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Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 19/04         4.februar 2019 
Beslutningssak 

Organiseringa av Iris Salten iks.    
 

Hensikt.  
Styret tar stilling til eiermøtets ønske om å vurdere alternativ organisering for Iris Salten IKS:    
 
 

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.  



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.    
 
 
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.     
 
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  

 
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.    
 
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 
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 

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 anbefaler administrasjonen følgende tiltak:  
 

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) Det settes opp anbud på behandling av avfallet som kommer fra husholdningene i Salten.     
Dette vil gjelde alt avfallet som samles inn fra husholdningene, og det avfallet som 
husholdningene leverer på miljøtorgene.    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.      

 
 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak.    
 
Med bakgrunn av Deloitte’s klare tilrådning foreslår styret overfor representantskapet at det ikke gjøres 
endring i dagens organisering av Iris Salten IKS.   
 
Med bakgrunn i det arbeidet som er gjennomført iverksettes følgende tiltak:  
 



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) Det settes opp anbud på behandling av avfallet som kommer fra husholdningene i Salten.     
Dette vil gjelde alt avfallet som samles inn fra husholdningene, og det avfallet som 
husholdningene leverer på miljøtorgene.    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.      

 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør     
 
 



 
 
Styret – Iris Salten IKS.  
 
 
 
Sak nr: 19/ 05        4. februar 2019. 
Beslutningssak 
 

25 års markering i Iris Salten.   
 
Hensikt.  
Styret skal beslutte om Iris skal inngå avtale med Up North og den portugisiske kunstneren Bordalo II, 
som skal lage en skulptur på hvert Miljøtorg av avfall som er kommet inn fra innbyggerne.   
 
Bakgrunn.  
Iris er 25 år i 2019. I den forbindelse legges det opp til en rekke arrangementer/kampanjer i løpet av 
året. Vi ønsker å hylle befolkningen i Salten, som er i verdensklasse på kildesortering. Og det skal vi 
blant annet gjøre med markeringer på alle 12 Miljøtorg, der vi gjennom skulpturene til Bordalo II skal 
sette ressursbruk på dagsorden.  
 
Saken.  
Markeringen av 25-års jubileet skal først og fremst være en takk til alle innbyggerne i Salten for at de er 
blant de aller beste i verden til å kildesortere avfallet. Og nå skal vi gå for å bli best! 
 
Vi skal synes gjennom hele året på en positiv måte som skal gagne ulike målgrupper, og påvirke disse i 
en positiv retning. Aktivitetene skal ikke være prangende eller fokusere på oss selv, men menneskene 
som gjør det mulig for Iris å nå sine mål.  
 
Vi legger opp til to hovedkampanjer.  Den ene blir «Veien til verdensmesterskap» der vi skal hylle 
befolkningen i Salten for å være verdens beste å sortere avfall. Vi setter fokus på restavfallsfraksjonen 
ved å etablere ei fokusgruppe med personer i Salten som ikke sorterer avfallet sitt. Vi skal følge 
antisortererne gjennom store deler av året og trene de opp til å bli gode sorterere. Vi skal gjøre ulike 
filmopptak som til slutt skal bli jubileumsfilm som kommer i 2020 i ekte David Attenborough-stil der vi ser 
Salten utenfra. 
 
Feiring av Iris er en feiring av befolkningen i Salten, og vi vil at feiringen skal markeres på hvert 
Miljøtorg. Miljøtorgene er det viktigste navet i sorteringen av avfallet, og vårt viktigste kontaktpunkt med 
våre kunder.  
Gjennom å hedre Miljøtorgene, hedrer vi saltenværingene som er der for å sortere avfallet sitt. Den 
andre hovedkampanjen blir en miljøtorgturne med avduking av kunstverk. 
Vi ønsker å invitere den verdenskjente portugisiske kunstneren Bordalo II til Salten. Han og hans team 
lager fantastiske kunstverk av de ressursene som finnes på den enkelte Miljøtorg.  
Bordalo er født i 1987 og har på grunn av dette følt seg født inn i en generasjon av ekstreme forbrukere 
som er materialistisk og grådig. Den høye produksjonen av ting gir en høy produksjon av søppel, men 
for å skape en motvekt til dette lever han etter prinsippet "one mans trash is another mans treasure", og 
det er dette han etterlever gjennom sin kunst. Han skaper og re-skaper, setter sammen og utvikler ideer 



