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Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 19/28       3. april 2019 
Orienteringssak 

 
Møte med revisor.    
 
 
Hensikt.  
Styret skal mins en gang i året ha en gjennomgang med selskapets revisor.     
 
 
Saken 
Selskapets revisor Håvard Edvardsen møter i generalforsmaling og styremøte.   
 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør     
 
 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.  
 
 
 
Sak nr: 19/29          3. april 2019. 
Beslutningssak 
 

Regnskap for 2018.   
 
Hensikt.  
Styret skal innstille for representantskapet å vedta regnskap med balanse og noter.   
 
Bakgrunn.  
Styret gikk i sitt forrige styremøte gjennom selskapets årsrapport, oversikt over HMS –arbeid og foreløpig 
regnskap for 2018.   
 
Saken.  
Se vedlagte dokument.  
 
 
Anbefaling.  
Fremlagte regnskap og balanse med noter for 2018 gir en rett fremstilling av selskapets stilling.  
 
Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.  

i. Underskudd på selvkostresultat inkl. renter på kr 2 117 581 som øker selskapets inntekter. 
ii. Aksjeutbytte fra datterselskaper på kr 7 193 207 til Irisfondet, øker netto finansposter. 
iii. I tråd med vedtatt omorganisering, er det beregnet skatt for selskapets næringsinntekter for 2018 på kr 400 499. 

Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten IKS et positivt resultat fra drift før skatt på kr 1 168 707. 
 
 
Forslag til innstilling:  
 
Resultatregnskap for 2018 med balanse og noter per 31.12.2018 godkjennes.   
 
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   
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Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 19/30          3. april 2019 
Beslutningssak 
 
Styrets årsberetning 2018 
 
Hensikt.  
Styre skal hvert år avlegge sin årsberetning for representantskapet.  Årsberetningen skal redegjøre for 
styrets arbeid og selskapets stilling.   
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Styrets årsberetning 2018 
 
Selskapene.  
Iris Salten IKS er et selskap opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper.  Selskapet er eiet av de 9 
kommunene i Salten, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold etter 
innbyggerantall.  Konsernet består av et morselskap, 5 heleide datterselskap og 1 datterselskap med stort 
majoritetseierskap.    
 
Morselskapet Iris Salten IKS har ansvaret for renovasjon i Salten.   Samtidig har morselskapet flere datterselskap 
med forretningsområde tilknyttet til avfallsbehandling, og selskaper som over lang tid har vært i offentlig eie.    
Felles for datterselskapene er det offentlige eierskapet som Iris Salten IKS forvalter på vegne av sine 
eierkommuner.    
 
Iris Service er det selskapet som drifter de lovpålagte og gebyrfinansierte renovasjonstjenestene i Salten.  Iris 
Service AS utfører tjenester for Iris Salten IKS. Selskapet utfører innsamling av husholdningsavfall i Bodø, deler 
av Gildeskål og deler av Fauske kommune. Iris Service drifter alle miljøtorg i iris konsernet. Selskapet har sitt 
hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.    
 
Retura Iris håndterer alle typer avfall fra næringslivet i Salten, samt leverer tjenester utover den ordinære 
husholdningsrenovasjonen til privatmarkedet.  Retura Iris har ansvaret for at alle sentrale avtaler gjennom 
Retura-samarbeidet håndteres i Nord-Norge.  Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.    
 
Iris Produksjon driver deponi, grovsortering, komposteringsanlegg, jern og metall og bilsaneringsanlegg.  
Forretningsområde er mottak, behandling og avsetning av materiale til ny anvendelse.   Selskapet har sitt 
hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.    
 
Mivanor sin forretningside er å utvikle, selge, bygge og drifte renseanlegg for industrielt avløpsvann.  Selskapet 
har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.    
 
Labora sin forretningside er salg av laboratorietjenester og fiskehelsetjenester i Nord Norge.   Selskapet utfører 
prøvetaking, analyser og er konsulenter for sine kunder.   Selskapets virksomhet omfatter også FOU og 
formidling av FOU-kompetanse.    Selskapet har sitt hovedkontor på Rønvikleira, i Bodø kommune.    
 
HT- Safe har siden 1988 levert telefonbaserte tjenester innenfor sentralbord, ruteopplysning, trygghetsalarmer og 
legevakt.    Selskapet har sitt hovedkontor på Oppeid i Hamarøy kommune.   Iris Salten eier 73,35 %.  
 
 
Styrets arbeid i 2018.  
Styret har behandlet 88 saker i 2018.   Av viktige saker utover lovpålagte saker nevnes:  

- Organisering av Iris Salten IKS m/ juridiske vurderinger.  
- Gjennomgang av strategi for eierskap. 
- Retningslinjer for Iris-fondet.  
- Evaluering av finansreglementet.  
- Evaluering av styrets instruks. 
- Evaluering av daglig leders instruks.  
- Lønnspolitisk plan.  
- Overtagelse renovasjon Tysfjord vestside.  
- Innsamling – egenregi eller entreprise.  
- Evaluering av bonusordninger i Iris-konsernet.  

Styret har fulgt opp alle datterselskapene med grundig rapport om strategi, drift og økonomi i selskapene.   
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Arbeid med kvalitet, miljø, helse og sikkerhet. 
Iris Salten IKS med heleide datterselskap er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.  Våre 
overordnede mål for dette arbeidet skal være førende for vår måte å arbeide, og i alle valg som gjøres i bedriften. 

Kvalitet - 9001:  Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste. 
Miljø -   14001:  De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte 
   miljøproblemer.  
HMS -   18001:  Ingen skal direkte eller indirekte få akutte eller varige skader eller helseplager som 

følge av vår drift og virksomhet.  
 
Intern kontroll og et godt fungerende systematisk HMS arbeid er viktige forutsetninger for kvalitet og forbedring av 
vår produksjon og tjenesteyting.  Det gjennomføres et planmessig internkontrollarbeid med egne internrevisjoner 
for alle enheter i konsern med datterselskaper.  
 
 
Arbeidsmiljø 
Styret og administrerende direktør mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er godt.  Konsernet og 
datterselskaper har gjennom hele 2018 hatt fokus på arbeidsmiljø og trivsel i bedriften. Iris driver et meget godt IA 
arbeid, og har friske medarbeidere som ønsker å møte på jobb.  
Tabellen nedenfor viser sykefraværet i konsernet.   Samlet fravær i konsernet var i 2018 på 2,6 %.   
 

 Ansatte ♀ 2016 2017 2018 
   KF TF KF TF KF TF 
Iris Salten  10 6 1,0 9,28 0,43 5,66 0,37 0,37 
Retura Iris 23 5 1,04 4,81 0,97 2,8 1,08 4,52 
Iris Produksjon 19 3 1,11 13,13 0,57 3,32 0,77 2,60 
Iris Service  37 6 0,51 5,01 0,68 6,6 0,43 4,64 
Mivanor/ Nofir 6+3 0+2  1,41 1,09 1,09 0,84 1,46 
Labora  22 15 1,7 2,7 1,16 2,59 0,80 3,20 
HT Safe  11 8 2,7 7,9 0,66 5,76 1,27 2,09 

 
Verneombudene i Iris bidrar aktivt i arbeidsmiljøarbeidet i egne verneområder. Det arbeides godt for at 
risikoforhold skal være kjent og for at risikovurderinger skal være en integrert del av daglig arbeid.  
I 2018 har vi totalt 8 skadetilfeller på personell og 1 registrert nestenulykke.   Det har ikke vært alvorlige ulykker 
med personskade. 
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Analyse av årsregnskapet 
I tabellen nedenfor presenteres nøkkeltall for morselskapet og konsernet. I konsernregnskapet er regnskapet til  
HT Safe AS og de fem heleide datterselskapene konsolidert. 
 

Resultatutvikling       

3 siste år: Morselskap Konsern  

 (tall i tusen) 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 
 

Sum driftsinntekter 121 095  120 400  110 267 241 454 250 857 276 931  

Resultat av selvkost (inkl renter) -26 5 637 -2 117 -26 5 637 -2 117  

Driftsresultat 8 601 4 757 5 151 26 929 22 563 29 459  

Årsresultat etter skatt 11 586 7 838 10 079 18 853 16 029 21 302  

Balansesum (totalkapital) 186 074 232 172 222 964 301 004 368 130 370 882  

Egenkapital 63 190 66 049 74 788 126 076 136 829 156 621  

Egenkapitalprosent 34,0 % 28,5 % 33,5 % 42,0 % 37,2 % 42,2 %  

Selvkostfond (Iris skyldig i 2018) 1 940 -3 697 - 1 579     
 
Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.  

i. Negativt selvkostresultat på kr. 2 117 581 som trekkes fra selskapets inntekter.   
ii. Aksjeutbytte (til Iris fondet) på kr. 7 193 207.     

Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten IKS et positivt resultat etter skatt fra selskapets drift i 2018 
på kr. 1 168 707,-. 
 
Heleide datterselskapene har følgende omsetning, resultat og utbytte:   

Datterselskapene:   Omsetning mil kr.  Resultat før skatt mil kr. Utbytte mil kr. 
  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Retura Iris  55,2 56,5 62,9 4,12 5,42 4,44 1,11 1,58  1,30 
Iris Produksjon  79,5 87,5 99,0 10,75 10,12 15,47 3,12  3,05 4,74 
Mivanor 12,8  13,3  26,3 1,04 -0,73  2,31 0 0 0,72 
Labora AS  27,1 28,6 25,8 3,00 1,74 1,18 0,88 0,50 0,34 
SUM 174,6 185,9 214,0 18,91 16,55 23,40 5,11 5,13 7,10 

 
Andre selskaper hvor Iris er største eier:   

Datterselskapene:   Omsetning mil kr.  Resultat før skatt mil kr. Utbytte mil kr. 
  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
HT-Safe 11,0 11,5 10,7 1,63 1,66 0,29 0,49 0,51 0,12 
Nofir2  11,4 11,8 8,9 0,85 1,64 -3,13 0 0 0 
SUM 22,4  23,3 19,6 2,48 3,30 -2,84 0,49 0,51 0,12 

2Tilknyttet selskap, eierandel er 40,45 %. 
 
Ikke kommersielt selskap:   

Datterselskapene:   Omsetning mil kr.  Resultat før skatt mil kr. 
  2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Iris Service  36,6 38,2 93,7 -3,25 -0,53 0,42 
SUM 36,6 38,2 93,7 -3,25 -0,53 0,42 
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I sin vurdering av disposisjon over konsernets resultat har styret for 2018 vedtatt at det skal utbetales utbytte fra 
Labora AS, HT-Safe AS, Mivanor AS, Retura Iris AS og Iris Produksjon AS på til sammen kr 7 193 207,-.  I 
henhold til representantskapets vedtak så er hele beløpet avsatt til Iris-fondet. 
 
Styret er av den oppfatning at konsernet har en tilfredsstillende finansiell stilling, og at note vedrørende pensjon 
er satt opp på en betryggende måte.    
 
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       

 
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende 
uttrykk for resultatet i 2018 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold i konsernet 
etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets 
resultat og stilling.  
 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av morselskap og datterselskap, det vil si konsernselskapene, er 
til stede ved avleggelse av årsregnskapet. 
 
 
Forskning og utvikling 
Iris Salten IKS er for tiden ikke deltager eller eier i FOU prosjekt.  
Mivanor driver et kontinuerlig FOU-arbeid med utvikling av ny renseteknologi.    
Labora driver et kontinuerlig FOU-arbeid med formidling av slik kompetanse.    
Iris Produksjon driver et kontinuerlig FOU-arbeid innenfor sine satsningsområder.     
 
Framtidsutsikter – usikkerhetsfaktorer.  
IRIS- selskapene er markedsledende på avfallsbehandling innenfor vår region. Det er ikke spesiell usikkerhet 
knyttet til morselskapet eller datterselskapene.   
  
Finansiell risiko 
Konsernet har en sunn økonomi, med høy grad av egenkapital i alle selskap.  Konsernets likvide situasjon er god 
og det er ikke behov for kassakreditt i drift. Langsiktige investeringer finansieres med egenkapital og langsiktig 
gjeld i forretningsbanker og Kommunalbanken. Fordeling av lån mot flytende og fast rente er i henhold til 
konsernets finansreglement. Styret anser konsernets finansielle risiko som lav. Noen av våre konkurranseutsatte 
selskap har plassert ledig likviditet i finansielle instrumenter i portefølje sammensatt av aksje, obligasjons- og 
rentefond, med et samlet lavt risikobilde. Plasseringene er iht. konsernets finansreglement.  
 
Konsernets kredittrisiko ivaretas iht. god regnskapsskikk, konsernets tap på fordringer er lave sammenlignet med 
bransjen for øvrig.    
 
Markedsrisiko  
IRIS-selskapene som arbeider innenfor avfallsbransjen, er eksponert for prisendringer i avsetningsleddene, som 
igjen påvirkes av det globale råvaremarkedet og nasjonale miljømessige målsetninger. Denne risikoen begrenses 
ved en god kombinasjon av kortsiktige og langsiktige kontrakter på avsetning av avfall. 
 
Labora, Mivanor og HT-Safe konkurrerer i et 100% kommersielt marked med sine tjenester og produkter.   
Innenfor sine markedsområder har de hver for seg sine teknologiske, geografiske og kompetansemessige 
fordeler.   Selskapene er godt rustet for å utvikle seg videre og møte konkurranse i sine markeder.  
 
Ytre miljø 
Inntransport og behandling av avfall medfører utslipp til jord, vann og luft, og er en kilde til lokale og globale 
miljøproblemer. Det er konsernets oppgave å velge gode løsninger som reduserer miljøpåvirkningene knyttet til 
behandling av avfall.   
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Transportvirksomheten og maskindriften i selskapet medfører forurensning av det ytre miljø gjennom 
eksosutslipp, støv og støy. Utslippet ligger innenfor de verdier som er godkjent for transport og maskindrift. 
Selskapet søker å redusere disse ulempene gjennom bruk av moderne utstyr og rasjonell drift.  Det er etablert 
internkontrollsystem ISO 14001 for datterselskapenes påvirkning av det ytre miljø.  
 
Likestilling 
Ved utgangen av 2018 er det 131 fast ansatte i konsernet hvorav 48 er kvinner.  I styret i Iris Salten IKS er det 
seks eiervalgte medlemmer, der tre er menn. Det syvende styremedlemmet er valgt av de ansatte.  I styrene i 
datterselskapene søkes det en 60/ 40 % kjønnsbalanse.   Selskapets personalpolitikk anses å være 
kjønnsnøytral.  Ved rekruttering søkes den beste kvalifiserte, men ved ellers like forhold vil en person av det 
underrepresenterte kjønn bli foretrukket.   Etter vår oppfatning er likestillings- og diskrimineringsspørsmål 
tilfredsstillende ivaretatt.  
 
 
Takk til ansatte.  
Styret ønsker å takke alle ansatte for en meget god innsats i 2018. De ansattes positive innstilling og 
endringsvillighet er helt avgjørende for å videreutvikle Iris som servicebedrift og samfunnsaktør.  
 
 
 
     Bodø 31.12.18/ 3. april 2019 
 
 
 
 
 
_________________   __________________   ________________ 
Ragnar Pettersen   Hilde F. Johansen   Hege Sørlie  
styreleder     styrets nestleder   styremedlem 
 
 
 
 
 
_________________   __________________   ________________ 
Lars Arve Jakobsen    Kari Storstrand    Jørgen Kampli  
styremedlem     styremedlem     styremedlem  
 
 
 
 
    
  _________________   ________________________ 
  Espen Angell    Leif Magne Hjelseng 

styremedlem    Adm. Direktør 
 
 
 



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr:19 / 31           3. april 2019 
Beslutningssak 

Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2018 
 
Hensikt.  
Styre og representantskapet skal forsikre seg om at renovasjonsgebyret dekker de faktiske kostnadene 
knyttet til innsamling og behandling av husholdningsavfall.  
 
Bakgrunn.  
Iht. veileder om beregning av kommunalt avfallsgebyr, har administrasjonen utarbeidet en 
selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstallene for 2018. For husholdningsavfall skal avfallsgebyrene 
følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med 
håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunene ikke kan kreve inn mer fra husholdningene enn 
dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfall. Kommunen 
kan fremføre et overskudd eller underskudd fra selvkostberegningen til et senere år (innenfor en periode 
på ca 5 år).  
 
 
Saken 

Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2018 
Årets selvkostregnskap ble et underskudd på kr 2 179 377 (kr 2 117 581 inkl. renter) mot estimert 
overskudd på kr 1 538 338. Avviket skyldes  
 - 
- Lavere inntekter fra husholdningsgebyret spesielt fra fakturagebyr (flere over på elektroniske   
  løsninger.  
- Økte driftskostnader for innsamling og innleid transport (økte dieselkostnader, økte  
  Reparasjonskostnader). 
- Innleid støtte i kundesenteret og datateknisk. 

 

 
 
Akkumulert selvkostfond med årets er kr 1 579 562 (Iris er skyldig abonnentene). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endelig Budsjettert
Selvkostresultat (underskudd) -2 179 377          1 538 338        



 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i selvkost siden 2005. 
 

