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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 19/ 77
Beslutningssak

4. desember 2019

Økonomirapport pr 31. oktober 2019.
Hensikt.
Administrasjonen i Iris legger fram økonomirapporter for Styret tertialvis og halvårlig. Økonomirapporten
skal gi Styret innsikt i selskapets drift, og være et grunnlag for å foreta økonomiske korrigeringer.
Kommentar til økonomirapporten for perioden januar - oktober 2019.
Regnskapet viser en omsetning på kr 96 535 000, og et underskudd på kr 607 000, kr 765 000 bedre
enn budsjettert. Resultatet for samme periode 2018 var et overskudd på kr 1 498 000.
Regnskap
Driftsinntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Andre driftskostn og avskrivn.
Driftsresultat
Netto finansinnt / kostnader
Ordinært resultat før skatt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-96 535 782
65 877 868
8 653 490
20 389 086
-1 615 339
2 223 000
607 661

Iris Salten - Resultat periode 1 - 10
Budsjett

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-91 357 500
60 970 605
9 065 018
20 837 084
-484 793
1 858 333
1 373 540

Avvik

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-5 178 282
4 907 263
-411 529
-447 998
-1 130 546
364 666
-765 879

Regnskap i fjor
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-90 400 661
62 361 243
6 916 991
18 440 948
-2 681 480
1 182 904
-1 498 575

Årsbudsjett 2019
kr -109 629 000 kr 72 124 988
kr 10 838 600
kr 24 739 000
kr -1 926 412
kr
2 230 000
kr
303 588

Egenkapitalen før skatt er kr 73,2 mill. og egenkapitalandelen er 29%, (pr 31.12.18, 33,5%).
Endringer mot budsjettet for periode 1 - 10 i 2019:
• Økning av forurensede masser som gir økte variable inntekter med totalt kr 6,1 mill. som er
kr 4 mill. over budsjett.
• Det er solgt færre UG løsninger enn budsjettert.
• Mottatt støtte til Strandaksjon med kr 820 000 som ikke er budsjettert, som dekker våre
kostnader.
• Økte avfallsmengder som gir økte behandlingskostnader med kr 2,2 mill.
• Endring av kontrakter til Iris Service etter konkurs i Retur, og feilbudsjettering av drift Miljøtorg
(kr 1,7 mill.)
• Høye kostnader til innleie av konsulenter ved eierskapsvurdering.
• Uforutsatt kontingent etter innmelding i Avfall Norge og Brus (ikke budsjettert).
• Kostnaden for bygging av skulpturprosjektene er aktivert i balansen.

Estimat 2019
116 054 323
80 654 000
10 647 000
26 112 000
1 358 677
2 910 000
4 268 677

Irisfondet har en saldo på kr 13 980 000, og det er i perioden utbetalt kr 993 500 til Trainee Salten.

Kommentar til poster i resultatregnskapet
Inntektene

Samlede inntekter er kr 96 535 000, som er kr 5,1 mill. høyere enn budsjett.
Husholdningsgebyret er kr 76 855 000 som fordeles:
• Ordinært gebyr kr 74 417 000.
• Fakturagebyret kr 718 000.
• Betalte ekstratjenester kr 1 720 000.
Øvrige inntekter er Utleie av Vikan, salg av administrative tjenester.
Avvik i forhold til budsjett:
• Høyere husholdningsinntekter enn budsjettert kr 580 000, og kr 2 885 000 høyere enn i 2018.
Her inngår prisstigning og nye abonnenter.
• Variable inntekter for mottak av masser på deponiet er kr 6 092 000, som er kr 4 mill. budsjett.
Tilsvarende inntekter i 2018 var kr 3,4 mill.
• Det utbetalt kr 820 000 i støtte til «Rene strender», som dekker våre kostnader.
• Det er solgt færre UG-anlegg enn budsjettert (-kr 576 000).
Inntekter fra miljøtorgene faktureres av Iris Service, men er en viktig inntektspost for selvkost.
Inntektene fra torgene er kr 915 000 høyere enn samme periode i 2018. Dette er en økning på 9,4%,
Herav utgjør prisstigningen 7%, resten skyldes økt mengder.
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Varekostnadene

Det meste av varekostnaden faktureres fra Iris Service, og skal dekke deres kostnader til:
• Drift av Miljøtorg
• Innsamling hele regionen.
• Administrasjon
Våre budsjetter er ikke korrigert for endringer etter konkursen i Retur AS.
Oversikten viser %-vis fordeling av varekostnadene.

Varekostnadene er kr 65 877 000, og kr 4 907 000 høyere enn budsjett, og kr 3 516 000 høyere enn i
2018.
• Innsamlingskostnader: Konkurs i Retur gir en økning i innsamlingskostnadene på ca 18% for
det området Retur kjørte for oss. Overskridelse mot budsjett er kr 671 000.
• Drift miljøtorg: Feilbudsjettering fra Iris Service på posten lønn for MT-Fauske med ca kr 1,2
mill., overskridelse mot budsjett pr 31.10. er kr 1 032 000.
• Behandlingskostnader: Behandlingskostnadene er kr 2,2 mill. høyere enn budsjett. Alle
fraksjonene har en svak økning, men økningen er størst for fraksjonene: impregnert trevirke,
farlig avfall, matavfall og trevirke.
• Behandlingskostnader strandavfall kr 704 000 er ikke budsjettert og kommer som en
overskridelse, men dekkes inn av tilskudd på kr 820 000.

Personalkostnader.