med "døde" materialer, og relaterer dem til bærekraft, økologisk og sosial bevissthet og oppmerksomhet 
rundt dette. 
Skulpturene til Bordalo II vil være Iris sin gave til lokalbefolkningen. Prosjektet vil skape både nasjonal 
og internasjonal oppmerksomhet og gjennomføres i samarbeid med den urbane kunstfestivalen Up 
North, som blir avtalepart i prosjektet. 
I en foreløpig kontakt mellom Up North v/Gøran Moya og kunstneren Bordalo II, har kunstneren ytret 
seg positiv til å gjennomføre dette prosjektet.  
 
I tillegg til de overnevnte jubileums-prosjektene vil vi være mer synlig i Salten på ulike arenaer. Vi vil 
hedre de som tømmer avfallet i all slags vær med egen film. 25-års jubileet vil også prege de to 
utgivelse av Iris nytt i år. Dette er en del av det ordinære kommunikasjonsarbeidet, som er nedfelt i 
kommunikasjonsplanen for 2019.   
For mer utførlig informasjon se eget vedlegg til saken.  
 
Økonomi. 
I kommunikasjonsplanen for 2019, som styret har vedtatt, er det satt av 200.000 kroner til ulike tiltak i 
jubileumsåret. Videre er det satt av penger til både kommunikasjonsrådgivning og filmproduksjon.  
Jubileumsfilmen vil ikke være ferdig før i 2020.  
Skulpturprosjektet vil koste Iris vel 83.000 kroner per Miljøtorg. Samlet 1 million kroner for alle 12 
Miljøtorgene. Dette finansieres gjennom en ekstrabevilgning til kommunikasjon for 2019. 
 
Vedtak: 
Styret tar aktivitetsplanen for jubileumsåret 2019 til orientering og godkjenner ekstra bevilgning på 1 
million kroner til utsmykking på alle 12 Miljøtorgene av den internasjonale kunstneren Bordalo II. 
  
  
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng                         Arnt E. Pedersen 
Administrerende direktør                        Kommunikasjonsansvarlig 
 



IRIS SALTEN 25 ÅR

JUBILEUMSÅRET 2019



TAKK SALTEN
Dere er verdens beste på sortering!

Mål for markeringen

Synlighet i Salten gjennom hele året. Vi skal være en positiv bidragsyter gjennom året for 

befolkningen i Salten. Vi skal sette pris på befolkningen i Salten, som er verdens beste å 

sortere avfall.

I bunnen av all kommunikasjon ligger vår visjon; vi skal gjøre det enkelt å gjøre det rette.

Filosofi

Tanken bak markeringen er å synes gjennom året på en måte som bidrar til noe positivt 

for Saltensamfunnet. Sammensetningen av aktivitetene skal gagne ulike målgrupper, og 

påvirke disse i en positiv retning. Aktivitetene skal ikke være prangene eller fokusere på 

Iris i seg selv, men menneskene som gjør det mulig for Iris å nå sine mål. 



JUBILEUMSKAMPANJE 2019:
Veien til verdensmestermesterskap

Mål og kanal

Hovedmål:  Hylle befolkningen i Salten for å være verdens beste å sortere avfall

Delmål:  Sette fokus på restavfallsfraksjonen

Delmål:   Motivere til økt sorteringsgrad i Salten

Primærkanal:  Facebook

Støttekanaler:  Media og aktiv bruk av pressemeldinger

   Annonser

Brief

EU har en målsetting om materialgjenvinning på 65% innen 2035, men Salten vil hanke 

inn seieren allerede i 2020. Jubileumskampanjen for Iris 25 år er derfor en hyllest til 

befolkningen i Salten, nettopp fordi vi er i ferd med å bli verdens beste søppelsorterere. 