 
 
 
Selvkostutvikling grafisk: 

 
 
 
 
  

Inkl akkumulert 
Årlig resultat årlig rente*

Selvkostregnskap 2005 -1 579 278 -1 610 074
Selvkostregnskap 2006 1 086 336 -574 309
Selvkostregnskap 2007 3 082 991 2 564 682
Selvkostregnskap 2008 -1 859 020 796 087
Selvkostregnskap 2009 -3 281 030 -2 516 271
Selvkostregnskap 2010 -3 060 847 -5 575 952
Selvkostregnskap 2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom. Rev. Inkl renter 12 774 461 8 930 546
Selvkostregnskap 2012 5 428 295 14 642 972
Selvkostregnskap 2013 -2 037 345 12 963 946
Selvkostregnskap 2014 -8 869 340 4 309 523
Selvkostregnskapet 2015 -6 246 530 -1 913 994
Selvkostregnskapet 2016 5 941 -1 940 235
Selvkostregnskapet 2017 5 620 154 3 697 143
Selvkostregnskapet 2018 (underskudd) -2 179 377 1 579 562

*Rente = 3 års statsobligasjoner + 1% i margin til 2014, fra 2015 5 årig SWAP + 0,5% i margin



 
Tabellen nedenfor viser selvkostregnskapet i perioden 2012 – 2018 

 
 
I 2018 presenteres Selvkostregnskapet samlet innenfor hele selvkostområdet (Iris Salten IKS og Iris 
Service AS). Dette gjør at kostnadstallene ikke blir direkte sammenlignbare med 2017. 
 
Årets resultat inkl. renter (kr 2 117 581) er innarbeidet i selskapsregnskapet til Iris Salten IKS i 2018, 
ved at underskuddet er tatt inn i Resultatregnskapet som en kostnad. I Balansen reduseres akkumulert 
overskudd tilsvarende til kr 1 579 561 (skyldig våre abonnenter). 
 
 
Administrasjonens vurdering/anbefaling. 
Administrasjonen mener at selvkostberegningen er rettvisende i forhold til de kostnader som 
renovasjonsgebyrene skal dekke.   
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret i Iris Salten iks godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon 2018.  
 
 
Leif Magne Hjelseng       Bjørn Ove Moum  
Administrerende direktør      Økonomisjef  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Renovasjonsinntekter -87 955 703       -89 654 173        -85 688 372        -80 937 700        -77 649 473        -77 223 847        -76 240 894        
Andre inntekter inkl andel miljøtorg -13 784 674       -11 861 416        -11 617 591        -11 230 505        -11 157 050        -10 860 693        -10 430 600        
Sum inntekter selvkost -101 740 377     -101 515 589      -97 305 963        -92 168 205        -88 806 523        -88 084 540        -86 671 494        

Varekostnader 39 211 037         68 353 834         67 801 214         69 688 378         72 564 945         66 922 423         62 190 830         
Personalkostnader 27 114 078         6 967 674            7 134 522            9 366 320            8 508 947            8 442 008            7 435 444            
Avskrivninger 12 529 247         8 685 202            9 589 762            8 677 047            5 992 708            5 528 170            4 736 948            
Andre driftskostnader 23 469 861         10 256 729         8 770 005            8 002 312            7 709 949            7 350 350            6 203 588            
Netto finansposter 1 595 531           1 101 530            756 626               785 678               3 201 120            3 218 247            2 796 832            
Sum kostnader selvkost 103 919 754       95 364 969         94 052 129         96 519 735         97 977 669         91 461 198         83 363 642         

Korrigering resultat Iris Service -                       530 467               3 247 893            1 895 000            -300 272             -1 339 292          -2 120 442          
Selvkostresultat 2 179 377           -5 620 154          -5 941                  6 246 530            8 870 874            2 037 366            -5 428 294          



 

 
 

 
 
Styret – Iris-Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 19/ 32                  3. april 19 
Beslutningssak 
 

Status for HMS- arbeid og intern kontroll 2018.  
 
Hensikt.  
Styret i Iris Salten IKS skal hvert år forsikre seg om at selskapet driver et systematisk og betryggende HMS- 
arbeid, og har et internkontrollsystem i henhold til lovpålagt krav for å kunne dokumentere kvalitet i alle ledd.   
 
Bakgrunn.  
Styrene i Iris konsernet har vedtatt overordnet mål for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Datterselskapene 
rapporterer måloppnåelse for egne delmål til sine styrer. 
Fokus på kvalitet og forbedring er nødvendig for å kunne yte tjenester på riktig nivå til innbyggerne i Salten. 
Forutsetning for kvalitetsarbeidet er at Iris kan dokumentere at HMS- og intern kontrollarbeidet er i tråd med egne 
målsettinger, avklarte kundekrav og krav fra myndigheter.  
 
Saken.  
Arbeidet med HMS, kvalitet og intern kontroll er dokumentert gjennom årsrapporten.  
 
 
Administrasjonens vurdering.  
Iris har i 2018 arbeidet systematisk med HMS og intern kontroll, i tråd med vår målsetting.  Det arbeides med 
kvalitet og forbedring på mange ulike områder, og grad av måloppnåelse er løpende rapportert til styrene.    
Nytt kvalitetssystem «Simpli» er tatt i bruk i 2018, og blir videre implementert og forbedret i 2019.   
Det gjøres et omfattende arbeid med vernerunder og internrevisjoner i bedriften.  Det er fundamentet for vårt 
kvalitet og vernearbeid.   
 
Anbefaling.  
Styret anbefales å ta status for arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2018 til etterretning.  
 
 
Forslag til  
 
Vedtak: 
Styret tar rapporten og arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2018 til etterretning.  
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       Ellen S. Bakkefjell 
Administrerende direktør       Kvalitet og HMS leder 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 19/33         3.april 2019 
Innstilling til representantskapet  

 

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.  
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.    

 
  



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 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.      

 
 
  



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     
 
 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 19/ 36         3. april 2019 
Innstilling til representantskapet    

 
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.   
 
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:     
 
§ 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       



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 19/35       3. april 2019 
Beslutningssak  

 

Godkjenning av instruks for styrets arbeid i datterselskap   
 
 
Hensikt.  
Styret skal godkjenne endring i instruks for styrets arbeid i datterselskap.      
 
 
Saken.  
  
I forbindelse med Deloitte sin gjennomgang av Iris Salten- konsernet sine styringsprinsipper ble det 
foreslått å endre instruks for styrets arbeid i datterselskap.   Det legges opp til en felles instruks for 
datterselskapene i Iris Salten.    
 
Forslag til instruks for styrets arbeid følger vedlagt.  Gammel instruks er også vedlagt.   Det er gjort 
omfattende endringer i instruksen for styrets arbeid.    
Instruksen er gjennomgått av Deloitte AS v/ Advokat Torgeir Overøy.    
 
Instruks for styrets arbeid i datterselskap er gjennomgått av styrene i Retura Iris, Iris Produksjon, Iris 
Service og Labora.     
 
  
Administrasjonens vurdering.  
Administrasjonen anbefaler at instruks for styrets arbeid vedtas som fremlagt.     
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
 
Styret godkjenner instruks for styrets arbeid i datterselskap.      
 
 
Leif Magne Hjelseng       
Adm. dir.       
 
  



INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID I 
 
Iris Service AS / Retura Iris AS / Iris Produksjon AS / Mivanor AS / Labora AS.   
 

Erstatter tidligere versjon fra 2005 
Vedtatt i styremøte 4. april 2019.  

            

1. Innledning  

Denne instruksen er fastlagt av styret for å sikre at involverte skal være samstemte med hensyn til styrets ansvar og rolle og 
styrearbeidets betydning, form, innhold og gjennomføring, og er utarbeidet i samsvar med aksjelovens § 6-23.  

2. Styrets ansvar og oppgaver  

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

Styret skal   

• Påse at virksomheten drives i samsvar med lovverket, selskapets vedtekter og andre konsernstyrende prinsipper 
vedtatt av Iris Salten IKS.  

• Påse at de vedtak og målsettinger som er vedtatt av generalforsamlingen blir satt ut i livet.  
• Fastlegge selskapets forretningside og gjøre denne kjent.  
• Vedta selskapets strategi og langsiktige mål og kontrollere at disse oppfylles.  
• Fastsette instruks for den daglige ledelse.  
• Kontrollere store risikofylte engasjementer.   
• Sørge for at selskapet blir ledet på en måte som gir tilstrekkelig overskudd for å trygge selskapets videreføring og 

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

styret gir, kfr egen instruks fastlagt for daglig leder.  
• Avgjøre alle saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor viktighet og som etter konsernets 

styringsprinsipper skal avgjøres av det enkelte selskap.  
• Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, herunder situasjonen for selskapets egenkapital og 

likviditet.   
• Gjennomføre årlig møte med revisor.   

