara) 
  Nils Kristian Steinbakk (pers vara) 
  Per-Gunnar Skotåm (pers vara) 
 Ronny Borge  Siv Anita Johnsen Brekke (pers vara) 
  Liv-Marit Tverå (pers vara)  
GILDESKÅL KOMMUNE Petter Jørgen Pedersen   Trond Gjelseth 
 Britt Larsen  Svein Eggesvik  
HAMARØY KOMMUNE Jan Folke Sandnes  May Valle  
 Rigmor Lien  Fred-Eddy Dahlberg  
  Eirik Valle  
  Kurt Eidiassen 
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  Kjersti Olsen  
 Vibeke Aasjord Juul Magne Vik  
  Odd Rikard Bredal  
SØRFOLD KOMMUNE Lars Kr. Evjenth Turid Willumstad (pers vara) 
  Anne Lise Evjen Lillegård (pers 

vara) 
 Anne Lise Nordvik Arntsen Daniel Koskinen (pers vara) 
  Geir Anders Berg (pers vara)  
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Sak nr: 19/02         6. mai 2019. 
Beslutningssak 
 
 
Godkjenning av innkalling til generalforsamling. 
 
 
Forslag til  
 
vedtak:  
 
Innkalling til representantskapets møte godkjennes.  
 
 
 
 
 
 
Sak nr: 19/03         6. mai 2019. 
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: 19/04         6.mai 2019. 
Beslutningssak 
 
 
Årsoppgjør, regnskap med balanse, og styrets årsberetning for 2018.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal godkjenne selskapets årsoppgjør for 2016 inneholdende  

− Resultatregnskap 
− Balanse 
− Disposisjon av overskudd 
− Styrets årsberetning 
− Revisors beretning.  

 
 
Bakgrunn.  
Alle dokumenter er utsendt per post.  For øvrig finner representantskapets medlemmer alle 
dokumentene i årsmelding som er lagt ut elektronisk på  https://www.iris-salten.no/om-
iris/arsmeldinger/2018/. 
 
Styret har behandlet årsoppgjør, og styrets årsberetning i sitt møte 3 april 2019.   
 
 
Anbefaling.  
Fremlagte årsmelding med årsberetning, regnskap og balanse for 2018 gir en rett fremstilling av 
selskapets stilling.  
 
 
Styrets forslag til  
 
Vedtak:  
 
Selskapets resultat i 2018 viser et årsresultat etter skatt på kr 10 079 076 (overskudd) etter mottatt 
utbytte og korrigering av selvkost. 
 
Styret foreslår at morselskapets resultat   kr      10 079 076 

Disponeres slik: 
Til egenkapital     kr 2 885 869 
Til Fond for Interkommunalt samarbeid  kr  7 193 207 

 
 
 
Leif Magne Hjelseng      Bjørn Ove Moum  
Administrerende direktør      Økonomisjef 
  

https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2018/
https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2018/
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Sak nr: 19/05         6. mai 2019. 
Beslutningssak 
 
 
Fastsettelse av styrets godtgjørelser for 2019-20.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal i årsmøte fastsette styrets godtgjørelse.   
 
Bakgrunn.  
Representantskapet skal på årsmøtet behandle fastsetting av godtgjørelser til styre og 
representantskap. Godtgjørelsene skal dekke det ansvar for selskapet som påhviler det enkelte 
medlem, arbeidet foran og i de berammede møter, samt den plikt medlemmet har til å holde seg 
løpende orientert om selskapets arbeidsområde. Det har vært vanlig å øke godtgjørelsen med forventet 
lønnsstigning for året.   
 
Representantskapet vedtok 30 april 2010 at denne saken skulle forberedes av valgkomitéen.   
 
 
Anbefaling.    
 
 
 
 

Styret Satser fra  
1. mai 2018 

Satser fra 1 
mai 20 19 

Årlig godtgjørelse styreleder 55 000  
Årlig godtgjørelse nestleder 31 600  
Årlig godtgjørelse styremedlemmer 23 800  
Årlig godtgjørelse varamedlemmer 6 100  
Godtgjørelse pr. møte alle medlemmer 1 250  
   
Representantskap   
Årlig godtgjørelse leder 6 200  
2. Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse   3 500  
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Valgkomitéen anbefaler representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
Representantskapet vedtar følgende godtgjørelse fra 1. mail 2019.  
 

Styret Satser fra 1 
mai 2019 

Årlig godtgjørelse styreleder  
Årlig godtgjørelse nestleder  
Årlig godtgjørelse styremedlemmer  
Årlig godtgjørelse varamedlemmer  
Godtgjørelse pr. møte alle medlemmer  
  
Representantskap  
Årlig godtgjørelse leder  
2. Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse    
  

 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør                                          
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Sak nr: 19/06        6. mai 2019. 
Beslutningssak 
 
 
Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2018.  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal i sitt årsmøte fastsette revisors godtgjørelse og velger revisor for selskapet.  
 
Bakgrunn.  
I henhold til lov og selskapsavtale skal representantskapet fastsette revisors godtgjørelse for forrige år.  
 
 
Saken.  
Bokført lovpålagt revisjon i 2018 er kr. 91 475,-.  
Revisor er BDO.  
 