Samlede lønnskostnader er kr 8 653 000, som er kr 411 000 lavere enn budsjett.
Avviket skyldes:
• Lavere lønnskostnader enn budsjettert som også gir lavere sosiale kostnader.
• Netto pensjonskostnader er kr 153 000 lavere enn budsjettert.
Øvrige avvik skyldes periodiseringsavvik mot budsjett.
Mot 2018, er det en økning på kr 1 737 000, som skyldes nyansettelse av IT leder i 2019, og
markedsansvarlig i siste halvdel av 2018, og refusjon fra NAV vedr. sykdom i 2018.
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Andre driftskostnader inkl. avskrivninger.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 20 389 000, som er kr 447 000 lavere enn budsjett.
Følgende poster har større avvik:
• Avskrivninger
kr - 701 000 lavere enn budsjett pga. forsinkelse i ferdigstillelse av
investeringer (deponi).
• Vedlikehold data/lisenser kr – 442 000 lavere enn budsjett.
• Konsulenttjenester
kr 291 000 avviket skyldes bruk av Deloitte i forbindelse med vurdering
av eierskapet.
• Kontingenter
kr 311 000 pga. innmelding i Avfall Norge og Brus som ikke var
budsjettert.
• Drift kantine/renhold kr 200 000, økt varekjøp pga. økt bruk av kantina og bytte av
leverandør i kontraktsperioden.
• Markeds/annonser
kr 176 000, deler av dette dekkes inn av tilskudd ifm. strandaksjon.
Øvrige avvik skyldes periodiseringsavvik mot budsjett.

Finansinntekter/kostnader.

Netto finansinnt./kostnader er kr 2 223 000, som er kr 364 000 høyere enn budsjett. Renten på våre lån
i KBN er 2,15%, som er en økning fra 1,8% ved årsskiftet.
Ved årsskifte ble det tatt opp et lån på kr 34,3 mill., hvor kr 16 mill. til dekning av investeringer i 2018
som ikke var finansiert, til tillegg til budsjetterte investeringer i 2019 på kr 18,3 mill.
I henhold til Deloitte sin rapport om eierskap ble det påpekt at det ikke gis anledning til å finansiere
investeringer for næringsformål med kommunal garanti. Det er innhentet tilbud på refinansiering av
kr 38,5 mill. til en rente på 3 mnd nibor + 0,65% med rullering om 5 år, som gir en rente ut fra dagens
nibor på 2,49%, årlig økt rentekostnad er kr 130 000 i år 1 ut fra dagens rentenivå.
Investeringer:
Dunker
Diverse utstyr.
*Underbakken cont
Skulpturprosjektet
Min Side
Renseanlegg
Utvidelse deponi
Sum

kr 2 214 000
Kr 350 000
kr 3 260 000
kr 1 000 000
kr 145 000
kr 3 305 000 (totalt påløpt kr 7 130 000)
kr 448 000 (totalt påløpt kr 29 115 000)
kr 10 722 000

*Det er kjøpt inn UG til lager pga. meget gunstige prisbetingelser på utgående kontrakt.
Likviditet
Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

4

Foreløpige resultat før skatt for våre datterselskaper pr 31.10.19.
Omsetning

Retura Iris AS
Iris Service AS
Iris Produksjon AS
HT-Safe AS
Nofir AS
Uab Nofir (Litauen)
Nofir Tyrkia pr 30.09
Mivanor AS
Labora AS

2019
53,6 mill kr
80,8 mill kr
95,0 mill kr
7,7 mill kr
4,8 mill kr
13,0 mill kr
898 000 kr
8,9 mill kr
23,3 mill kr

2018
52,8 mill kr
79,8 mill kr
80,7 mill kr
9,2 mill kr
8,0 mill kr
13,9 mill kr
557 000 kr
14,7 mill kr
20,2 mill kr

Resultat før skatt

2019
3,7 mill kr
-3,3 mill kr
17,4 mill kr
-283 000 kr
-4,2 mill kr
- 1,0 mill kr
53 000 kr
-439 000 kr
- 78.000 kr

2018
5,2 mill kr
2,1 mill kr
14,4 mill kr
1,0 mill kr
-243 000 kr
643 000 kr
33 000 kr
3,0 mill kr
594 000 kr

For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg.
Administrasjonens vurdering/anbefaling.
Regnskap pr. 31.10.19 viser et underskudd på kr 607 000, mot budsjettert underskudd på kr 1 373 000.
Administrasjonen vurderer resultat pr 31.10.19 å være tilfredsstillende ut fra uforutsatte endringer i
driften i starten av 2019.
Forslag til vedtak:
Fremlagte orientering om regnskapet pr 31.10.19, med et underskudd på 607 000 tas til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef
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Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 10 2019.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 10
Budsjett