Styret kan delegere myndighet, men det fritar ikke for ansvar.  Styret innkaller generalforsamlingen til dens møter.  
Styreformannen og daglig leder plikter å møte i generalforsamlingen – hvor de har uttalerett. Innen den 1. april hvert år skal 
styret fremlegge forrige års regnskap og årsberetning for generalforsamlingens behandling. 

Styret skal fungere som arbeidsgiver, rådgiver og støtte for daglig leder.  
 

3.  Styreleders ansvar  

Lovbestemte oppgaver iht (asl §§ 6-1, 6-2, 6-19, 6-20, 6-21, 6-22)  
• Innkalling til styremøter  
• Lede styrebehandlingen  
• Forberede saker som ikke forberedes av daglig leder.   

Andre oppgaver  
• Skape et samarbeidsklima hvor alle føler seg trygge og hvor alle trekkes med i beslutningsprosessen. 
• Løpende kontakt med daglig leder  
• Informere valgkomiteen om styrets arbeid og kompetansebehov i forbindelse med valg av nytt styre.   



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

4. Styrets arbeidsform  

Styret skal behandle saker i møtet, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen 
betryggende måte. Styrelederen innkaller alltid til styremøte.  Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling 
iht. aksjelovens § 6-20(2).   Styrets medlemmer plikter å ta del på styremøter.  Daglig leder har rett og plikt til å delta på 
styremøtene, med mindre styret bestemmer annerledes i den enkelte sak. Det skal avholdes minimum fire/seks styremøter 
hvert år. Dersom et styremedlem ikke kan møte, skal dette underrettes snarest mulig skal at vararepresentant kan innkalles     

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

• gjennomgang av selskapets strategi  
• årsrapport  
• årlig investeringsbudsjett eventuelt årsbudsjett  
• kvartalsvis økonomirapporter.   
• generalforsamlingssaker.  
• status i HMS-arbeidet og internkontroll  
• min. årlig evaluering av arbeidet i styret og av daglig leder.  

Styresaker skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Det skal gis skriftlig 
innkallelse til styremøtene med minst en ukes varsel fra innkallingens dato hvis ikke styrelederen finner at det av 
presserende grunner må gis kortere varsel.  Til innkallingen skal følge en dagsorden for styremøtet, og det skal følge med 
dokumentasjon som gir et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden. Innkalling med vedlegg 
skal også sendes til styrets varamedlemmer.   

Styreleder kan beslutte at det forsvarlig kan gjennomføres at saker behandles uten å holde møte, at saken(e) forelegges 
styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.  Dersom et styremedlem eller daglig leder krever 
møtebehandling, skal likevel behandlingen skje i møte. 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer møter. En beslutning krever at flertallet av de 
styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for.  Ved stemmelikhet gjelder det styrelederen har stemt for.  
De som har stemt for et forslag som innebærer en endring i den etablerte tilstanden i selskapet, må likevel alltid utgjøre mer 
enn en tredel av samtlige styremedlemmer.  

Daglig leder eller dennes stedfortreder skal møte i styremøter og er ansvarlig for at det føres protokoll over styrets 
beslutninger. Styreleder eller hans stedfortreder er møteleder. Utkast til protokoll utsendes umiddelbart etter møtet til 
styremedlemmene med frist for merknader.  Protokollene godkjennes og signeres i påkommende styremøte.    

Protokoll for foregående møte underskrives av de deltakende og antegnes ”sett” av de som var fraværende. Protokollene 
skal oppbevares samlet og betryggende, jf. aksjelovens § 6-29(4). Andre ansatte kan møte i styremøtene dersom dette er 
ønskelig for styret. 5. Utadrettet opptreden og informasjon  

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

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

Informasjonsoppgaven om styrets arbeid er tillagt styrelederen 

 
  



INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID I 
 
Iris Service AS / Retura Iris AS / Iris Produksjon AS /     
 
 
 

Vedtatt i styremøte 6. september 2005 
  Behandlet i styret i 2013.    

Formål 
Formålet med instruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling i 

henhold til aksjelovens bestemmelser og selskapets vedtekter 

 

Styremøter 
Styrets leder innkaller til styremøter. Direktør kan innkalle til møter på vegne av styrets leder. 

 

Styremøter skal varsles på en hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Innkallingen 

skal som hovedregel være skriftlig og sendes medlemmene 2 uker før styremøtet. 

Sakspapirer skal fortrinnsvis sendes styremedlemmene senest en uke før styremøtet. 

 

Styremedlem som ikke har anledning til å møte, skal gi beskjed til direktør eller styrets leder 

så snart som mulig. Ved forfall skal varamedlem innkalles. 

 

I særlige tilfeller kan styremøter innkalles per telefon. 

 

Saker som skal behandles av styret 
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. I tillegg 

kan styremedlem og direktør kreve behandling av bestemte saker. 

 

Følgende saker skal behandles av styret: 

• Årsregnskap og styrets årSberetning 

• Godkjennelse av aksjeoverdragelser, jfr. Selskapets vedtekter 

• Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning for 

selskapet. 

• Ansettelse av direktør. 

• Avskjedigelser av ansatte 



 

Styret skal sørge for strategisk styring og forvaltning av selskapet, herunder 

• Forsvarlig organisering av virksomheten 

• Fastsette planer, budsjett og eventuelle retningslinjer for virksomheten 

• Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling 

• Påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 

betryggende kontroll 

• Føre tilsyn med daglig ledelse og selskapet for øvrig 

• fastlegge selskapets forretningside og gjøre denne kjent 

 
• vedta selskapets strategi og langsiktige mål og kontrollere at disse oppfylles 

 
• kontrollere store risikofylte engasjementer  

 
 
Dersom selskapets egenkapital er lavere enn forsvarlig eller mindre enn halvparten av 

aksjekapitalen, har styret plikt til å treffe nødvendige tiltak for å gi selskapet en forsvarlig 

egenkapital. 

 

Styret kan delegere myndighet, men det fritar ikke for ansvar. Styret skal støtte daglig leder.  

 

Styret skal innkalle til generalforsamling. 

 

Direktørens oppgaver og plikter overfor styret 
Direktør står for den daglige ledelse av selskapet. Direktør har rett og  plikt til å møte på 

styremøtene, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Direktør er ansvarlig 

for forberedelse av styresakene. 

 

Direktørens oppgaver og plikter overfor styret er: 

 

• Hver 3. måned orientering om virksomhet, stilling og resultatutvikling. 

• Utarbeide forslag til budsjett og virksomhetsplan. 

• Framlegge alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning. 

• Organisasjonssaker av vesentlig betydning, herunder eventuelle datterselskaper. 

• Investeringer av vesentlig betydning. 
• Opptak eller ramme for opptak av lån, garantier etc. 



• Avtaler av uvanlig art eller vesentlig betydning for selskapet. 

• Underrette om ethvert uvanlig forhold i selskapet eller i virksomheten. 

• Gi rapporter om eventuelle avvik mht selskapets plikter etter lovgivningen. 

• Gi rapport om internkontroll 

• Oversende alle revisor sine løpende rapporter til styret 

• Sørge for årlig evaluering av arbeidet i styret og evaluering av daglig leder. 

 

Møtebehandling 
Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges 

skriftlig eller behandles på annen betryggende måte, som f.eks telefonmøte. Årsregnskap og 

åreberetning skal behandles i møte. 

 

Styremedlemmer og direktør kan kreve møtebehandling. 

 

Styret kan treffe beslutninger når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar 

i styrebehandlingen. En styre beslutning krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder 

det som møteleder har stemt for. Ved valg skal loddtrekning avgjøre saken, jfr aksjeloven § 

6-25. 

 

Protokoll 
Styret er ansvarlig for at det føres styreprotokoll. Direktør er ansvarlig for den praktiske 

gjennomføringen. Protokollen skal angi tid, sted, deltakere, behandlingsform og styrets 

beslutninger. Det skal fremgå av protokollen at styret var beslutningsdyktig. I saker der det 

ikke foreligger enstemmighet, skal det angis hvem som har stemt for og hvem som har stemt 

mot. 

 

Utkast til protokoll utsendes umiddelbart etter møtet til styremedlemmene med frist for 

merknader. Protokoll for foregående møte godkjennes formelt i neste styremøte og 

underskrives av de deltakende og antegnes ”sett” av de som var fraværende. Protokollene 

skal oppbevares samlet og betryggende. Andre ansatte kan møte i styremøtene dersom 

dette er ønskelig for styret. 