Men for å komme helt i mål må vi få med oss en helt spesiell målgruppe - antisortererne. 

Restavfallsfraksjonen er syndebukken når det kommer til å dra ned prosentandelen 

materialgjenvunnet avfall, og det er denne vi vil til livs i årets kampanje. For å klare det tar 

vi i bruk olympiatoppens terminologi og virkemidler for å trene opp også antisortererne til 

å bli verdens beste sorterere. 

Utgangspunktet for kampanjen er en fokusgruppe med mennesker i Salten som ikke 

sorterer avfallet sitt. Deres perspektiv på sortering skal legge grunnlaget for den videre 

kampanjen, gjennom å adressere de konkrete motivasjonsfaktorene for å ikke sortere. 

Dette gjør vi gjennom å tematisk gjennomgå hovedknaggene fra Olympiatoppen, 

eksempelvis idrettspsykologi, teknikk, teknologi, ernæring osv.

Resultatet er jubileumsfilmen i januar 2020, hvor vi annonserer at vi har vunnet kappløpet 

om å bli verdens beste sorterere. I ekte David Attenborough- stil ser vi Salten utenfra, 

og observerer hvordan vi har klart å lykkes, og hvor vi hyller innbyggerne for å være 

verdensmestere. Filmen skal inneholde klipp fra året med antisortererne, og samtidig ta 

inn ulike målgrupper og personer i Salten som har ligget i hardtrening for å nå målet. 



Markering

Feiringen av Iris er en feiring av befolkningen i Salten, og vi vil at feiringen skal markeres 

på hvert miljøtorg. Vi ønsker stor involveringsgrad fra de ansatte på hvert enkelt torg, 

samtidig som vi ønsker en viss konsistens i de ulike markeringene. Vi vil derfor sette opp 

en mal for gjennomføring, samt tildele hvert miljøtorg et budsjett for gjennomføringen. 

Slik vil vi at alle feiringene skal inneholde de samme elementene, men at hvert torg får 

individuell frihet til å tilpasse feiringen sin kommune og sine besøkende. Forslag til mal 

ligger vedlagt. Feiringene må skje jamfør en oppsatt kalender i vår og høstmånedene 2019. 

ØVRIGE AKTIVITETER
Miljøtorgene

Forskjønning
Miljøtorgene er det viktigste navet for sortering i Salten, og vårt viktigste kontaktpunkt 

med våre kunder, nemlig befolkningen i Salten. Gjennom å hedre miljøtorget hedrer vi 

saltenværingene som er der for å sortere avfallet sitt. Dette vil vi gjøre gjennom å invitere 

kuntener Bordalo II til Salten. Han lager fantastiske skulpturer etter prinsippet ”one 

mans trash is another mans treasure” som et opprop mot bruk-og-kast-kulturen i den 

vestlige verden. Bordalo vil besøke hvert enkelt Miljøtorg og lage sine spektakulære 

kunstverk av de ressursene som finnes på den enkelte stasjon.  Skulpturene vil være Iris 

sin gave til lokalbefolkningen, og gir Miljøtorgene en ny dimensjon som setter ressursbruk 

på dagsorden. Prosjektet vil skape både nasjonal og internasjonal oppmersksomher 

og gjennomføres i samarbeid med den urbane kunstfestivalen Up North. Vi ønsker 

å forespørre kunstneren - som ofte tar utgangspunkt i dyreriket - om han kan ta 

utgangspunkt i vår lokale fauna. For eksempel ved å plassere en gaupe i på miljøtorget på 

Oppeid. Dette gir en ekstra lokal forankring i prosjektet. Kunstverkene skal avdukes på 

feiringen til det enkelte miljøtorg.