Regnskap

Avvik

Regnskap i fjor Årsbudsjett 2019

Inntekter Underground

kr

-590 000 kr

-1 166 667 kr

Inntekter fra miljøtorgene

kr

-

kr

-

kr

-

kr

1 563 kr

-

Saldoforespørsel og salg gule sekker kr

-

kr

-

kr

-

kr

-199 571 kr

-

Husholdningsrenovasjon

kr -76 855 902 kr

Gevinst salg anleggsmidler

kr

-

kr
kr

-76 275 833 kr
-

kr

-

kr

Selvkost årlig endring

kr

-

Viderefaktuering timer og diverse

kr

-1 365 447 kr

-650 000 kr

Sum eksterne inntekter

kr -78 811 349 kr

-78 092 500 kr

576 667 kr

-1 008 000 kr

-580 068 kr -73 970 393 kr
-

kr

-

kr

-715 447 kr

-

kr

-

kr

-1 400 000

-91 531 000
-

-1 062 388 kr

-780 000

-718 849 kr -76 238 789 kr

-93 711 000

Leieinntekter Vikan deponi

kr -11 024 489 kr

-7 015 000 kr

-4 009 489 kr

-8 065 918 kr

-8 418 000

Administrative tjenester

kr

-6 250 000 kr

-449 945 kr

-6 095 954 kr

-7 500 000

-

-

Retura kunder ekspedert av Iris Salten kr

-6 699 945 kr
-

kr

-

kr

kr

kr

-

Sum interne inntekter

kr -17 724 434 kr

-13 265 000 kr

-4 459 434 kr -14 161 872 kr

-15 918 000

Sum driftsinntekter

kr -96 535 782 kr

-91 357 500 kr

-5 178 282 kr -90 400 661 kr

-109 629 000

Kontrakt innsamling Indre Salten

kr

9 838 333 kr

9 166 667 kr

Kontrakt Innsamling Bodø og ug

kr

14 852 503 kr

14 852 500 kr

Kontrakt drift miljøtorg

kr

6 445 834 kr

5 413 330 kr

1 032 504 kr

5 449 200 kr

Behandlingskostnader MT

kr

12 490 559 kr

11 317 253 kr

1 173 306 kr

-

Behandlingskostnader Innsamling

kr

11 529 747 kr

10 446 695 kr

1 083 052 kr 22 343 694 kr

Kontrakt administrasjon, kundesenter kr

9 336 665 kr

9 336 660 kr

5 kr

9 245 814 kr

11 203 992

Varekostnad salg undergrundsanlegg kr

189 035 kr

354 167 kr

-165 132 kr

240 590 kr

425 000

Drift undergr, vekter, behundergr, N Na kr

-10 kr

-

kr

-10 kr

2 993 kr

-

-0 kr

-1 986 kr

-

kr

82 886 kr

-

-83 333 kr

1 000 000 kr

1 195 203 kr

335 834 kr

Behandling av avfall, internfakturering kr

-0 kr

-

kr

-

kr

-

kr

kr

-

kr

kr

1 195 203 kr

-

kr

65 877 868 kr

60 970 605 kr

Kjøp bioposer og gule sekker

kr

Drift renseanlegg
Andre innsamlingskostnader
Sum Varekostnader

83 333 kr
kr
kr

Lønninger fast ansatte inkl bonus

kr

5 482 891 kr

Lønn andre (vikarer)

kr

37 847 kr

5 608 636 kr
-

kr

671 666 kr

-

8 726 387 kr

11 000 000

3 kr 14 935 831 kr

17 823 000
6 495 996

kr

4 907 263 kr 62 361 243 kr

25 077 000

100 000
72 124 988

-125 746 kr

4 469 800 kr

37 847 kr

40 375 kr

6 855 000
-

Lønn overtid (faste/vikarer)

kr

44 812 kr

50 000 kr

-5 188 kr

37 011 kr

60 000

Beregnede feriepenger

kr

754 174 kr

691 667 kr

62 507 kr

648 868 kr

830 000

Arbeidsgiveravgift beregnet

kr

541 212 kr

641 667 kr

-100 455 kr

378 339 kr

770 000

Personalforsikringer

kr

17 440 kr

50 000 kr

-32 560 kr

54 384 kr

60 000

KLP pensjonsandel

kr

1 474 997 kr

1 628 382 kr

-153 385 kr

1 364 246 kr

1 600 000

Netto sykelønn refundert

kr

94 179 kr

25 000 kr

69 179 kr

-277 445 kr

30 000

Andre personalkostnader

kr

205 937 kr

369 667 kr

-163 729 kr

201 412 kr

633 600

Sum Personalkostnader

kr

8 653 490 kr

9 065 018 kr

-411 529 kr

6 916 991 kr

10 838 600
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Iris Salten - Resultat periode 1 - 10
Regnskap

Budsjett

Avvik

Regnskap i fjor Årsbudsjett 2019

Avskrivning bygg/anlegg

kr

7 080 576 kr

8 019 167 kr

-938 591 kr

6 554 378 kr

9 623 000

Avskrivninger container

kr

3 331 742 kr

3 588 333 kr

-256 591 kr

2 939 311 kr

4 306 000

Avskrivninger inventar/data/utstyr

kr

414 412 kr

-

kr

414 412 kr

359 044 kr

Avskrivning maskinanlegg

kr

79 125 kr

-

kr

79 125 kr

82 046 kr

Sum avskrivninger

kr

10 905 855 kr

11 607 500 kr

-701 645 kr

9 934 779 kr

13 929 000

Renhold, kantinedrift, posthenting

kr

668 321 kr

558 333 kr

109 988 kr

573 519 kr

670 000

-

Kommunale avg, eiendomskatt

kr

870 387 kr

808 333 kr

62 053 kr

885 909 kr

970 000

Leieutgifter, containerleie

kr

118 910 kr

108 333 kr

10 577 kr

96 291 kr

130 000

Drift/leie betalingsløsninger

kr

-58 kr

kr

-58 kr

7 000 kr

Inventar/utstyr/data

kr

207 397 kr

233 333 kr

-25 936 kr

174 678 kr

280 000

Vedlikehold data/utstyr/lisenser data

kr

1 175 831 kr

1 618 333 kr

-442 502 kr

1 466 402 kr

1 910 000

Arbeidsklær og verneutstyr

kr

kr

4 167 kr

-4 167 kr

963 kr

5 000

Vedlikehold anlegg / containere

kr

370 840 kr

541 667 kr

-170 827 kr

208 378 kr

650 000

Revisjon

kr

142 114 kr

91 667 kr

50 447 kr

141 322 kr

110 000

HMS

kr

238 421 kr

233 750 kr

4 671 kr

233 285 kr

250 000

Innleid arbeidskraft, konsulenter

kr

841 862 kr

550 000 kr

291 862 kr

1 006 608 kr

750 000

Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv kr

179 070 kr

120 833 kr

58 237 kr

133 592 kr

145 000

79 198 kr

108 333 kr

-29 136 kr

70 435 kr

130 000

Telefon, bredbånd

kr

-

-

-

Porto

kr

297 645 kr

250 000 kr

47 645 kr

246 197 kr

300 000

Kurs, reiser, møter etc.