 



Inhabilitet 
Et styremedlem eller direktør kan ikke delta i behandlingen av saker hvor vedkommende 

eller hans nærstående har personlige eller økonomiske interesser, jfr aksjelovens § 6-12. 

 

Taushetsplikt/informasjon utad 
Et styremedlem har taushetsplikt om det som medlemmet får kjennskap til om selskapets 

forhold gjennom sitt styrearbeid. Styrets behandlinger i møtet er tilsvarende konfidensielle.  
 

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

informeres utad om meningsytringer og standpunkter i styremøtene, da unntatt hvor en 

ønsker å opplyse om protokollerte dissenser. 

 

Informasjonsoppgaven om styrets arbeid er tillagt styrelederen.  

 
 

 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 19/36       3. april 2019 
Beslutningssak  

 

Godkjenning av instruks for daglig leder i datterselskap   
 
 
Hensikt.  
Styret skal gjennomgå og godkjenne endring i styrets instruks      
 
 
Saken.  
 
I forbindelse med Deloitte sin gjennomgang av Iris Salten- konsernet sine styringsprinsipper ble det 
foreslått å endre instruks for daglig leder i datterselskap.   Det legges opp til en felles instruks for 
datterselskapene i Iris Salten.    
  
Forslag til instruks for daglig leder følger vedlagt.    Gammel instruks er også vedlagt.   Det er gjort en 
del endringer i instruksen.   
Instruksen er gjennomgått av Deloitte AS v/ Advokat Torgeir Overøy.    
 
Instruks for styrets arbeid i datterselskap er gjennomgått av styrene i Retura Iris, Iris Produksjon, Iris 
Service og Labora.     
 
Administrasjonens vurdering.  
Administrasjonen anbefaler at instruks for daglig leder i datterselskap vedtas som fremlagt.     
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
 
Styret godkjenner instruks for daglig leder i datterselskap.      
 
 
Leif Magne Hjelseng       
Adm. dir.        
 
  



INSTRUKS FOR DAGLIG LEDER I 
 
Iris Service AS/ Retura Iris AS/ Iris Produksjon AS/ Mivanor AS/ Labora AS.   
 
 

Vedtatt i styremøte 6. september 2005 
Endret i styremøtet 3. april 2019 

            
 
1. Innledning 
Denne instruksen er fastlagt av styret iht. aksjeloven § 6-13(2) for å sikre at funksjonen som daglig leder utøves som forutsatt 
av styre. 
 
2. Daglig leders ansvar og oppgaver 
 
Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet. Daglig leder rapporterer direkte til styret, og nærmeste overordnede 
for daglig leder er styret ved styreleder. Daglig leder er nærmeste overordnede for selskapets ledergruppe og stab. 
 
Daglig leder skal 

• lede selskapet i henhold til lovverk, vedtekter og de retningslinjer som styret vedtar, jf. aksjeloven § 6-14. 

• drive selskapet etter selskapets etiske og forretningsmessige prinsipper. 

• drive selskapet etter konsernstyrende prinsipper vedtatt i Iris Salten IKS.       

• sørge for a selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en 
betryggende måte.   

• forvalte selskapets menneskelige og materielle ressurser og lede selskapet mot de mål og vedtak styret fastsetter 

• sørge for et åpent og godt samarbeid med styret, og støtte de vedtak som styret gjør.    

• holde styrelederen løpende informert om forhold av vesentlig betydning. 
 
Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret 
i den enkelte sak. Daglig leder plikter også å møte på generalforsamlinger og skal bl.a. der søke å ha tilgjengelig 
opplysninger som kan gi svar på eventuelle spørsmål fra aksjonær vedrørende årsregnskap, saker til avgjørelse og 
selskapets økonomiske stilling, jfr. aksjeloven § 5-15. 
 
  



Daglig leder har 

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

• myndighet til å ansette medarbeidere og foreta oppsigelser og avskjed.  

• myndighet til å fastsette ansattes arbeids- og ansvarsområder 

• myndighet til å forhandle lønn med ansatte  
 

Daglig leder skal videre sørge for 

• at det foreligger et tilstrekkelig saksgrunnlag for styrets beslutninger 

• å legge frem en tilråding for vedtak i styret, såfremt ikke helt spesielle forhold i saken tilsier noe annet 

• jevnlig å forestå vurdering av strategi, langsiktige mål og overordnede planer og legge disse vurderinger frem for 
styret, jf. også aksjelovens § 6-15(1). 

• løpende rapportering overfor styret om utviklingen i faglige resultater, drift, regnskap og balanse, helse miljø og 
sikkerhetsspørsmål, større prosjekter, og herunder melde vesentlige avvik fra planer og forutsetninger 

• å tilpasse organisasjonen ved endrede mål og ytre forutsetninger og rapportere dette til styret 

• åpne og gode interne samarbeidsforhold for de ansatte og deres tillitsvalgte. 
 
 
3.  Utadrettet opptreden og informasjon 
 

• Daglig leder har det generelle informasjonsansvar i selskapet med unntak av informasjonsoppgaven om styrets 
arbeid, som tilligger styreleder. 

• Daglig leder skal sørge for god informasjon og gode forhold overfor eier, kunder, offentlige myndigheter, 
forretningsforbindelser og media. 

• Daglig leder vil være selskapets daglige ansikt utad og må som sådan ikke svekke selskapets omdømme.  
 
  



INSTRUKS FOR DAGLIG LEDER I 
 
Iris Service AS/ Retura Iris AS/ Iris Produksjon AS/ Mivanor AS/ Labora AS.   
 
 
 

Vedtatt i styremøte 6. september 2005 
Med forslag til endringer.   

            
 
1. Innledning 
Denne instruksen er fastlagt av styret for å sikre at funksjonen som daglig leder utøves som forutsatt av styret. 
 
 

2. Daglig leders ansvar og oppgaver 
 
Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet. Daglig leder rapporterer direkte til styret, og nærmeste 
overordnede for daglig leder er styret ved styreleder. Daglig leder er nærmeste overordnede for selskapets 
ledergruppe og stab. 
 
Daglig leder skal 

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

• drive selskapet etter selskapets etiske og forretningsmessige prinsipper. 

• drive selskapet etter konsernstyrende prinsipper vedtatt i Iris Salten IKS.       

• sørge for a selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet 
på en betryggende måte.   

• forvalte selskapets menneskelige og materielle ressurser og lede selskapet mot de mål og vedtak styret 
fastsetter 

• utvirke et åpent og godt samarbeid med styret Sørge for et åpent og godt samarbeid med styret, og 
støtte de vedtak som styret gjør.    

• holde styrelederen løpende informert om forhold av vesentlig betydning. 
 
Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er 
bestemt av styret i den enkelte sak.    
 
 
 
 
Daglig leder har 



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

• myndighet til å ansette og si opp medarbeidere og foreta oppsigelser og avskjed.  

• myndighet til å fastsette ansattes arbeids- og ansvarsområder 

• myndighet til å forhandle lønn med ansatte  
 

Daglig leder skal videre sørge for 

• at det foreligger et tilstrekkelig saksgrunnlag for styrets beslutninger 

• å legge frem en tilråding for vedtak i styret, såfremt ikke helt spesielle forhold i saken tilsier noe annet 

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

• løpende overfor styret rapportere utviklingen i faglige resultater, økonomiske forhold, større prosjekter, 
og herunder melde vesentlige avvik fra planer og forutsetninger 

• løpende rapportering overfor styret om utviklingen i faglige resultater, drift, regnskap og balanse, helse miljø og 
sikkerhetsspørsmål, større prosjekter, og herunder melde vesentlige avvik fra planer og forutsetninger 

• å tilpasse organisasjonen ved endrede mål og ytre forutsetninger og rapportere dette til styret 

• åpne og gode interne samarbeidsforhold for de ansatte og deres tillitsvalgte. 
 
 

3.  Utadrettet opptreden og informasjon 
 

• Daglig leder har det generelle informasjonsansvar i selskapet med unntak av informasjonsoppgaven om 
styrets arbeid, som tilligger styreleder. 

• Daglig leder skal slik utvirke sørge for god informasjon og gode forhold overfor eier, kunder, offentlige 
myndigheter, forretningsforbindelser og media. 

• Daglig leder vil være selskapets daglige ansikt utad og må som sådan ikke svekke selskapets 
omdømme.  

 
 

 
 



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 19/37        3.april 2019. 
Beslutningssak 

Bonus for 2018 
 
Hensikt.  
Med bakgrunn i de resultatene som er oppnådd i konsernet i 2018 anbefaler styrene i datterselskapene at det 
utbetales bonus til de ansatte i henhold til styrets sak 07-06, og siste evaluering av bonussystemet i sak 18-04.    
 