Lokal prisutdeling

Nominajsonskonkurranse til kommunens/miljøtorgets grønne portrett. Avgjøres av det 

lokale miljøtorget - prisen er en symbolsk greie for å hylle de som strekker seg lengre for å 

imøtekomme miljøet. Prisen de får er det lokale streetartmotivet som bilde.





Eventer
Vi ønsker å være synlig med vårt budskap hele året, og dette vil vi gjøre gjennom å delta 

på allerede etablerte eventer i ulike formater. Vi mener dette er mer formålstjenelig og 

kostnadseffektivt enn å skape egne, nye arenaer for synlighet.

Lytring

Iris skal bli synlig i den offentlige debatten rundt grønt skifte, bærekraft og miljø. Vi ønsker 

å benytte oss av den allerede etablerte platformen Lytring som arrangeres i Stormen i 

Bodø. Dette er et debattforum som tar opp ulike tema, med et kompetent panel, og innspill 

fra salen. Her ønsker vi å trekke inn Grønne Portretterkonseptet, og kjøre en “live” versjon 

av dette. 

Iris Newton

Vi vil bygge et Newtonrom på Vikan, og bidra til at alle 4./5. klassinger i Salten får besøke 

dette. I dag finansierer Iris transport til de lokale Newtonrommene i Salten, men nå vil vi 

få elevene til oss. Det er allerede gjennomført et forprosjekt av First Scandinavia som må 

oppdateres noe.  Nå søkes det om å få omdisponert kommunenes overskudd til å finansiere 

dette. Dette er et bidrag til Salten, og en måte å vise at vi satser på vår felles fremtid. 

Prosjektet igangsettes iløpet av jubileumsåret, men vi tar ikke sikte på ferdigstillelse før i 

2020.

Unge Salten
Barn og unge er fremtidens Salten, og som en del av strategien om å posisjonere 

Iriskonsernet som en kompetansebedrift, vil vi legge til rette for at barn og unge fatter 

interesse for de kunnskapsområdene som Iris og datterselskapene jobber med og har 

behov for i framtiden. Dette vil vi gjøre gjennom to hovedtiltak mot ulike aldersbestemte 

målgrupper.



Innholdet vi produserer i jubileumsåret skal øke kunnskapen og forståelsen for det vi 

jobber for hver dag. Det skal hedre Saltenværingene, som er sorterere i verdensklasse, og 

det skal bidra positivt til debatten om det grønne skiftet. Og ikke minst: den skal gjøre det 

enkelt å gjøre det rette.

Jubileumsfilm

Filmen skal hylle Saltenværingene som verdens beste sorterere.

Historien

Enkle bildeposter med samme grafiske uttrykk som følger historien til Iris, med 

utgangspunkt i årsmeldingene som ligger på nett.

Innhold

Ansatte

Vi vil hylle de ansatte ved å gi dem spalteplass i våre kanaler. Her skal vi ha et 

gjennomgangstema for å skape kontinuitet og gjenkjennelse.

Innsikt

Iris skal være vertskap for en Innsiktsfrokost på høsten  2019. Et naturlig tema å ta opp 

her er ”Clean City” - et prosjekt som fokuserer på avfalsshåndtering i Bodø sentrum, 

både i eksisternede bydeler og i den nye. Iris ønsker å starte arbeidet med  å effektivisere 

avfallshåndteringen i Bodø allerede neste år, og målet er at alle husstander i sentrum skal 

være tilknyttet et under-bakkenanlegg, og at alle ordinære søppeldunker skal fjernes fra 

bybildet.

Markering av Verdens Miljødag

Verdens Miljødag er 5. juni 2019, og vi ønsker å markere denne for å sette fokus på den 

flotte innsatsen befolkningen i Salten gjør forgjennom å hver dag jobbe for et bedre miljø i 

Salten og i Verden.

Bodø2040

Bodø2040 er en relativt ny arena som henvender seg til unge voksne i Bodø. Det er en 

næringsforening som skal bidra til nettverk og kunnskapspåfyll.  Arrangementene baserer 

seg på sponsing, og dette kan være en arena for Iris å vise seg og døtrene frem for fremtidige 

arbeidstakere.