kr

658 436 kr

691 667 kr

-33 230 kr

557 001 kr

830 000

Varekjøp kanitne (salg som inntekt)

kr

433 968 kr

350 000 kr

83 968 kr

409 419 kr

420 000

Annonser, reklame, brosjyrer, hjemme kr

2 329 938 kr

2 153 334 kr

176 604 kr

1 455 605 kr

2 340 000

Representasjon, gaver

kr

4 940 kr

8 333 kr

-3 393 kr

Kontigenter

kr

403 111 kr

91 667 kr

311 445 kr

-

-

10 000
110 000

Tilskudd, støtte

kr

Forsikringspremier

kr

228 424 kr

332 500 kr

-104 076 kr

312 709 kr

350 000

Bank- og kortgebyr

kr

191 531 kr

266 667 kr

-75 136 kr

248 465 kr

320 000

Tap på fordringer, innkommet tidl. avsk kr

55 108 kr

83 333 kr

-28 225 kr

5 311 kr

100 000

kr

-

kr

271 385 kr

kr

-

kr

-

-

kr

Purreomkostninger + annet

kr

-12 162 kr

25 000 kr

-37 161 kr

1 695 kr

30 000

Sum andre driftskostnader

kr

9 483 232 kr

9 229 584 kr

253 648 kr

8 506 169 kr

10 810 000

Sum driftskostnader

kr

94 920 444 kr

90 872 707 kr

4 047 737 kr 87 719 181 kr

107 702 588

DRIFTSRESULTAT

kr

-1 615 339 kr

-484 793 kr

-1 130 546 kr -2 681 480 kr

-1 926 412

Inntekter investeringer datterselskap

kr

-

-

Renteinntekter og utbytte fra døtre

kr

-362 808 kr

Nedskrivning av omløpsmidler

kr

-

Rentekostnader

kr

2 585 808 kr

2 166 667 kr

419 141 kr

1 941 476 kr

2 600 000

Netto finanskostnader

kr

2 223 000 kr

1 858 333 kr

364 666 kr

1 182 904 kr

2 230 000

Ordinært resultat

kr

607 661 kr

1 373 540 kr

-765 879 kr -1 498 575 kr

303 588

kr

kr

kr

-308 333 kr
-

kr

-

kr

-54 475 kr
-

kr

-

kr

-758 572 kr
-

-370 000

kr

-
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Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 10 2019.

Iris Salten - Balanse periode 1 - 10
EIENDELER

IB

Bevegelse

UB

Note

Immaterielle Eiendeler
Utsatt skattfordel

kr

660 637 kr

Tomter, bygg og annen fast eiendom

kr

Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr)
Driftsløsøre og inventar

-

kr

660 637

141 343 851 kr

-2 953 324 kr

138 390 527

kr

19 333 219 kr

2 409 438 kr

21 742 657

kr

1 864 004 kr

877 207 kr

2 741 210

Sum varige driftsmidler

kr

162 541 074 kr

333 320 kr

162 874 394

Aksjer i Iris Service AS

kr

1 547 000 kr

-

kr

Aksjer i Iris Retura AS

kr

615 000 kr

-

kr

615 000

Aksjer Produksjon AS

kr

16 006 000 kr

-

kr

16 006 000

Aksjer Mivanor AS

kr

2 000 000 kr

-

kr

2 000 000

Sum aksjer i datterselskaper

kr

20 168 000 kr

-

kr

20 168 000

Aksjer i Kunnskapsparken

kr

201 000 kr

-

kr

201 000

Aksjer i Labora AS

kr

2 450 000 kr

-

kr

2 450 000

Aksjer i HT-Safe

kr

1 319 750 kr

-

kr

1 319 750

B-aksjer i Nord-Salten Kraftlag

kr

32 393 kr

-

kr

32 393

Aksjer i Bodøregions Utviklingsselskap

kr

kr

100 000 kr

100 000

Egenkapitalinnskudd KLP

kr

963 818 kr

65 509 kr

1 029 327

Sum investering i andre aksjer og andeler kr

4 966 961 kr

165 509 kr

5 132 470

kr

188 336 672 kr

498 829 kr

188 835 501

Varelager

kr

155 260 kr

635 845 kr

791 105

Periodisering husholdningsgebyr

kr

-4 kr

-15 420 026 kr

-15 420 030

Kundefordringer (husholdning og næring)

kr

1 678 243 kr

13 326 482 kr

15 004 725

Andre fordringer

kr

877 278 kr

-438 976 kr

438 302

Krav på utbytte

kr

7 193 207 kr

-6 044 298 kr

1 148 909

Avsetning tap på fordringer

kr

-500 000 kr

-

kr

-500 000

Sum fordringer

kr

9 403 983 kr

-7 940 973 kr

1 463 011

Sum bankinnskudd

kr

16 795 549 kr

39 194 197 kr

55 989 746

Sum omløpsmidler

kr

26 199 533 kr

31 253 224 kr

57 452 757

Sum anleggsmidler og omløpsmidler

kr

214 536 205 kr

31 752 053 kr

246 288 258

Anleggsmidler

Sum anleggsmidler

-

1

1 547 000

Omløpsmidler

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten
Note 2: Utbytte fra Mivanor, Labora og HT Safe er ikke innbetalt
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Iris Salten - Balanse periode 1 - 10
EGENKAPITAL OG GJELD