Bakgrunn.  
Iris Salten har hatt bonussystem for ansatte i IP, RI, Isa og Ise siden 2007.     I januar 2018 ble bonussystemet 
gjennomgått i sak 18/04.   Styret gjorde følgende vedtak:    
«Styret i Iris Salten IKS viderefører dagens ordning med bonus i Iris.     
 

• Bonusen skal utgjøre 10 % av overskuddet i Iris Produksjon og Retura Iris før skatt og 
årsoppgjørsdisposisjoner.     

• Bonusen skal fordeles slik at 1/5 av bonusen gått til Iris Trivsel, mens 4/5 går til de faste ansatte og vikarer.   
• Bonusen fordeles til de ansatte etter tilstedeværelse på jobb, det vil si antall dager på jobb delt på totalt 

230 dager.     
• Det forutsettes at den ansatte har et ansettelsesforhold i bedriften på utbetalingstidspunktet.  Denne 

forutsetningen gjelder ikke for ansatte som har gått av med pensjon. 
 
Styret gjorde i sak 17/8, i møte 10 mars 2017, vedtak om at administrerende direktør som saksbehandler av bonus-
saken, ikke skal være en del av konsernets årlige bonusordning.» 
 
 
Iris Salten iks.  
 

Kvalitet 
 

 
Status  

God økonomi.    
Styret har satt krav om at de skal ha årlig vekst og levere et resultat på mellom 5 og 10 %.   

 2018 Omsetningsøkning Resultat før skatt 
 Oms Res 2018 2017 2018 2017 
Retura  62,9 4,94 11,6 % 4,3 % 7,8 % 10,6 % 
Produksjon  99,1 17,19 13,2 %  9,3, % 17,4 % 13,0 % 
Labora  25,8 1,56 -9,7 % 8,0 % 6,0 % 9,1 % 
Mivanor  26,3 2,89 82,4 % 11,8 % 11,0 % -5,5 % 
HT-Safe 10,7 0,52 -7,5 % 4,5 % 4,8 % 18,1 % 
Nofir AS 8,9 -3,13 -22,7 % 0,9 % -35,2 % 5,9 % 
Nofir UAB 16,1 1,26 -18,7 %  7,8 % 9,22 
Service.   93,7 0,89 145,3% 4,4 % 0,9 % -3,0 % 
Iris Salten IKS   126,4 2,32 -13,7 % 4,3 % 2,1 % 7,1 % 

 
Iris Produksjon og Retura Iris har sammen med Mivanor en meget god utvikling.  

  

«Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, 
rimelig og effektiv avfallstjeneste»   

 



 

Nedgang i omsetning i Labora kommer av utskilling av pcr til Patogen Nord.   Sammenlignet med 2017 har 
Labora en økning på 6,5 % i omsetning.  
Nofir straffes hardt av eksportforbudet av impregnerte nøter, både i omsetning og resultat.  
HT- Safe har ikke klart å kompensere for bortfallet av 177- Nordland.    
For Iris Service og Iris Salten er det ikke sammenlignbare tall.      
 
Rene fraksjoner.   
Det er gjennomført store informasjonskampanjer for å få både renere matavfall og papp/papir.   Det er i tillegg 
laget egen kampanje for å forbedre papirkvaliteten fra underbakken-anlegg.    Det er ikke gjennomført 
sorteringsforsøk som viser graden av feilsortering.   
 

  

Best på kommunikasjon.  
Det er ikke gjort noen evaluering av vår kommunikasjonsjobb siden 2016.   Tilbakemeldingen fra kunden i 
2016 var bra, men utfordret oss på å bli fortelle historier som viser at kildesortering nytter og at det som 
kildesorteres blir nyttet på en fornuftig måte.   Kommunikasjonsarbeidet i 2017 og i plan for 2018 tar 
utgangspunkt i dette.   Vi vil i perioden få gjort evalueringer som skal gi oss nyttig tilbakemelding på den 
jobben som blir gjort.      
 

 

Intern kontroll.  
Intern revisjoner og eksternrevisjoner har vi svært gode erfaringer med.   
Vi har ikke full kontroll over samsvarsvurdering på alle områder. 
Alle viktige prosesser i selskapet er registrert i egne prosedyrer.    
Vi er ikke tilfreds med avvikssystemet og hvordan det brukes på alle nivåer.  
Det er gjort store investeringer og grep for å sikre IT-systemet i hele konsernet.    
Nytt kvalitetssystem er implementert for de fleste forhold. 
 

 

Rett faktura.  
Det er gjennomført kontroll av alle abonnement i de områdene hvor avfallsinnsamling er satt ut på entreprise.   
Kontrollen avdekket 216 (3,2 %) eiendommer som ikke har betalt renovasjonsgebyr.   I tillegg ble det 
avdekket at 15 % av eiendommene var feil registrert i vårt system.    

  
 

Anbud og innkjøp.  
Iris Salten iks og ISe følger regelverket for offentlige anskaffelser.   Det er god oppfølging av dette områder 
og vi mener at det kjøres gode prosesser og gjøres gode innkjøp.  De kommersielle selskapene er ikke 
underlagt regelverket for offentlige anskaffelser.  De følger intern prosedyre for innkjøp.  Denne vil bli vurdert 
etter kommunerevisjonens rapport som kommer i mars 2019.  
 

  

Helse og sikkerhet 
 

 
Status 

Sykefravær:  
Iris driver et meget godt IA arbeid, og har friske medarbeidere som ønsker å møte på jobb.  

 Ansatte  2016 2017 2018 
  KF TF KF TF  KF TF 
Iris Salten  13 1,0 9,28 0,43 5,66 0,37 0,37 
Retura Iris 20 1,04 4,81 0,97 2,8 1,08 4,52 
Iris Produksjon 21 1,11 13,13 0,57 3,32 0,77 2,60 
Iris Service  32 0,51 5,01 0,68 6,6 0,43 4,64 
Mivanor/ Nofir 5  1,41 1,09 1,09 0,84 1,46 
Labora  22 1,7 2,7 1,16 2,59 0,80 3,20 
HT Safe  11 2,7 7,9 0,66 5,76 1,27 2,09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ingen skal få skader eller helseplager som følge av 
vår drift og virksomhet.» 

 



 

Det er foretatt arbeidsmiljøkartlegging i Iris Salten, Iris Service, Iris Produksjon, Retura Iris og Mivanor.   Det 
er utarbeidet handlingsplaner der det er nødvendig.     
 
Tiltak mot sosial dumping.  
Forhold knyttet til sosial dumping følges opp ved anbud og andre innkjøp.   
    

 

Risikovurdering.  
Verneombudene i Iris bidrar aktivt i arbeidsmiljøarbeidet i egne verneområder. Det arbeides godt for at 
risikoforhold skal være kjent og for at risikovurderinger skal være en integrert del av daglig arbeid.  
I 2018 har vi totalt 8 skadetilfeller på personell og 1 registrert nestenulykke.   Det har ikke vært alvorlige 
ulykker med personskade. 
     

 

Miljø  
 

 
Status 

Grønt skifte: 
Gjennom Iris Produksjon har Iris engasjert seg i tre prosjekter som er knyttet nært opp til grønt skifte og 
virkemiddelpakker som bygger på grønt skifte.  

- Industriklyngeprosjektet på MO med alle de store industriaktørene i Nord-Norge.  
- Betonklyngen N3C som er støttet av Innovasjon Norge med stort fokus på gjenvinning av 

betong. 
- Cityloops – et 4års EU-prosjekt sammen med Bl.a. Bodø Kommune og Nordlandsforskning. 

Går spesifikt på rensing av masser og PFOS på Ny By Ny Flyplass. 
-  

 

Avfallsminimering  
 Det er en trend i Norge at avfallsmengdene går ned.  I egen region har vi følgende utvikling.  

Grønt System. 2015 2016 2017 2018 
Restavfall 7 258 7097 6701 6833 
Org avfall  6 294 5835 5551 5380 
P&P 4 376 4184 3889 3400 
Glass og metall 962 989 950 1045 
Plast  635 695 784 856 
Grønt system.  19 525 18 778 17 875 17 514 
Andel restavfall  37,2 % 37,8 % 37,5 %  39,0 % 

 
Over 60 % av avfallet fra husholdningene samlet inn gjennom grønt system går til gjenvinning.    
Fra 2015 til 2018 har vi en nedgang på 10,3 % i total avfallsmengde. 
    