Sted Hamarøy Miljøtorg

Tid 1.1 2019

Aktivitet Hvem Innhold

Åpningstale Leif Magne
Takker kommunens 

innbyggere for innsatsen

Utdeling av pris: 
Hamarøys Grønne Portrett Leder Miljøtorg

Til en som gjør en ekstra 
innsats for miljøet i 
kommunen.

Servering Leder Miljøtorg Bursdagskake/annet

Lokalt kulturinnslag Leder Miljøtorg Gjerne unge

Avduking av kunst Ansatt Miljøtorg Kunstner til stede hvis 
mulig

Mal for feiring på Miljøtorgene



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 19/06         4.februar 2019 
Beslutningssak  

 
Retningslinjer for Iris Salten IKS sin valgkomite. 
 
Hensikt.  
I representantskapets møte i april ba valgkomiteens leder om at styret skulle vurdere retningslinjene for 
valgkomiteen før neste valg skulle gjennomføres.    
 
 
Bakgrunn.  
 
Representantskapet vedtok i november 2016 følgende retningslinjer for valgkomiteen for Iris Salten IKS.   
 
Mandat 
Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Iris 
Salten IKS foreslå kandidater til disse vervene.   Valgkomiteen skal også forberede forslag til honorar for styrets 
medlemmer, representantskapet leder og nestleder.  
 
Styret. 
Styret i Iris Salten IKS består av 7 styremedlemmer, hvor 6 medlemmer og 3 medlemmer i rekkefølge velges av 
representantskapet etter forslag fra valgkomiteen.  De eiervalgte styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 3 
av styrets medlemmer er på valg hvert år.     
 
1 ansatte-valgt styremedlem velges uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene og blant de ansatte og for 2 år 
av gangen.  
 
Valgkomiteens sammensetning  
Valgkomiteen består av 3 medlemmer oppnevnt av representantskapet og velges for 2 år av gangen.   
 
Selskapets styret og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.  
 
Representantskapet vedtar de honorar som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen.  Valgkomiteens 
utgifter skal dekkes av selskapet.  
 
Prosedyre  

Daglig leder i Iris Salten kaller inn til møte i valgkomiteen 3 måneder før årsmøte.  
 
Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som styreleder, nestleder 
i styret, styremedlemmer og vara til styret.  Dette skal sendes ut sammen med innkalling til møtet i eierorganet.   
 
Valgkomiteen skal også foreslå honorar for styrets medlemmer, representantskapet leder og nestleder.  



 
Valgkomiteens leder, eller den som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger i møte og gi 
en begrunnet fremstilling av anbefalingen.  
 
Valgkomiteens arbeid.  
 
Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid.  Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i 
selskapet, og eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.  
 
Ved valg av styremedlemmer skal det legges vekt på følgende:  

- At styret får den kompetanse som er nødvendig for selskapet.  
- At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.  
- En representativ sammensetning, og minimum 40 % av hvert kjønn.  
- Ivaretakelse av selskapets interkommunale eierskap.  

 
Særlige egenskaper som kan vektlegges ved valg av medlemmer:  

- Styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme.  
- Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har behov 

for, ut ifra styret og selskapets situasjon.  
- Medlemmene bør ha egenskaper og erfaringer som vil styrke styrets totalkompetanse.  

 
De deler av styrets egenevaluering som er relevant for valgkomiteens arbeid, skal gjennomgås og tas i betraktning 
når valgkomiteen gir sin anbefaling.  
 
Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidater, skal kandidatene bli utfordret på hvorvidt det kan være noen 
habilitets-utfordringer, om de har kapasitet, og bli forespurt om de er villige til å motta vervet som styremedlemmer 
eller eventuelt styreleder.  Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales 
av valgkomiteen.   
 
 
Saken 
Jeg har gjennomgått retningslinjene for valgkomiteen.    
 