Revisor ble valgt av representantskapet i møte 11. november 2016.    
 
 
Styrets forslag til  
 
Vedtak:  
Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2018 til kr 91 475,- eksklusiv merverdiavgift. 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       
Administrerende direktør             
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Sak nr: 19/07        6. mai 2019. 
Beslutningssak.  
 

Organiseringa av Iris Salten iks.    
 

Hensikt.  
Styret tar stilling til eiermøtets ønske om å vurdere alternativ organisering for Iris Salten IKS.  Styret 
innstiller til vedtak i rep resentantskapet.       
 

Bakgrunn.   
 
9. november gjorde representantskapet følgende vedtak:    
 
 

Det er behov for endring av selskapsavtalen til IRIS Salten IKS.  Endringene har sin bakgrunn i 
å tydeliggjøre skille mellom kommersiell og gebyrfinansiert drift i konsernet. 
 
Saken ble initiert i forbindelse med revisjon i 2017 hvor revisors bemerkning gikk på følgende 
forhold 

- Fellesregistrering av merverdiavgift 
- Skatteplikt for inntekter utenfor selvkostområdet 
- Utbytteutdeling direkte fra datterselskap til eierne. 

På ovennevnte bakgrunn finner eierne tiden inne for en gjennomgang av IRIS Salten 
konsernet.  En stor del av aktiviteten i IRIS konsernet skjer i datterselskapene og eierne ønsker 
en gjennomgang av struktur og organisering av selskapene for å sikre tilstrekkelig trygghet for 
demokratiske styring og kontroll. 
Styret i IRIS Salten IKS har engasjert Deloitte Legal til å foreta en utredning av dagens 
organisering og se om denne kan videreføres med noen mindre endringer.  Utredningen 
konkluderer med at med visse justeringer er dette godt mulig 
Eierne synes nå at tiden er inne for en gjennomgang av strukturen og ønsker å se om det 
finnes alternative løsninger å organisere IRIS konsernet på i fremtiden.  
 
Vedtak: 
Eierne bestiller en utredning om fremtidig organisering av IRIS Salten IKS.  Prinsippet om felles 
renovasjon i Salten ligger fast. 

 
 
14 november behandlet styret i Iris Salten saken og følgende ble protokollert:  
 

1. Organiseringen av Iris må bygge på de mål og forventninger eierne har til selskapet.     
2. Overordnede styringsprinsipper – utarbeidet av Hovind i 2012 – oppdateres.  Dette arbeidet 

bestilles av adm. dir.  
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3. Nødvendig dokumentasjon fremskaffes for å vurdere om dagens modell, O- alternativet er 
hensiktsmessig.    Her skal det spesielt innhentes informasjon fra det arbeidet som ble gjort for 
TRV i Trondheim i 2017-18, og som ble vedtatt av Trondheim Bystyre i 2018.    

4. Det skal utarbeides to alternative modeller for dagens modell med konsekvenser for valg.    
a. En modell som bygger på dagens organisering, men med forslag til justeringer.  
b. En modell som skiller kommersiell og gebyrfinansiert drift.  

5. Det settes opp en tidslinje for arbeidet som sikrer god prosess og gode beslutninger.  
6. Ansattes rettigheter og medbestemmelse må tas vare på i prosessen.    

 
 
Vedtak.  
Styret diskuterte sin strategi og arbeidet som må utføres frem mot eiermøtet den 22 og 23 januar.     
Styret ber adm. dir legge frem en sak til neste styremøte den 20. desember.    
 
 
20 desember behandlet styret saken og følgende ble protokollert:  
 

Styret hadde på forhånd fått oversendt Deloitte sitt notat med vurdering av dagens løsning – 
nullalternativet.     
 
Vedtak.  
I tillegg det utarbeidede notatet som vurderer dagens løsning skal det utarbeides to ytterligere 
notater.  

1. Compliance**- notat: Hvor dagens praksis, og forbedringsforslag beskrives i forhold til 
krav i notat 1.  

2. Fase 2: med vurdering av alternativet hvor Iris Salten iKS er splittet i to selskaper.    
 
For å få tid til å vurdere og forberede saken utsettes eiermøtet til 2 halvdel av februar.   
Styreleder tar opp dette med representantskapets leder.  
 
Eierskapsmøte skal ha følgende agenda:  

- Presentasjon av Iris sine kommersielle datterselskap: 12 minutter på hver.  
- Hvordan jobber Iris Salten IKS med eierskap.  
- Presentasjon av dagens modell m/ comliancedokument.  
- Presentasjon av alternativ organisasjonsmodell med beskrivelse av virkningene av å 

gjøre endring.    
 
**  Med compliance menes det å undersøke om Iris Salten IKS følger lover og regler, tar ansvar og reduserer risiko, samtidig 
som det legges til rette for vekst og fremgang for bedriften.    
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Utarbeidet materiell som følger saken.    
 
Dette saksfremlegget er understøttet av tre rapporter utarbeidet av Advokatfirmaet Deloitte.    
 