 

Nedstrømsløsninger  
Fortsatt fokus på gode miljømessige løsninger til gode priser. Gjennomført konkurranser på restavfall, papir 
og bølgepapp. 
 
Markedet påvirkes i stor grad av markedssvingninger med Kina som den viktigste aktøren. Papir og plast er 
truffet hardt av dette og vi venter på at Europeiske aktører skal bygge opp kapasitet.  
 

 

Maskiner og utstyr  
Vi vurderer hele tiden overgang til mer CO2 vennlige løsninger.    Vi jobber mot en Null-utslipps visjon for 
Vikan.   Det vil si det første anlegget i Norge som produserer mer energi enn vi forbruker.  
Tiltak:  

 

«De miljøpåvirkningene som følger av Iris sin drift skal ikke 
påføre neste generasjon økte miljøproblemer.» 

 



 

- Biler med hybridløsninger og alternativt drivstoff.      
- Sorteringsanlegg for matavfall tatt i bruk med helelektrisk drift.  
- Ny helelektrisk behandlingslinje for restavfall med Nord-Norges første elektriske 

massehåndteringsmaskin tas i bruk i juni 2019.      
 
 
Farlig avfall.  Innsamlet farlig avfall via våre løsninger.  

 Kg/ innbygger. 
2013 3,9 
2014 4,96 
2015 5,55 
2016 5,84 
2017 7,60 
2018 10,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våtorganisk avfall 
- Elektrisk forbehandlingsanlegg for matavfall tatt i bruk og rekordstore mengder behandlet i 

2018. Stort fokus på plast i matavfall fra miljømyndighetene viser at dette er et viktig 
fokusområde fremover og avgjørende for god miljømessig behandling og avsetning av 
sluttprodukt.  

- Utviklingsorientert dialog med torvindustrien kan gi varig god avsetning av kompost til 
jordforbedring. 

- Myndighetene har lansert forslag om tvungen kildesortering for kommuner og næringsliv.  
Dette to år etter at Iris foreslo det som forskrift i Salten.    

- Informasjonsinnhenting rundt biogass og etablert regionalt samarbeid med Troms og 
Vesterålen om erfaringsutveksling og felles tilnærming til biogass i nord.  
 

 

Flis.  
To års kontrakt med BE Varme om leveranser til Keiseren sikrer at over 50% av flis i 2018 har gått til lokal 
behandling. Vi posisjonerer oss for langsiktig avtale etter 2019/2020-sesongen. 

 

 
 
Administrerende direktørs kommentarer:  
 
Målene som ble satt i 2018 gjennomsyrer arbeidet som gjøres både i morselskap og Iris Service og Iris 
Produksjon.   Mange av tiltakene som iverksettes gjennomføres i disse datterselskapene.   Vi har god 
måloppnåelse.  Og for miljømålene er vi godt i gang med å få effekter som bygger opp om Iris som en 
foregangsbedrift innenfor grønt skifte og sirkulær økonomi.    
 
Med nedgangen i mengden papp/papir og matavfall i kildesorteringssystemet så blir vi utfordret på restavfallets 
andel av den totale mengden avfall fra husholdningene.   Vi har gode økning i utsortering av plast og glass.     
Samtidig har vi en nedgang på mengden avfall fra husholdningene gjennom grønt system.    
 
Iris selskapene har et historisk lavt sykefravær i 2018 med et totalt sykefravær på 2,6 %.    
Oppfølging av bonus mål er rapportert til styre i Iris Salten iks i sak   19/21 – årsrapport for 2018.     
 
 

Det er stor økning i levering av eternitt i 
2018.   Mengden andre fraksjoner farlig 
avfall er stabil.    



 

Iris Service AS.  
 
 

Kvalitet 
 

 
Status  

Miljøtorg  
Vi skal arbeide for å oppnå en kundetilfredshet på mer enn 5 av 6 oppnåelige poeng. 
 
Resultat: Kundeundersøkelse foretatt av Sentio sommeren 2018 viser en score på 5,17 i 2018.   Score i 
2017 var 5,27 
 

  

Innsamling  
Vi skal arbeide for å oppnå en kundetilfredshet på mer enn 5 av 6 oppnåelige poeng. 

 
Resultat: Kundeundersøkelse foretatt av Sentio sommeren 2018 viser en score på 5,03 i 2018.   Score i 
2017 var 4,96. 
 

 

Helse og sikkerhet 
 

 
Status 

Sykefravær:  
Vi skal arbeide for holde oss under 6 % i totalfravær og under 1 % i korttidsfravær. 

 
Resultat pr. 31. desember: 
 

2014 2015  2016 2017 2018 
TF 8,71 % 
KF 1,60 % 

TF 11,66 % 
KF 0,88 % 

TF 5,01 % 
KF 0,51 % 

TF 6,60 % 
KF 0,68 % 

TF 4,64 % 
KF 0,43 % 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Administrasjonens vurdering 
Iris Service har oppnådd de mål som er satt.   Det er under utarbeidelse nye mål for 2019 og 2020.    
 
Styrets vedtak i møte 14 mars:   
Styret mener at det er jobbet meget godt med å nå mål som er satt for Iris Service.   Styret innstiller på at bonus 
skal utbetales i 2018.   
 
 
Iris Produksjon AS: 
 
 

ID Mål Måltall Siste periode Hittil i år 
1. Økt volum 

Årlig mottak av 1500 tonn restavfall og jern og 
metall fra BA-markedet 

1500 Jern og 
metall 
Restavfall 
Trevirke 

<2000tonn 
(<100%) 

2. Økt kompetanse på avfall 
Arrangere minimum 4 faglige kurs for ansatte i 
IRIS pr år 

4 kurs 1 kurs i BA-
avfall 1 kurs i 
Forhandlingsteknikk 
6 excelkurs gjennomført 

8 kurs 
(200%) 

«Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, 
rimelig og effektiv avfallstjeneste»   

 

«Ingen skal få skader eller helseplager som følge av 
vår drift og virksomhet.» 

 



 

3. Økt kundetilfredshet og sikre økonomi Motta 
under 3 kundeklager pr måned knyttet til 
fakturering 

<36 Etter innføringen av nytt 
vektsystem og 
kontrollregime ligger 
antall kundeklager i dag 
på 
under 2 pr mnd. 

<10 

4. Sykefravær 
Under 4% totalfravær og under 1% korttidsfravær 

TF < 4% 
KF < 1% 

Totalfravær 2018 TF 2,60% 
KF 0,77% 

5. Arbeidsulykker 
Det skal ikke være noen arbeidsulykker i Iris 
Produksjon 

0 Ingen 0 

6. Aktivt HMS og kvalitetsarbeid 
Alle ansatte skal registrere minst 2 årlige 
forbedringsforslag eller hendelser 

0 SIMPLI er implementert 
hos ansatte, men det er 
fremdeles en 
brukerterskel 
for noen. 

Ca. 80% 

7. Forbedre miljøregnskapet 
Redusere mengden sikterest til forbrenning med 
75% 

260 tonn Da sikterest tas ut etter 
ca. 6 – 12 mnd er det 
usikkert om vi får effekt 
av 
endringer i 2018. 

250 tonn 

8. Forbedre det interne samarbeidet 
Gjennomføre minst 2 årlige kundearrangement 
med internkundene for forbedret samarbeid 

2 Ingen 0 

9. Forbedre miljøregnskapet 
Gjenvinne minst 10% av forurensede masser fra 
deponiet årlig 

4316 Vi har siktet og solgt 
betong både ekstern 
og 
brukt internt 

2545 
(60%) 

 
Styret vedtok i sak 17/46 å etablere nye mål for perioden 2018/2019, samt reviderte disse i sak 18/37. 
 
Måloppnåelse har vært rapportert løpende gjennom driftsrapportering. 
 
Administrasjonens vurdering 
Etter en objektiv vurdering har administrasjonen kommet til at det er grunnlag for utbetaling av full bonusbasert på 
arbeidet i 2018. 
I 2017 fikk selskapet vedtatt en god strategi som reflekteres bra i driften og som samtidig har vært et bra 
styringsverktøy. De etablerte ISO-målene henger godt sammen med strategien og underbygger denne. 
Administrasjonen ser behov for å revidere og kanskje utvide dette målarbeidet noe i forbindelse med 
strategiprosess i 2019. 
 