Det er viktig at styret har den sammensetningen som gjenspeiler de utfordringene Iris Salten IKS til 
enhver tid har, og de føringer eierne gjennom sitt valg ønsker å gi.    Derfor ble retningslinjene i 2016 
laget med relativt få føringer for valgkomiteens arbeid.     Det forutsettes at valgkomiteen til enhver tid 
klarer å foreslå et godt sammensatt styre til selskapet.   Jeg har ikke funnet noe grunnlag for å foreslå 
endringer i dagens retningslinjer.    
 
 
Forslag til  
Vedtak:  
Styret i Iris Salten IKS foreslår for representantskapet å videreføre dagens retningslinjer for 
valgkomiteen.   Styret oppfordrer videre valgkomiteen å bruke tilstrekkelig tid i sitt arbeide med å sette 
sammen et godt styre.     
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør     



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 

Sak nr. 19/07        4. februar 2019. 
Orienteringssak 

 
Innledende sak om valg til styrene i datterselskapene.  
  
Hensikt.  

Styret skal i møte 3 april gjennomføre valg av styrer i datterselskapene.   Dette er en innledende sak.    

Saken. 

Vedlagt følger oversikt over styrenes sammensetning,  

Styret gjennomgår prosess frem mot valg.   
 
Forslag til  

Vedtak:  

Styret tar informasjon til orientering.  Valg gjennomføres i møte 3 april 2019.    

 

Leif Magne Hjelseng  
Adm. dir.   

 

 

  



Styrene i Iris  

Iris Produksjon 

Eiers forventning 
til selskapet:  

• IP skal utvikles videre som en ledende aktør i avfallsbransjen i Nord-Norge.  
• Iris Produksjon skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-

regionen. 
 

Viktigste 
kompetanse i 
styret:  

- Strategisk arbeid. 
- Prosjekt. 
- Marked/ salg  

   

Nytt styre  Leif Magne Hjelseng  Styreleder  2005   

 Marianne Bahr Simonsen Styremedlem 2018     

 Liv Toril Pettersen    Styremedlem 2018    

 Øistein Nystad. Styremedlem 2007 På valg  

 Jan Gustav Rørvik  Ansatte rep.  2017 (2019) 

 

 

Retura Iris 

Eiers forventning til 
selskapet:  

• RI skal sikre at næringslivet i hele Salten har tilbud om en god og effektiv 
avfallstjeneste.  

• Retura Iris skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-
regionen 

Viktigste kompetanse 
i styret:  

- Strategisk 
arbeid  

- Logistikk 
- Marked/ salg  

 Valgt   

Styret i dag.       Leif Magne Hjelseng  Styreleder  2017 På valg  

 Marianne Bahr Simonsen Styremedlem 2018     

 Liv Toril Pettersen    Styremedlem 2018    

 Øistein Nystad. Styremedlem 2007 På valg.   

 Per Thommesen Ansatte rep. 2013 (2019) 

 

  



Iris Service 

Eiers forventning til 
selskapet:  

• Iris Service skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste til 
innbyggerne i Salten.    

• Iris Service skal drive en kontinuerlig forbedringsarbeid for å oppnå god effektivitet 
og god kvalitet i sin tjeneste. 

• Iris Service skal være i forkant med å tilby mer miljøvennlige løsninger.       
Viktigste 
kompetanse i styret:  

- Ledererfaring.  
- Strategisk arbeid  
- Kundefokus.  
- Økonomioppfølging. 
- Logistikk 

   

       Leif Magne Hjelseng Styreleder  2017 På valg  

 Turid Willumstad Styremedlem 2015 På valg  

 Steinar Henning Vaag  Styremedlem 2017 På valg  

 Hilde Kristin Pedersen  Styremedlem  2017 På valg  

 Espen Angell  Ansatte rep. 2015 (2019) 

 

 

 

Mivanor. 

Eiers forventning til 
selskapet:  

• Mivanor bør i løpet av 2019 nå en omsetning på over 30 millioner kroner.   
• Mivanor skal være en totalleverandør på renseløsninger.   
• Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-

regionen.  
 