1. Juridisk vurdering knyttet til juridiske rammebetingelser og organisering for Iris Salten IKS.  
 
I forbindelse med ønske om å endre selskapsavtalen for å kunne betale utbytte til eierne ble denne 
rapporten utarbeidet for å svare på følgende spørsmål:  
 
a) Kan kommunene stille garanti til et IKS som ikke lenger har nonprofitt som formål?  
b) Kan kommunene fortsatt tildele innsamling av avfall til Iris Salten IKS som egenregi når Iris Salten 
ikke lenger er et nonprofitt-selskap?1  

I tillegg til disse problemstillingene ble utbyttepraksis i lys av statsstøtteregelverket vurdert.     
 
Denne rapporten er presentert for eiermøtet i slutten av oktober 2018.   
 
 

2. Vurdering av dagens organisering i Iris- Salten konsernet.    
  

I første fase er det snakk om å utrede det såkalte «nullalternativet». Nullalternativet er dagens situasjon 
og organisering, med de eventuelle forbedringer/mindre endringer som foreslås i vurderingen. 
Vurderingen av nullalternativet innebærer en gjennomgang av følgende forhold: 

• Overordnede styringsprinsipper, herunder en «oppdatering» av notatet fra Haavind 
• Viktige hensyn ved blandet virksomhet (offentlig og konkurranseutsatt virksomhet) innad 

samme konsern 
• Styrker og svakheter (herunder synergier) 
• Forbedringsforslag 

 
 

3. Effekt av å skille gebyrfinansiert og kommersiell drift.    
 

Det vil bli gjort både en juridisk og økonomisk vurdering.  
I denne fasen skal følgende vurderes.  

• Synergier ved dagens løsning som ikke vil bli videreført.    
• Positive effekter av å skille gebyrfinansiert og konkurranseutsatt drift.  
• Årlige ekstra kostnader ved å endre.  
• Engangskostnad ved å endre.    

 

Saken.  
 
Vurdering av dagens organisering.  
 
Utføring av blandet virksomhet i samme konsern.  
 
Det er ikke forbudt å drive blandet både kommersiell og offentlig virksomhet i samme konsern, eller i 
samme rettssubjekt.   Som det er påpekt i rapporten kreves det at man iverksetter tiltak slik at man 
oppnår at den kommersielle virksomheten oppnår fordeler i markedet.     
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Det viktigste forholdet her er regelverket for statsstøtte.   Dette regelverket setter krav om at en 
kommersiell aktør ikke må oppnå en økonomisk fordel gjennom sitt eierskap.    Dette gjelder spesielt for 
Retura Iris og Iris Produksjon.     
 
Som rapporten redegjør for er separate regnskaper og avtaler mellom selskapene gode tiltak for å 
redusere risikoen for kryss-subsidiering.  Dette er tiltak som selskapet har hatt på plass i mange år.        
 
Rapporten fra Deloitte konkluderer med at Iris konsernet er godt rigget for å unngå kryss-subsidiering i 
nåværende organisasjonsmodell.  
 
Styrker og svakheter med blandet virksomhet i samme konsern.  (Jeg velger her å referere hele 
kapitelet i rapporten.) 
 
Fordelen med å drive blandet virksomhet i samme konsernstruktur er først og fremst synergieffekter.    
For Iris Salten- konsernet betyr dette at selskapene kan dra nytte av kompetansen, infrastrukturen og 
distribusjonskanalene som foreligger for husholdningsrenovasjon i den kommersielle virksomhet, og 
motsatt.   Transaksjonskostnadene reduseres også mellom selskapene ved å ha dette i samme 
konsern.    Dette fører videre til billigere avfallsgebyr og generelt økt lønnsomhet for den kommersielle 
virksomheten.    
 
I rapporten pekes det på Konkurransetilsynets rapport «På like vilkår» som omtales synergieffekter på 
følgende måte:  

«Slike [synergieffekter] oppstår blant annet ved utnyttelsen av såkalte samdriftsfordeler. Det er 
samdriftsfordeler når kostnadene ved å drive to aktiviteter parallelt, er lavere enn kostnadene ved å 
drive dem hver for seg. Samdriftsfordelene kan være knyttet til den fysiske produksjonskapital, som når 
man får en bedre utnyttelse av faste installasjoner (kapasitet) ved å kombinere produksjonen av flere, 
forskjellige produkter. 7  

 
Samdriftsfordelene kan også være knyttet til humankapitalen, ved at kompetanse opparbeidet innenfor 
én produksjonsaktivitet kan utnyttes til å forbedre effektiviteten eller kvaliteten innenfor en annen. 
Endelig kan samdriftsfordelene være knyttet til utnyttelsen av felles administrasjonsressurser.» 

 
Ved at man har parallellvirksomhet i samme konsern vil det dessuten være enklere å utnytte dette enn om man 
skulle samarbeidet med et annet konsernsubjektet, ettersom man gjennom styrings- og instruksjonsmyndighet 
kan oppnå at konsernet «drar i samme retning». Samme rapport peker altså på de samfunnsøkonomiske 
gevinstene ved at offentlig eide virksomheter utnytter sin restkapasitet i markedet.  
 