IB

Bevegelse

UB

Note

Egenkapital
Frie fond

kr

-59 813 741 kr

Fond Interkommunalt samarbeid

kr

-14 974 415 kr

Overført årsresultat

kr

Overført perioderesultat

kr

Sum egenkapital

-

-

kr

-59 813 741

993 500 kr

-13 980 915

-

kr

3

-

kr

607 661 kr

607 661

kr

-74 788 157 kr

1 601 161 kr

-73 186 996

Pensjonsforpliktelser

kr

-2 238 811 kr

-

kr

-2 238 811

Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB)

kr

-123 052 040 kr

-25 383 730 kr

-148 435 770

Betalbar skatt

kr

-717 929 kr

717 928 kr

-1

Mva, aga, skatt, andre trekk

kr

3 703 445 kr

-12 241 903 kr

-8 538 458

Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg

kr

-1 254 956 kr

-2 273 789 kr

-3 528 745

Selvkost akkum resultat

kr

-1 579 561 kr

-

kr

-1 579 561

Leverandørgjeld

kr

-7 930 474 kr

5 785 965 kr

-2 144 509

Kundeford. på selskap i samme konsern

kr

1 953 648 kr

273 879 kr

2 227 527

7

Gjeld til selkap s. konsern

kr

-10 586 525 kr

-1 385 164 kr

-11 971 689

8

Mellomregning Iris Service AS

kr

1 955 155 kr

979 390 kr

2 934 545

9

Mellomregning Iris Produksjon AS

kr

-

kr

168 462 kr

168 462

Mellomregning Iris Retura AS

kr

-

kr

5 749 kr

5 749

Sum gjeld til selskap i s konsern

kr

-6 677 722 kr

42 316 kr

-6 635 406

Sum gjeld

kr

-139 748 048 kr

-33 353 214 kr

-173 101 261

Sum gjeld og egenkapital

kr

-214 536 205 kr

-31 752 053 kr

-246 288 257

Gjeld
4
5
6

Gjeld til selskap i samme konsern

Note 3:
Note 4:
Note 5:
Note 6:
Note 7:
Note 8:
Note 9:

Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.
I perioden er det tatt opp et lån på kr 34,3 mill.kr
Økt mva pga fakturering av 2. termin.
Akkumulert selvkost pr 31.12.2018.
Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.
Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt.
Til gode for kostnader betalt av Iris Salten men som etter endring tilhører Iris Service.
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 19/ 78
Beslutningssak

6. desember 2019

Sluttrapport utvidelse av deponi og bygging av nytt renseanlegg
Hensikt.
Å gi styret informasjon om status på to store byggeprosjekter med lang byggetid, som nå er avsluttet.
Vi har gjennomført to store byggeprosjekter med lang byggetid. Erfaring med prosess og økonomisk
status skal deles med styret.
Saken.
Deponiet
På grunn av store mengder forurensede masser har vi behov for et nytt deponi.
Multikonsult ble leid i anbudsfasen og for byggeledelse. M3 anlegg fikk oppdraget med utførelse som en
totalentreprise. I byggeprosessen gikk M3 anlegg konkurs, dette var på et tidspunkt hvor de var i ferd
med å avslutte uttrauing av deponiet. Vi besluttet i samråd med konsulent å avslutte deponiet med delte
entrepriser. På grunn av en svært dårlig sommer i 2018, måtte legging av Bentonittduken utsettes til
2019, og deponiet er nå avsluttet. Utsettelse har gitt noe høyere kostnader knyttet til prisstigning.
Opprinnelig kostnadsestimat var ved oppstart kr 28 000 000 i økonomi planen fra 2017.
Utvidelse deponi - status
Budsjett

28 000 000

Sum byggekost
Garanti
Sum byggekost

31 626 000
2 511 000
29 115 000

-

Renseanlegget
Det ble i 2017 besluttet å bygge nytt renseanlegg på Vikan, da det gamle anlegget som opprinnelig var
en prototype og det har vært stor utvikling av renseanleggene siden den gang. I tillegg ville ett nytt
anlegg på Vikan være et visningsanlegg for nye kunder og tilsynsmyndigheter.
Det ble først planlagt å bygge et standard anlegg i et modulbygg, og budsjettprisen var kr 4 mill. Etter
hvert som prosjektet tok form, så vi at med en bruk som visningsanlegg ville det bli for liten plass i et
standard modulbygg. Det ble da besluttet å gå for en løsning med et frittstående bygg.
Mivanor gjennomførte hele byggeprosessen, selve bygget ble kjørt som en delt entreprise med
Norconsult som byggeleder. Bygget er overlevert, men renseanlegget skal overleveres før jul.

Renseanlegg status
Budsjett (renseanlegg med modulbygg)

4 000 000

Renseanlegget
Frittstående bygg
Sum byggekost

2 884 000
4 630 000
7 514 000

Administrasjonens vurdering.
Begge prosjektene har blitt utført ut fra beskrivelsene, og vi er meget godt fornøyd med investeringene.
Økonomisk er deponiet levert innenfor rammene tas det hensyn til konkurs og prisstigning i forlengelsen
av byggetiden. For renseanlegget ble det en overskridelse på kr 3,5 mill. som skyldes beslutningen om
å bygge et frittstående bygg i stedet for å bruke en svært mye enklere og billigere løsning med moduler.
Et frittstående bygg åpner også for nye muligheter som vi ikke ville hatt ved valg av annen løsning.

Forslag til vedtak:
Fremlagte orientering til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef

2
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 19/79
Beslutningssak.