Viktigste kompetanse 
i styret:  

- Prosjekt.  
- Marked/ Salg  

   

Styret   Leif Magne Hjelseng  Styreleder 2015 Ikke på valg  

 Malin Johansen  Styremedlem 2017 Ikke på valg  

 Frode Skjenken Jensen  Styremedlem 2017 Ikke på valg  

 Einar Jørgensen   Styremedlem 2018 Ikke på valg  

 Espen Hansen  Ansatte. Rep.  2018  

 

  



HT- Safe 

Eiers forventning til 
selskapet:  

• HT- Safe skal være en trygg og viktig bedrift i sitt lokalsamfunn.    
• HT-Safe skal utvikle velferdsløsninger i sammen med kommunene i Salten.  
• HT-Safe skal årlig gi utbytte til eier.   
.  

Viktigste kompetanse 
i styret:  

- Marked/ salg  
- Velferdstjenester  

   

Hva bør bli bedre -     

Styret   Tone Jespersen  Styreleder 2014 Ikke på valg  

 Iselin Marstrander  Styremedlem 2016 Ikke på valg  

 Kjetil Woje  Styremedlem 2016 Ikke på valg  

 Bjørn Ove Moum   Styremedlem  2018 Ikke på valg  

 Kristina Willumsen  Ansatte rep. 2016  

 

 

Labora 

Eiers forventning til 
selskapet:  

• Labora skal være en viktig aktør for regionalt næringsliv.   
• Labora skal innenfor sitt tjenesteområde være Nord-Norges største aktør.  
• Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-

regionen.  
 

Viktigste kompetanse 
i styret:  

- Strategisk arbeid  
- Marked/ Salg.  

   

Hva bør bli bedre     

Styret   Leif Magne Hjelseng  Styreleder 2011 På valg  

 Bjørn Ove Moum Styremedlem 2010 Ikke på valg   

 Mariann Meby Styremedlem 2010 På valg  

 Ellisiv Løvold  Styremedlem 2018 Ikke på valg  

 Bjørnar Skjemstad  Ansatte rep.  2012  

  Ellen S. Bakkefjell  Varamedlem  2010 Ikke på valg  

 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 19/08         4.februar 2019. 
Beslutningssak 
 

Evaluering av arbeidet i styret.  
 
Hensikt.  
Styret skal evaluere seg selv for å oppnå best mulig effekt av styremøtene og samarbeidet i styret.   Når 
styre skal evalueres tas det utgangspunkt i styrets hovedoppgaver og selskapets utfordringer.   

 
Bakgrunn.  
I henhold til vår eierpolitikk skal styre evaluere sitt arbeid.  Evalueringen skal foregå i samlet styremøte. 
Styret tar for den enkelte gang beslutning om daglig leder skal være tilsted i hele eller deler av møtet. 
I evalueringen 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.   

 
I 2016 ble følgende protokollert:   
  
Evaluering av styrets arbeid er gjennomført ved bruk av Netigate.  Alle styremedlemmene er bedt om å gi 
elektronisk tilbakemelding.  Styre gjennomgikk tilbakemeldingen i styremøte.   

Vedtak:  
Med bakgrunn i Instruks for styrets arbeid i IRIS Salten IKS har styret evaluert eget arbeid for 2015 gjennom at 
styremedlemmer og administrerende direktør har svart på spørreundersøkelse deretter gjennomgått og drøftet 
denne i dagens styremøte. 

Fra evalueringen noteres: 
• Årshjul for planlagte saker gir god forutsigbarhet og fungerer etter sin hensikt.  
• Grundige rapporteringer om løpende saker holder styret orientert, og det gir tidlig informasjon til styret 

om saker/spørsmål som er på gang 
• Styret er godt kjent med gjeldene retningslinjer i selskapet 
• Økonomirapporter som legges fram er grundig og gir styret god oversikt og trygghet for den økonomiske 

status til enhver tid 
• Dialog med revisor 1xår fungerer bra 
• Vårt samfunnsansvar – Blant flere ting nevnes: vi skaper overskudd og gode arbeidsplasser samt løser 

oppgaver våre eiere har bestemt 
• Møtelengde endres til: 08-14 
• Innførte prosedyrer for godkjenning av protokoller fungerer godt 
• Styrets sammensetning? Vi utfyller hverandre – Alle bidrar – Rullering mhp utskifting fungerer.  Det er 

fornuftig å ha minst en rådmann i styret.   