Tidligere i år ble det offentliggjort en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Regjeringen og ledet av prof. dr. 
juris Erling Hjelmeng fra Universitet i Oslo. Rapportens tema er «Like konkurransevilkår for offentlige og private 
aktører».11 Også i denne rapporten fremheves synergieffekter som fordeler ved å drive blandet virksomhet:  
 

«For en offentlig markedsaktør kan koblingen mellom forvaltningsoppgaver og konkurransevirksomhet 
gi opphav til økonomiske gevinster i form av blant annet stordrifts- og samdriftsfordeler som innebærer 
lavere produksjonskostnader for den kommersielle virksomheten. Videre kan netto utgifter ved å utføre 
lovpålagte oppgaver reduseres ved at overskudd fra den kommersielle virksomheten tilflyter 
forvaltningsdelen.  
I tillegg til produksjonsøkonomiske samdrifts- og synergieffekter kan koblingen til 
forvaltningsvirksomheten også gi andre fordeler på produktsiden. Dette kan for eksempel inntre hvis 
produkter fra forvaltningsvirksomheten kobles med andre produkter som selges i markedet. Det kan 
dermed tilbys en produktpakke andre aktører ikke uten videre kan levere. Konkurransevirksomheten 
kan også nyte godt av etablerte kunderelasjoner fra kjernevirksomheten i konkurransevirksomheten. Det 
samme gjelder etablerte merkenavn».12  
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At det forekommer positive synergieffekter ved å drive blandet virksomhet i et offentlig foretak (og for øvrig), er 
tilnærmet en etablert sannhet. Spørsmålet er hvilke problemstillinger, eller svakheter/ulemper, som kan oppstå 
ved å drive blandet virksomhet. I den forbindelse gjennomgås ikke rene statsstøtterettslige hensyn da dette er 
gjennomgått i punkt 3.2 ovenfor.  
 
Det er først og fremst forhold knyttet til markedssituasjonen som trekkes frem som en ulempe av blandet 
virksomhet i samme konsern. Satt på spissen kan en si at dette ikke er ulempe for konsernet i seg selv, men mer 
for aktører som konkurrerer med de kommersielle virksomhetene. I rapporten «Like konkurransevilkår for 
offentlige og private aktører» fremheves det blant annet at skattefritaket for offentlige aktører, og kommuners 
konkursimmunitet vil kunne være konkurransevridende i så måte.  Herunder fremheves også tilgangen på kapital 
som en særfordel for offentlige foretak. Alle disse hensynene har imidlertid en klar side mot 
statsstøtteregelverket, som har til sitt fremste formål å hindre konkurransevridninger mellom offentlige og private 
midler og foretak.  
 
Det er derfor vanskelig å fremheve andre særskilte ulemper for Iris Salten-konsernet når det gjelder å drive både 
offentlig og konkurranseutsatt virksomhet innad i konsernet. Det er først og fremst hensynene til og 
problemstillingene som oppstår ved etterlevelse av statsstøtteregelverket som gjør seg gjeldende. 
 
Hensynet til statsstøtteregelverket kan oppleves som en ulempe ved drift av blandet virksomhet, da 
etterlevelse av regelverket nødvendiggjør mere administrasjon sammenlignet med en rent offentlig eller 
et rent kommersielt selskap.  Samtidig så vil en separering av virksomheten medføre 
dobbeltadministrasjon.    
 
Synergieffektene ved å drive blandet virksomhet er først og fremst fremtredende når virksomhetene en 
drar ressurser fra er noenlunde parallelle. Med dette menes det at slike synergieffekter gjør seg mest 
gjeldende når det f.eks. drives håndtering/behandling av både husholdningsavfall og næringsavfall i 
samme konsern. Kompetansen og infrastrukturen som ligger til grunn for begge virksomhetene er i stor 
grad overlappende. For Iris Salten-konsernet vil det imidlertid kunne være vanskeligere å påvise slike 
synergieffekter for f.eks. HT Safe AS, da dette selskapet etter vår oppfatning ikke har noen 
parallellvirksomhet innad i konsernet. 
 
 
Iris Salten sine styringsprinsipper.    
 
Deloitte har gjennomgått styreinstrukser og instrukser for daglig ledere og funnet disse oppdatert og i 
henhold til regelverk.  Instruksene er oppdatert i henhold til Haavind sine innspill fra 2012.  
 
Deloitte skriver at ordningen med at daglig leder i Iris Salten IKS er styreleder i de heleide 
datterselskapene etter deres mening er en god ordning.   Det presiseres at det sikrer at Iris Salten IKS 
forvalter sine eierskap på en god måte i tråd med sine eierkommuners interesser.     
 
I forhold til Iris Salten IKS sin eierskapspolitikk sier Deloitte at den synes å være grundig utarbeidet med 
gode verdier og prinsipper for forvaltning av eierskap.   Særlig positivt er at selskapet har fokus på 
kompetanseprofil for styremedlemmene i datterselskapene, og oversikten viser at det er en god og jevn 
fordeling av kompetanse hos de ulike styremedlemmene.    Det vises også til at Iris Salten IKS i sin 
eierskapspolitikk viser til markedsinvestorprinsippet når det gjelder utbytte fra kommersielle selskaper, 
da dette etter Deliotte sin erfaring er en mangelvare hos mange offentlig eide foretak og konsern.    
 