16. desember 2019

Arbeid med bærekraftstrategi i Iris-konsernet.
Hensikt.
Informere styret om mål og prosess med innføring av bærekraft som overordet verktøy for Iriskonsernet.
Saken.
Det vises til vedlagte arbeidsdokument «Bærekraftsprosess i Iris 2020».
Dokumentet er bygget opp med følgende tema.
a) Mål og hensikt med bærekraftsprosess.
b) Bærekraftsmålene og trippel bunnlinje som fundament for våre strategier.
c) Prosess som involverer eiere, styret og de ansatte.
d) Tidslinje for prosess og iverksettelse
Videre informasjon blir gitt i møte.
Forslag til
Vedtak.
Saken tas til orientering med følgende merknader.
- ,,,,,,
- ……

Leif Magne Hjelseng
Adm. dir.

Bærekraftsprosess i iris
2020
Det er helt naturlig for Iris å ta i bruk
bærekraftbegrepene i vårt strategiske arbeid.
Vi er bærekraftsaktør.

Mål og hensikt med Bærekraftsprosess
 Innføre bærekraft som prinsipp i hvordan vi bygger opp strategi og mål i Iris konsernet.
 Innføre trippel bunnlinje som prinsipp for vår rapportering.
 Styrke vår eksterne og interne kommunikasjon og markedsføring.
 Bidra til vekst og større forståelse for forretningsmuligheter i våre bedrifter.
Gjelder:

Ansatte, styre og eiere i Iris-selskapene.

Tidsperspektiv på prosess : Fra desember 2019 til mai 2020.
Implementering:

Etter hvert og gjennomført i 2020.

Skal løfte oss - Vi skal kunne inspirere andre.
2

Bærekraftsmålene

Trippel
bunnlinje
Utfordrer
styret

SMARTØF

-

Økologisk
Positivt

Ansvar

Hjelpere

Styremøter -

Desember

Daglig leder og styreleder

1.
2.
3.
4.

Ledersamling

23-25 jan

Daglig ledere og CFO.

Bevsithet om bærekraft.
Hva er mulighetsommet.
Hva er forretningsmulighetene.
Hva er det andre gjør.
Konkrete forretningsområder.
Hva skal være vårt avtrykk som bærekraftsaktør?

Pureconsulting
Kia Luise Klavenes.

Eiermøte

28-29 jan

BDO

Dele det i det generelle og spesielle.
Bevisstgjøring.
Styrets forventning.
- Snakke om overordnet mål
- Tiltak for å nå overordnede mål.
Snakke om forventninger til Iris.
- På tiltakssiden.

BDO
Fra annen kommune.
Ålesund eller Drammen.

1. Bevistgjøring og påfyll.
2. Indivuelle prosesser frem mot sine bærekraftsmål. \
3. Hvordan skal dette påvirke oss – og hvilke valg skal vi

5 x BDO (må snakke med dl i forkant)

- Fauske Hotell.

Bærekraftsdag

15 feb

Monica
Pernille

Informere styret om mål med bærekraftsarbeid i Iris.
Informere om prosess.
Informere om tidslinje.
Ønsker styre til å legge inn føringer?

1.
2.
3.
4.
Arbeid i selskapene

Feb til juni

Daglig leder

Styrebehandling

Juni

Daglig ledere

Muligheter, utfordringer.
Hva er vårt potensiale.
Hva betyr mest for oss.
Tatoo -

Hva har andre gjort?
Rova.
Om forbruk.

Bodø Glimt.
Nicole i ungdomsrådet.
Profet i avfall.

Hvordan passer dagens mål og arbeid inn i vår bærekraftssetting.
Behov for justering og endret fokus?
Hva skal vi utvikle videre?
Konkrete forretningsområder.
Fører dette til endringer i visjon og verdier?

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

5

Tidslinje
Tidslinje prosjekt Bærekraft
Styremøter - oppstart
Planlegging ledersamling
Planlegging eiermøte
Ledersamling
Eiermøte m/ hovedstyre
Bærekraftsdag
Arbeid i selskapene
Styremøter
Implementering

des.19 jan.20 feb.20 mar.20 apr.20 mai.20 jun.20 jul.20 aug.20 sep.20 okt.20 nov.20 des.20

12
17
23-25
28-29
15

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 19/80
Beslutningssak.

16. desember 2019

Eierstrategi i Iris Salten.
Hensikt.
I henhold til tidligere vedtak går styret gjennom overordnede strategier for eierskap hvert år.
Bakgrunn for saken.
Styret gjennomgikk våre eierskap i styremøte 20. desember 2018.
Styret gjennomgikk Iris Salten sin eierstrategi med forslag til tiltak for 2019- 2020.
vedtak.
Styret vedtar eierstrategi med følgende punkter for oppfølging av eierskap for 2019 og 2020.
1. Styret Iris Salten ber styret i Iris Produksjon gjennomgå og vurdere sitt eierskap i Nofir
AS.
2. Styret ber adm. direktør vurdere eierskapet i HT- Safe AS sammen med Hamarøy
kommune.
3. Styresammensetning i Iris Service AS gjennomgås til generalforsamlingen uavhengig
av fremtidig organisering av selskapet.
4. Godtgjørelse til styrene for datterselskap gjennomgås i styremøte i februar 2019.

Saken.
Iris Salten IKS sin eierstrategi går frem av vedlagt powerpoint.
Dokumentet har følgende kapitler.
•
•
•
•
•

Overordnet Strategi – eierskapspolitikk.
Eiers overordnede forventing
Valg til styrene.
Styregodtgjørelse.
Spesifikke forventninger til det enkelte selskap.