 
• Styreleder skjøtter sin oppgave svært bra.  
• Kan kanskje konkludert litt tidligere enkelte ganger 
• Årlig styretur med sterkt faglig program gir god læring og godt grunnlag for styrearbeidet.   
• Viktig at adm dir møter rådmennene i Salten samlet 1-2 ganger pr år for gjensidig dialog 

 
 
I 2017 ble følgende protokollert:  
   
Resultatet av karaktersettingen viser hovedtyngden av svarene settes til karakter 4 hvor karakter 5 er 
høyest mulig. (4 = "godt fornøyd").  De skriftlige kommentarer som ble gitt er gjennomgått og 
kommentert. 

Vedtak: 
Styret har evaluert eget arbeid og sier seg stort sett tilfreds med arbeidet som gjennomført i året 
som har gått. Styret ber om at følgende saker følges særskilt opp. 
 
• Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter for IRIS Salten sine ansvarsområder 
• Vurdere å endre rutiner for offentliggjøring av saksfremlegg og protokoller. Drøftes i egen sak 

i junimøtet. 
• Arbeidsdeling mellom styret og administrasjon drøftes i eget møte 

 
 
I 2018 ble følgende protokollert:   
 
Styret har evaluert eget arbeid siden forrige evaluering som ble gjennomført for 1 år siden.  
 
Fra forrige evaluering gjenstår en gjennomgang av de lover og forskrifter som gjelder Iris sine 
ansvarsområder.    
 
Videre noteres fra evalueringen: 
 

- 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 

 
 
Saken.  
Evaluering av styrets arbeid er gjennomført ved bruk av Netigate.  Alle styremedlemmene og daglig 
leder er bedt om å gi elektronisk tilbakemelding.  Styreleder vil gjennomgå tilbakemeldingen i styremøte.   
 
 
 
 
 
 



 
 
Anbefaling.  
Styret skal fatte et vedtak basert på gjennomført evaluering.  Forslag til vedtak utformes av styreleder.  
 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       
Administrerende direktør                                                



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 19/09         4. februar 2019 
Beslutningssak 
 

0BEvaluering av daglig leder. 
 
 
Hensikt.  
Styret skal årlig evaluere daglig leders arbeid.  Evalueringen gjennomføres med sikte på forbedring i 
samarbeid mellom styre og daglig leder, samt rettlede daglig leder i dennes arbeid.  
 
 
Bakgrunn.  
I henhold til vår eierpolitikk skal styre evaluere daglig leder sitt 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? 

 
Styreleder skal, i styremøtet eller direkte, muntlig meddele daglig leder om resultatet av evalueringen, 
her særlig nevnt forbedringstiltakene. Daglig leder skal føre et referat over tilbakemeldingen, som 
sendes styret. Daglig leder skal skriftlig melde tilbake til styret når forbedringstiltakene er gjennomført og 
på hvilken måte. Ved neste evaluering tas tiltakene opp til ny evaluering. 
 
 
Saken.  
Evaluering av daglig leder er gjennomført ved bruk av Netigate.  Alle styremedlemmene er bedt om å gi 
elektronisk tilbakemelding.  Styreleder vil gjennomgå tilbakemeldingen i styremøte.   
 
  



 
Anbefaling.  
Styret skal fatte et vedtak basert på gjennomført evaluering.  Forslag til vedtak utformes av styreleder.   
Det er vanlig at styreleder gjennomgår tilbakemeldingen med daglig leder etter møtet.    
 
 
 
 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       
Administrerende direktør       
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