De som sitter i valgkomite for valg av styremedlemmer i datterselskapene kommer fra Fauske, 
Gildeskål og Bodø.  Deloitte fremhever at dette er et annet godt grep for å sikre at eierkommunene 
involveres og har påvirkning på selskapene.    
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Deloitte råder Iris til å utarbeide retningslinjer for hvordan statsstøtteregelverket skal ivaretas gjennom 
den generelle virksomheten og konserninterne transaksjoner.   Det vises her til det som er sagt om 
statsstøtteregelverket tidligere.     
 
Deloitte har gjennomgått de konserninterne avtalene.   Deloitte bemerker om dette «… at avtaler 
mellom rettssubjekt i samme konsern bør nedtegnes skriftlig, og at Iris Salten synes å etterleve dette.»   
 
Deloitte bemerker at Iris Salten IKS og dets styre jevnlig oppdaterer og kontrollerer 
styringsdokumentene i konsernet. Gode styringsdokumenter gir bare utslag dersom de faktisk følges 
opp, og etter vår oppfatning er dette tilfelle i Iris Salten-konsernet. Styringsdokumentene gjennomgås 
jevnlig, og etter hva vi kan se er alle styringsdokumenter gjennomgått og revidert minst to ganger de 
siste seks år. I tillegg møter styrene i datterselskapene jevnlig i hovedstyret i Iris Salten IKS for å 
redegjøre om forhold i datterselskapene. Basert på mottatt informasjon møter datterselskapene ca. 
hvert halvannet år (og noen ganger oftere) i hovedstyret for å redegjøre for ulike virksomhetsforhold 
overfor Iris Salten IKS. 
 
 
Konsekvensen av å skille gebyrfinansiert og kommersiell drift.    
 
I sammendrag fra Deloitte står følgende:  
 

Økonomiske synergier (besparelser) er estimert som forskjellen kostnadene ved den 
foreslåtte alternative organiseringen og dagens konsernstruktur i Iris Salten-konsernet. 
 
Den foreslåtte alternative organisasjonsstrukturen estimeres å medføre 
• en årlig merkostnad på 3,2 MNOK 
• en engang omstillingskostnad på 2,0 MNOK 
 
Deloitte understreker at det vil være betydelig usikkerhet knyttet forutsetningen for 
estimatene og dermed også selve estimatene. 
 
Bruken av punktestimater i MNOK, med et desimal, må ikke tolkes som presisjonsnivå for 
estimatene. Avvikelser på 20 % i hvert enkelt punktestimat må påregnes. 

 
 
Videre:  
 
Dagens organisering fremstår som fordelaktig 
Basert på analysen av økonomiske effekter synes dagens organisasjonsstruktur å være 
hensiktsmessig. Denne konklusjon opprettholdes når juridiske vurderinger i denne og 
foregående rapporter tillegges vekt. 
 
Langsiktighet 
Det ligger en verdi i langsiktighet i denne beslutningsprosessen. Beslutning bør sees i lys 
av forventet utvikling de neste 5-10 årene. En omorganisering forventes å bli krevende 
både økonomisk og organisatorisk. Organisasjonsstrukturen bør være den som anses å 
være mest effektiv, også på lengre sikt. Vi har ikke gjort noen vurderinger av 
forventninger til utvikling i rammebetingelser og regelverk i et slikt tidsperspektiv. 
 
Rapportens begrensninger 
Ved beslutninger om en eventuell omorganisering vil andre faktorer enn juridiske og 
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økonomiske hensyn også tillegges vekt. Slike hensyn er ikke en del av rapporten og 
beslutningstakere må vurdere disse forholdene på selvstendig grunnlag. Vi presiserer at 
Deloitte ikke er ansvarlig for handlinger som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport. 
 
Fra oppsummeringen  
Fordelen med den alternative organiseringen er at man i størst mulig grad opererer med 
«rene» selskaper (offentlig eller kommersiell). Statsstøtterettslig er dette et effektivt 
tiltak, selv om en likevel ikke er garantert å unngå brudd på regelverket. Det vil fortsatt 
være viktig at avtaler mellom Iris Service IKS og selskaper i Iris Salten Holding-konsernet 
inngås på markedsmessige vilkår. 
 
Det er imidlertid vanskelig å se at fordelene oppveier ulempene ved omorganiseringen. 
Først og fremst medfører omorganiseringen økte kostnader. Den foreslåtte alternative 
organisasjonsstrukturen estimeres å medføre: 
 

• en årlig merkostnad på 3,2 MNOK 
• en engang omstillingskostnad på 2,0 MNOK 

 
I tillegg vil en gå glipp av ikke-økonomiske synergieffekter, slik som kompetanse- og 
effektivitetsgevinster. 
 
Nåværende organisering og struktur kan opprettholdes i samsvar med relevant lovgivning. Det 
er også vår oppfatning at Iris Salten-konsernet i all hovedsak opererer i tråd med de regelverk 
som er vurdert. I den utstrekning det er behov for å foreta endringer så skyldes dette forhold 
som ikke kan tilskrives organisasjonsmodellen.  
 