 
Styrets vedtak i møte 18. mars.  
Styret tar til etterretning at bonusmål i tilfredsstillende grad er oppnådd. 
Styret innstiller på at bonus skal utbetales for 2018. For regnskapsåret 2018 gjelder 
følgende: 2 % skal gå til Iris Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4 selskapene, faste og 
vikarer. Bonusen fordeles til de ansatte etter tilstedeværelse på jobb, det vil si antall dager på 
jobb delt på totalt 230 dager. Det forutsettes at man har et ansettelsesforhold i en av 
bedriftene på utbetalingstidspunktet, men denne forutsetningen gjelder ikke pensjonister 
 



 

Det settes av kr. 1.375.531,- til de ansatte, og kr. 343.883,- til personalrettede tiltak (Iris 
Trivsel). Totalt kr. 1.719.414,- 
 
 
Retura Iris AS.  
 
Status for bonusmål 2018 
 
Det ble vedtatt nye bonusmål for i desember 2017, men mange av målene er videreført fra 
tidligere. Ansatte har bidratt til å utforme handlingsplan med tiltak for å nå disse. Det er nå 
færre mål, for å få større fokus på hva som er viktig innen områdene kvalitet, helse- og 
sikkerhet og ytre miljø, samt lagt vekt på at målene skal være målbare. 
 
 

1. Kvalitetsmål omsetning 
Vi skal øke ekstern omsetning med 5% hvert år 
Selge tilleggstjenester for kr 260.000 
Gi ut 100 tilbud pr. år 
Lansere «Avfallsekspressen» som en tydelig satsing 

 
Ekstern omsetningsøkning: 12% 
Tilleggstjenester: Kr 401 000 
98 tilbud levert (hvorav 14 av disse ble vunnet 
fra konkurrent) Avfallsekspressen er 
lansert 

2. Kundetilfredshet: 
Mål: Score > 4 (5) i kundeundersøkelse 

Kundeundersøkelse juni 2018: Total 
tilfredshet = 4,09 

3. Tilgjengelighet 
Vi skal besvare 90% av alle telefonhenvendelser i 
egen regi. 

Svarprosent på 85% for april-des 

4. Kundeklager 
Antall kundeklager på ikke utført tjeneste skal være 
< 10 pr. mnd. 
Antall kundeklager som ikke rettes opp innen avtalt tid < 1 
pr. mnd 

9,4 klager pr måned. (113 stk, hvorav 7 ikke 
rettet opp innen avtalt tid, dvs) 0,6 pr mnd 

5. Miljøkrav transport 
Øke mengden matavfall (inkl. emballert mat) med 30% 

Løsning for emballert mat i bruk fra 7.aug 
Gjennomsnitt sep-des: 121 tonn/mnd (opp fra 
tidligere gj.snitt 93 tonn/mnd) Økning på 30 % 

6. Miljømål transport 
Optimalisere ruter med mål om å redusere antall 
kjørte km med 10% i Bodø. 

 
Utføres etter at nytt fagsystem er tatt i bruk 

7. Arbeidsulykker: 
Mål: Ingen fraværsdager som følge av 
arb.ulykker/uhell 

 
Én sak registrert 

8. Mobbing og trivsel: 
Mål: Ingen mobbetilfeller internt og eksternt 

 
Ingen saker registrert 

9. Sykefravær: 
Mål: Korttidsfravær < 1 % 

Totalt fravær < 4 % 

 
KF = 1,08 % TF 
= 4,52 % 

 
Mål 1 er i stor grad innfridd, vi har økt omsetningen betydelig, vunnet nye anbud og solgt inn 
flere løsninger hos eksisterende kunder. Vi ser at sjåførene nå registrerer mer ekstra avfall 
fra kundene sammenliknet med 2017. Vi ser også en vekst i antall kunder som vi deklarerer 
avfall på vegne av, med 40% fra 2017 til 2018. Vi har gitt informasjon/opplæring og deltatt i 
møter med innleid entreprenør sine sjåfører, og hatt mer oppfølging av disse gjennom året. 



 

Dette har bidratt til bedring, og vi ser både færre kundeklager og mer registrert ekstraavfall i 
siste halvår. 
 
Kundeundersøkelsen ble gjennomført i juni som planlagt, og viser gode resultater for alle 
spørsmål. Vi fikk mange svar på undersøkelsen (294) og gode tilbakemeldinger og en total 
tilfredshet på 4,09 der 5 er best. 
 
I august fikk vi klarsignal fra Iris Produksjon til å samle inn emballert matavfall og dette er 
noe som særlig matbutikker og restauranter har tatt godt imot. Vi har implementert flere 
avtaler på emballert matavfall både i Bodø og i distriktet. Dette er gjort gjennom befaringer 
og kundebesøk til svært mange butikker, samt innsalg av løsningen fra kundesenteret. 
 
Vi har dessverre hatt 3 arbeidsuhell som har medført skade på personell i 2018 (klemt finger, 
skalling i container, samt kutt i finger), hvorav det ene tilfellet har medført fravær. 
Hendelsene har vært gjennomgått i lunsjmøter, sammen med alle øvrige HMS-avvik, og 
hensikten er å forebygge lignende uhell. Dette er en del av det løpende HMS arbeidet. 
 
Sykefravær ender så vidt over målene som vi har satt oss for 2018. Det har vært jobbet godt 
og systematisk med oppfølging av fravær. Vi ser en positiv nedgang i både totalfravær og 
korttidsfravær mot slutten av året. 
 
Administrasjonens vurdering 
Det er blitt jobbet jevnt og godt for å nå målene vi har satt oss. 
Totalt sett ser vi en god utvikling også i 2018, der vi har hatt fokus på alle mål i strategi, salgog 
markedsplan. Vi har klart å innfri de fleste mål. Dette mener vi bør gi grunnlag for 
utbetaling av full bonus. 
 
Styrets vedtak 13 mars:   
Styret tar til etterretning at bonusmål i tilfredsstillende grad er oppnådd. Styret innstiller på at 
bonus skal utbetales for 2018. For regnskapsåret 2018 gjelder følgende: 2 % skal gå til Iris 
Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4 selskapene, faste og vikarer. Bonus til ansatte skal fordeles etter 
tilstedeværelse som brøk av antall dager til stede delt på totalt 230. Det forutsettes at man har et 
ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet. Det settes av kr. 395 068,- til de ansatte, og kr. 98 
767,- til personalrettede tiltak (Iris Trivsel). Totalt kr. 493 835,- 
 
 
 
Beregningsgrunnlag og beregning av bonus:  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Resultat før skatt 
Retura Iris 

7 714 397 4 651 737 4 123 472 5 419 493 4 444 511 

Resultat før skatt 
Iris Produksjon 

11 200 880 10 643 030 10 752 159 10 121 541 15 474725 

Tantieme (bonus) 2 101 000 
 

1 735 970  1 801 492 1 769 367 2 213 249 

 
Fra de to kommersielle selskapene Iris Produksjon AS og Retura Iris AS er det for 2018 avsatt en 
tantieme/ bonus på samlet kr 2 213 249,-, fordelt med 1 770599 til bonus (inkl AGA og feriepenger) og 
442 650 til Iris Trivsel. 
 
 
 



 

Adm.dir begrunnelse for forslag til vedtak:  
 
Styrene i IRIS Service, Iris Produksjon og Retura IRIS har vurdert datterselskapenes måloppnåelse for 
2018, og anbefaler at det utbetales full bonus med bakgrunn i oppnådde resultater i forhold til definerte 
mål iht vedtatte retningslinjer.  
 
Iris selskapene har svært god måloppnåelse i 2018.   De kommersielle selskapene leverer på nytt er 
svært godt økonomisk resultat.   Samtidig har man en god kvalitet på tjenestene som leveres.   Som 
resultatene for konsernet viser har vi gode økonomiske resultat.    
Sykefraværet er lavt sammenlignet med andre det er naturlig å sammenligne seg med.    
 
Tabellen ovenfor viser en samlet bonusutbetaling stor, kr. 2 213 249,- inkludert feriepenger med 
bakgrunn i regnskap 2018. 
 
Samlet sett er resultatene hvert enkelt datterselskap og morselskapet 2018 har oppnådd meget 
tilfredsstillende. 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Med bakgrunn i datterselskapene IRIS Produksjon, Retura IRIS, IRIS Service og IRIS Saltens IKS sin 
måloppnåelse skal det utbetales bonus til selskapenes ansatte for 2018.  
 
Samlet bonusutbetaling er beregnet til kr 2 213 249,-, fordelt med 1 770599 til bonus (inkl AGA og 
feriepenger) og 442 650 til Iris Trivsel.  Utbetalingen blir å skje i mai 2019.  
 
For regnskapsåret 2018 gjelder følgende: 2 % skal gå til IRIS Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4 
selskapene, faste og vikarer.  Det skal også utbetales bonus til ansatte som har gått av med pensjon i 
løpet av året.  
 
Bonusen til de ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager tilstede delt på totalt 
230. Det forutsettes at man har et ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet. 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng  
Adm. dir.  
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