Oppfølging av eierskap i 2019.
I september gjennomgikk Iris Produksjon sitt eierskap i Nofir AS.
Saksdokumentet ble gjennomgått i møte og det ble en god diskusjon rundt eierskapet i NOFIR.
Styret var samstemte i at vårt eierskap i NOFIR i dag ikke lengre er av industriell karakter og at
fokus fremover bør være på verdirealisasjon for å frigjøre kapital for nye prosjekter og muligheter.
Det er også i NOFIRs interesse å få et eierskap som kan bidra til å ytterligere løfte selskapet
fremover.
Vedtak Styret vedtar at Iris Produksjon søker å realisere verdiene som er bygget opp i
eierskapet i Nofir gjennom utbytte og etter hvert salg av aksjer. Styret er opptatt av at et
eventuelt salg må skje på et riktig tidspunkt i forhold til selskapets utvikling, spesielt med
tanke på mottak og behandling av farlig avfall. Et eventuelt vedtak om salg skal
fremlegges styret for beslutning.

I etterkant av møtet i september har situasjonen i Nofir tilspisset seg på grunn av eiernes ulike
forventning og tilnærming til Nofir. Dette medfører at det akkurat nå er en usikker situasjon for Nofir.
Mer informasjon om dette vil bli gitt i møtet. Leif Magne gikk av som styreleder i Nofir i juni og ble
erstattet med Morten Støver. Med den utfordrende situasjonen som er i Nofir nå vurderer jeg som
gunstig at styreleder i selskapet ikke representerer noen av eierne. Det kan bidra til å få en god
løsning.
HT- Safe fikk ny daglig leder ved nyttår, som så trakk seg fra stillingen allerede i mars. Siden da har
styret jobbet med ansettelse av ny daglig leder og drift på dagens nivå i selskapet. Ny daglig leder
tiltrer 1. januar. På grunn av situasjonen i selskapet har det ikke vært aktuelt å gå inn å vurdere vårt
eierskap i 2019. Vi har vurdert det som virksomhetskritisk for selskapet. En ny gjennomgang
anbefales ikke gjort før i 2021.
Forslag til endringer i eierstrategi.
1. I overordnet strategi foreslår jeg å ta ut punkt 2. «Iris Salten IKS er et naturlig valg som
eierselskap for nye selskapsorganiseringer av offentlig tjenester».
2. I flere år har konsernet kommunisert at vi jobber hovedsakelig mot to akser:
1. avfallsbedrifter.
2. bedrifter som leverer tjenester mot havbruksnæringen – blå sektor.
Dette foreslås bekreftet med nytt punkt 2:
Iris Salten iks skal utvikle sitt eierskap i bedrifter som leverer tjenester mot havbruksnæringen.
Det er ikke foreslått endringer i hverken overordnede forventninger, valg til styrene eller om
styregodtgjørelse.
Under spesifikke forventninger til selskapene åpner jeg for en diskusjon med ønske om innspill fra
styret.

Forslag til
vedtak.
Styret vedtar eierstrategi med følgende endringer.
1. Punktet om at «Iris Salten IKS er et naturlig valg som eierselskap for nye
selskapsorganiseringer av offentlig tjenester» tas ut av strategien.
2. Nytt punkt vedr satsing innenfor blå sektor tas inn i eierskapsstrategien:
«Iris Salten iks skal utvikle sitt eierskap i bedrifter som leverer tjenester mot
havbruksnæringen.»
Neste gjennomgang av eierstrategi blir i desember 2020.

Leif Magne Hjelseng
Adm. dir.

EIERSKAPSSTRATEGI 2019-2020.
Leif Magne Hjelseng. Administrerende dir.

X
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OVERORDNET EIERSKAPSPOLITIKK:
1.

Nyskapende og effektiv er gjennomgående verdier for Iris
sine selskaper.

1.

Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle
avfallsbedrifter.

2.

Iris Salten IKS er et naturlig valg som eierselskap for nye
selskapsorganiseringer av offentlig tjenester.

2.

Iris Salten iks skal utvikle sitt eierskap i bedrifter som
leverer tjenester mot havbruksnæringen.

3.

Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle
avfallsbedrifter.

3.

Nyskapende og effektiv er gjennomgående verdier for
Iris sine selskaper.

4.

Irisselskapene skal ikke ha eierandeler i selskaper hvor man
ikke har innflytelse, dersom det ikke er av spesiell strategisk
betydning.

4.

5.

Selskaper som IRIS Salten IKS har styrende eierpost i skal
ikke ha heleide datterselskap.

For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor
avfallsområdet skal Iris ved sine datterselskaper utvikle
nye forretningsområder, og engasjere seg i andre
selskaper der dette er formålstjenlig.

5.

6.

For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet
skal Iris ved sine datterselskaper utvikle nye
forretningsområder, og engasjere seg i andre selskaper der
dette er formålstjenlig.

Selskaper som IRIS Salten IKS har styrende eierpost i
skal ikke ha heleide datterselskap.

6.

Irisselskapene skal ikke ha eierandeler i selskaper hvor
man ikke har innflytelse, dersom det ikke er av spesiell
strategisk betydning.

7.

Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av
årsresultat etter skatt.

7.

Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av
årsresultat etter skatt.

8.

Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for
strategi, drift og økonomi til hovedstyret.

8.

Datterselskapene skal en gang i året rapportere status
for strategi, drift og økonomi til hovedstyret.
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EIERS OVERORDNEDE FORVENTNING.
Selskapene skal drives innenfor det vi mener ligger i samfunnsansvar.
▪ Selskapene skal integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, og i forhold til egne
ansatte og omverden, også utover det som er regulert gjennom lovverk.
▪ Bedriftene skal bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom verdiskapning, anstendig praksis i sin
virksomhet og ved å ta vare på lokalsamfunn, egne ansatte og andre interessenter.
Selskapene skal forholde seg til og etterleve etisk regelverk vedtatt av eier.
Selskapene skal ha en årlig vekst, og det er forventet et økonomisk resultat på 5 til 10 % av omsetning.
Dette skal bedriftene oppnå ved å ha rett kompetanse og en effektiv drift.
Selskapene skal årlig levere et utbytte på 40 % av resultat etter skatt.