Følgende momenter er sentrale for at den nåværende organiseringen kan og bør videreføres: 

• Det er ikke forbudt å drive blandet virksomhet i samme konsern, så lenge en har 
separate regnskap (der dette er nødvendig) og unngår kryssubsidiering. 
• Fremtredende synergier kan hentes ut ved utførelsen av parallell virksomhet i samme 
konsern (f.eks. offentlig og kommersiell renovasjon). 
• Iris Salten-konsernet har etablert gode styringsprinsipper som er godt egnede for å være 
i samsvar med relevant lovgivning, herunder selskapsrettslig lovgivning. 
• Alternative organiseringer har få positive effekter på konsernet. 

 
Det foreslås imidlertid at man gjennomfører noen endringer. Dette har i utgangspunktet ikke bakgrunn i 
organisasjonsstrukturen, og vil måtte gjennomføres uavhengig av valg av organisasjonsmodell. Her kan 
nevnes: 
 

• Garantistillelse for næringsvirksomhet på Vikan (metalltomt, deponi m.m.) 
 
• Tilrigging av Iris Produksjon som tilbyder på anbud fra Iris Service/Iris Salten, og etterfølgende 
utlysning av avtale. 

 
Endringsforslag 
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Administrasjonens vurdering.  
 
Deloitte har utarbeidet tre rapporter for understøttelse av denne saken;  

1. Juridiske rammebetingelser for Iris Salten IKS  
2. Om dagens organisering.  
3. Økonomisk effekt av potensiell omorganisering.  

 
 
Rapporten konkluderer med at en omorganisering har få positive effekter for konsernet.  
Det er fordeler med å ha helt rene selskaper som man vi ha med en omorganisering, slik kan man i 
enda større grad sikre seg mot å bryte statsstøtteregelverket.    Det er imidlertid vanskelig å se at 
fordelene oppveier ulempene ved omorganiseringen. 
 
Først og fremst medfører omorganiseringen økte kostnader. Den foreslåtte alternative 
organisasjonsstrukturen estimeres å medføre: 
 

• en årlig merkostnad på 3,2 MNOK 
• en engang omstillingskostnad på 2,0 MNOK 

 
Nåværende organisering og struktur kan opprettholdes i samsvar med relevant lovgivning. Det 
er også vår oppfatning at Iris Salten-konsernet i all hovedsak opererer i tråd med de regelverk 
som er vurdert.  
 
Med bakgrunn av Deloitte’s arbeid anbefaler administrasjonen at det ikke gjøres endringer for å skille 
kommersiell og gebyrfinansiert drift i Iris Salten IKS.   
 
Med bakgrunn i det arbeidet som er gjennomført vil følgende tiltak bli iverksatt:   
 

1) Investeringer på Vikan som i hovedsak gjøres i en kommersiell satsning skal ikke finansieres 
med kommunal garanti.   Per i dag betyr det at investeringen i deponi på Vikan som er gjort i 
perioden 2017 til 2019 og investeringen i metalltomt fra 2015 finansieres i ordinær bank, og 
uten kommunal garanti.  
 

2) I henhold til statsstøtte regelverket kan ikke Iris Salten IKS tildele Iris Produksjon oppdraget 
med å motta, behandle og avsette avfall fra husholdningene i Salten i egenregi, fordi over 20 % 
av Iris Produksjon sine inntekter kommer fra konkurranseutsatt drift.   Denne avtalen skal derfor 
konkurranseutsettes.  Det hentes inn juridisk assistanse for habilitet i forhold til dette anbudet.    
 

3) Iris Service skal behandle alle tilbydere av forretningsrenovasjon likt.   Det betyr at dersom Iris 
Service selger en type tjeneste til Retura Iris, skal de på likelydende måte selge samme 
tjeneste til andre kommersielle aktører.      
 

4) Alle interne avtaler gås gjennom på nytt.   Avtalene skal bygge på markedsinvestorprinsippet.   
Avtalene skal være åpne.      
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Eiermøtet 25 februar 2019.    
 
Eiermøtet 25 februar, på Saltstraumen hotell gjennomgikk de utarbeidede rapportene og konklusjonene 
i disse.    Eiermøtet gjorde følgende konklusjon;   
 
Styret legger frem to saker til representantskapet i mai.  

1. Sak om endring av selskapsavtalen som gjør det mulig for Iris Salten IKS å utbetale utbytte 
til sine eiere fra kommersiell drift.  

2. Sak som konkluderer med at det ikke skal gjøres endringer i Iris sin organisering.    
 
 
Styrets forslag til  
 
Vedtak.    
 
Med bakgrunn av Deloitte’s klare tilrådning gjøres det ikke endring i dagens organisering av Iris Salten 
IKS.   
 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør     
 
 

 
 
 

  



Representantskapet– Iris Salten IKS.  

 
 

17 

 
 
 
Sak nr: 19/08        5. mai 2019. 
Beslutningssak 
 
 
Endringer i Iris Salten IKS sin selskapsavtale.    
 
Hensikt.  
Arbeidet med å endre Iris Salten sin selskapsavtale startet opp høsten 2017.    I utgangspunktet hadde 
ønske om endring to formål; øking av selskapets låneramme og endring som gjør det fortsatt mulig å 
betale utbytter fra kommersiell drift til eierne.    Økning i låneramme er allerede godkjent av 
kommunene.    Forholdt til utbytte har vært gjennom en nærmere vurdering før denne behandlingen.    
 
Styret behandler denne saken og innstiller til vedtak for representantskapets møte.    Etter 
representantskapets behandling går saken til eierkommunene for godkjenning av endring i 
selskapsavtalen.    Denne endringen må godkjennes i alle kommunestyrer før den er gjeldende.     
 
 
Bakgrunn.  
Av Iris Salten IKS sine vedtekter går det frem at selskapet er et non-profitt selskap, og følgelig ikke skal 
betale utbytte.   Denne setningen i selskapsavtalen er ikke forenlig med den utbyttepolitikken man 
ønsker for selskapet.  § 2 Selskapsform og ansvarsforhold ønskes derfor endret fra:  
 

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.  

 
Til:  

Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, 
(IKS loven).    Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en 
egenregitildeling.    Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller 
vilkårene for å være offentlig rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt.  Arbeidsgiveransvaret tilligger styret.   Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret.   Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets 
virksomhet.      

 
 
Saken 
Revisor har i egen sak tatt opp med styret at det er problematisk, og ikke i henhold til gjeldende 
regelverk at utbytte fra datterselskapene betales direkte fra de kommersielle selskapene og til eierne av 
morselskapet.   Det korrekte er at utbytte betales ut til morselskapet som så igjen gir utbytte til eierne.     
 
Iris Salten iks ønsker å gi utbytte til eierne, da hensikten med den kommersielle satsningen i selskapet 
er økonomisk betinget både for selskapene og for eierne.   
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I Iris Salten iks sin selskapsavtale står det i § 2 at Iris Salten IKS er et nonprofitt interkommunalt 
selskap.    I sin tid ble «nonprofitt» spesifisert for å tydeliggjøre at den gebyrinntektene Iris Salten har 
kan gi grunnlag for utbytte i selskapet.  
 
Etter gode innspill fra eierne er det gjort en juridisk vurdering av å ta ut nonprofitt fra selskapsavtalen.  
Følgende spørsmål er stilt:    
 

a) Kan kommune stille garanti til et IKS som ikke lenger har nonprofitt som formål?  
b) Kan kommunen fortsatt tildele innsaling av avfall til Iris Salten som egenregi når Iris- Salten IKS 

ikke lenger er et nonprofitt-selskap.    
 
 
Deloitte har i sin juridiske vurdering konklurt med følgende:  
 

1. Eierkommunene kan fortsatt stille garantier til Iris Salten IKS som om «non-profitt» -beskrivelsen tas 
vekk fra selskapsavtalen. Det avgjørende for adgangen til å stille garantier er om rettssubjektet utøver 
«næringsvirksomhet». Det sentrale i denne vurderingen er den type virksomhet som drives, og ikke 
hvordan selskapet betegnes i selskapsavtalen.  

 
2. Hvorvidt Iris Salten IKS betegnes som et «Non-profit» selskap har ikke betydning for adgangen til 

kommunen om å tildele kontrakter iht. unntaket om utvidet egenregi.  
 

3. Iris-Salten konsernet må forholde seg til statsstøtteregelverket ettersom det utøves både kommersiell 
(økonomisk) og offentlig (ikke-økonomisk) aktivitet.  

 
4. For å tilfredsstille statsstøtteregelverket skal Iris Salten IKS også i fortsettelsen følge 

markedsinvestorprinsippet i sin utbytte-politikk.   
 
Markedsinvestorprinsippet innebærer at det foretas en analyse av om investeringer foretatt av det 
offentlige er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Dersom det offentlige har tilført midler til en 
virksomhet på vilkår som ikke ville vært akseptable for en privat investor som handler under normale 
markedsøkonomiske vilkår, vil det være tale om støtte.    

 
 
 
Konklusjon.  
 
Notatet fra Deloitte konkluderer med at å ta ut «nonprofitt» fra Iris Salten IKS sin selskapsavtale ikke har noen 
betydning for egenregitildelingen til Iris Salten eller kommunenes garantistillelse for selskapets lån. 
  
Notat bekrefter at Iris Salten IKS må forholde seg til 80/ 20 regelverket for tildelt egenregi fra kommunene. Dette 
gjelder også for Iris Service.  
 
De garantiene som kommunene gir for låneopptak i Iris Salten kan ikke være for å dekke investeringer av 
kommersiell karakter. Investeringer som i all hovedsak er av kommersiell art må tas av datterselskapene og 
finansieres av disse.  
 
For å tilfredsstille statsstøtteregelverket skal Iris Salten IKS også i fortsettelsen følge markedsinvestorprinsippet i 
sin utbytte-politikk. 
 
Selskapsavtalens punkt 2 forslås derfor gitt følgende ordlyd:     
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§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.   
 
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, 
(IKS loven).    Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en 
egenregitildeling.    Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller 
vilkårene for å være offentlig rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt.  Arbeidsgiveransvaret tilligger styret.   Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret.   Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets 
virksomhet.      
 
 
 
Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende  
 
vedtak: 
 
Selskapsavtalen for Iris Salten iks endres på følgende punkt til følgende ordlyd  
 
§ 2:  
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, 
(IKS loven).    Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en 
egenregitildeling.    Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller 
vilkårene for å være offentlig rettslig organ.  
 
Virksomheten er eget rettssubjekt.  Arbeidsgiveransvaret tilligger styret.   Virksomheten skal være 
registrert i Foretaksregisteret.   Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets 
virksomhet.      
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør       
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Sak nr: 19/09        6. mai 2019. 
Beslutningssak 
 
 
Henvendelse fra Rødøy kommune.  
 
Hensikt.  
Iris har mottatt en henvendelse fra Rødøy kommune hvor de ber om å bli en del av Iris.    Vi anbefaler overfor 
styret og eierne at vi vil gjøre en nøye vurdering av henvendelsen.  Dette kan imidlertid ikke gjøres før i 2020.    
 
Bakgrunn.  
24 januar 2019 mottok Iris følgende henvendelse.   
 

Rødøy kommune er deltaker i Helgeland avfallsforedling IKS, HAF.  
I anledning arbeidet med ny eierstrategi for HAF som skal konkludere første halvår 2019, har 
kommunestyret vedtatt å utrede muligheten for å delta i IRIS Salten IKS, IRIS. Dette som alternativ til 
hvordan kommunen kan løse sine lovpålagte oppgaver innenfor avfallshåndtering.  
Vi ber med dette om et møte, for å diskutere hva som må til for å kunne vurdere en eventuell søknad 
om deltagelse i IRIS. Dere må gjerne foreslå møtetidspunkt.  

 
Det er gitt informasjon til kommunene i Salten i eiermøtet den 25 februar.    
 
Saken.  
 
Denne saken handler på nåværende tidspunkt om Iris skal starte et arbeid som fører til et beslutningsgrunnlag 
for om Rødøy kommune skal tas opp i Iris Salten IKS eller om det kan være mulig med andre modeller.     
 
Med utvidelsen av Hamarøy kommune, som skal skje fra og med 1. januar 2020 har Iris Salten nok oppgaver 
som går på strukturelle endringer det neste halvåret.   Samtidig er vi positive til å vurdere henvendelsen.    
 
Vi anbefaler derfor at vi sier ja til å gjøre en utredning hvor Rødøy kommune sin deltagelse i Iris Salten, men at 
arbeidet avventes til 1. januar 2020.   Videre vil da representantskapet våren 2020 få en tilrådning til om Rødøy 
skal tilbys å bli medlem av Iris Salten, eller om den tjenesten de trenger utført kan løses på en annen måte.     
 
 
Forslag til  
 
vedtak.  
Iris Salten IKS sier ja til å gjøre en utredning som vurderer Rødøy kommune sin deltagelse i Iris Salten.  Arbeidet 
skal stilles ferdig til mai 2020.    
 
 
Leif Magne Hjelseng        
Administrerende direktør       
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Sak nr: 19/10        6. mai 2019. 
Beslutningssak 
 
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge styrets medlemmer.   
 
Bakgrunn.  
Medlemmene skal i følge lov om interkommunale selskaper velges for 2 år om gangen.  
Representantskapet vedtok i sitt møte 11 november 2016, sak 19 ny instruks for valgkomiteens arbeid.    
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2017 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Jan Folke Sandnes, Jørn Stene og Ida Marie Pinnerød.    
 
Saken.  
Styret har inneværende år hatt følgende sammensetning:  

Navn Valgt inn Kommune Funksjon  
Ragnar Pettersen 2011 Fauske Styreleder På valg  
Hilde Furuseth Johansen  2015 Gildeskål Nestleder  På valg  
Hege Sørlie  2016 Meløy Styremedlem   
Jørgen Kampli 2008 Fauske Styremedlem  
Lars Arve Jakobsen  2015 Bodø  Styremedlem På valg  
Kari Storstrand 2015 Bodø Styremedlem  
Ole Petter Nybakk 2015 Beiarn 1.vara På valg 
Greta Johanne Solfall  2015 Sørfold 2. vara På valg  
Britt Kristoffersen  2016 Beiarn  3. vara  

 
 
  
 
Vedtak:  
Til styre i Iris Salten iks velges:   
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør                                           
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Sak nr: 19/11        6. mai 2019. 
Beslutningssak 
 
Valg av styrets leder  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge styrets leder.   
 
Bakgrunn.  
Styrets leder velges for 2 år. Dagens ble valgt til leder i 2011.          
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2017 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Jan Folke Sandnes, Jørn Stene og Ida Marie Pinnerød.    
 
Saken.  
Saken er forberedt av valgkomitéen.  
 
 
 
 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør 
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Sak nr: 19/12        6. mai 2019. 
Beslutningssak 
 
 
Valg av styrets nestleder  
 
Bakgrunn.  
Styrets nestleder velges i utgangspunktet for 2 år. Dagens nest leder er Hilde Furuseth Johansen.   
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2017 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Jan Folke Sandnes, Jørn Stene og Ida Marie Pinnerød.    
 
Saken.  
Saken er forberedt av valgkomitéen.  
 
  
 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
  
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør   
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