4

VALG TIL STYRENE !
Det er styret i Iris Salten iks som velger styre i datterselskapene. Til å forberede dette arbeidet har styre en
valgkomité. Adm. Direktør er sekretær for valgkomiteen. Valgkomiteen velges blant styrets medlemmer
og ledes av styrets leder. Valgkomiteen skal være sammensatt slik at den samlet har et godt nettverk i
Salten.
Som regel skal administrerende direktør være styreleder i heleide datterselskap. Medlemmer av
generalforsamlingen kan ikke ved styremedlem i datterselskapene.
I sitt arbeid skal valgkomiteen ta vare på følgende:
 Styrets oppgaver.





Utvikle selskapet.
Sette en tydelig retning.
Kontroll og korrigering.
Inspirere.

 Prosess frem mot valg.
 Kompetanseprofil.
 Kandidatsøk.
 Valg.

 Kandidatene.
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Kompetanse tilpasset det enkelte selskap.
Bør ha en genuin kompetanse tilpasset selskapet.
Kapasitet.
Uavhengighet.
Tar vare på eiers interesser.
40% menn/ kvinner i et hvert styre.

STYREGODTGJØRELSE:
 Styrene i datterselskapene kan ha ulik godtgjørelse avhengig av selskapenes stilling.
 Ansatte i Iris- konsernet får utbetalt styregodtgjørelse i de tilfeller de innehar styreverv i interne
selskaper. Styret gjennomgår styregodtgjørelsens størrelse annet hvert år. I mellomårene
prolongeres den med vanlige lønnsstigning
Vedtak sak 19/18 ▪ Styret justerer honorarene med opp med 3% for 2018.
▪ Styregodtgjørelsen i HT- Safe harmoneres med øvrige styregodtgjørelse.
▪ Det gjøres en større gjennomgang neste år for å sikre oss at honorarene er på et nivå som sikrer
oss de rette styremedlemmene.
Styregodtgjørelsen er for 2018 følgende:
Styreleder HT- Safe:
Styreleder øvrige selskap:
Styregodtgjørelse i alle selskaper:
Møtegodtgjørelse i alle selskaper:
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33 800
25 900
14 300
1 460

Styret;
Eierskapet.
• Iris Service AS er innenfor konsernets kjerneområde.
• Iris Service utfører Iris Salten sine lovpålagte og
gebyrfinansierte tjenester innenfor renovasjon i Salten.
Selskapet er underlagt regelverket for selvkost.
Eiers forventning.
• Iris Service skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og
effektiv avfallstjeneste til innbyggerne i Salten.
• Iris Service skal drive en kontinuerlig forbedringsarbeid for
å oppnå god effektivitet og god kvalitet i sin tjeneste.
• Iris Service skal være i forkant med å tilby mer
miljøvennlige løsninger.
Selskapets strategier.
Visjon : Et reint Salten
Forretningside: Vi gjør det enkelt for folk å bli kvitt avfallet
sitt.
Verdier: Serviceinnstilt , Kvalitetsbevisst, effektiv og
nyskapende.
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-Leif Magne Hjelseng.
-Turid Willumstad.
-Steinar Vaag.
-Hilde R. Pedersen.
-Ida Gudding Johnsen.
-Espen Angell

2017
2015
2017
2017
2019

Bestilling.
-

Ansvar for offentlig renovasjonstilbud i Salten.
- Innsamling.
- Miljøtorg.

-

Kostnadskontroll.

-

Redusert klimaavtrykk.

-

Høyere sorteringsgrad på ruter og miljøtorg.

Styret;
Eierskapet.
•

Iris Produksjon er innenfor konsernets kjerneområde.

•

Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål og
med regional forankring.

Eiers forventning.




Iris Produksjon skal utvikles videre som en ledende aktør i
avfallsbransjen i Nord-Norge.
Iris Produksjons skal sikre konkurransedyktig behandling og
avsetning av avfall som oppstår i vår region.
Iris Produksjon skal hvert år generere overskudd som gir
utbytte til utvikling av Salten-regionen.

Selskapets strategier.

-Leif Magne Hjelseng.
-Øistein Nystad
-Liv Torild Pettersen
-Marianne Bahr Simonsen
-Jan Gustav Rørvik

2005
2009
2018
2018

Produksjon
16

160,0

14

140,0

12

120,0

10

100,0

8

80,0

6

60,0

4

40,0

2

20,0

0

1

2
Omsetning

3

0,0

Resultat

▪ Visjon : Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på
resirkulering av avfall.
▪ Forretningside: Motta, behandle og avsette avfall med
effektive og nyskapende løsninger for kunden.
▪ Verdier: Raus, effektiv og nyskapende.
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Bestilling.
- Redusere selskapets klimaavtrykk.
- Levere årlig regnskap over alle avfallsstrømmer ut av
Iris- konsernet.

Styret;

Eierskapet.
• Retura Iris er innenfor konsernets kjerneområde.

-Leif Magne Hjelseng.
-Øistein Nystad
-Liv Torild Pettersen
-Marianne Bahr Simonsen
-Per Thommessen

• Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål og med
regional forankring.
Eiers forventning.

2005
2009
2018
2018

Retura Iris
7

70,0

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

6

60,0

5

50,0

4

40,0

• RI skal være næringslivets foretrukne leverandør av
avfallstjenester, og ha årlig omsetningsvekst.

3

30,0

2

20,0

1

10,0

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

0

1

2
Omsetning

3

0,0

Resultat

Selskapets strategier.
▪ Visjon : Avfallstjenester i verdensklasse – for et miljø i
balanse.
▪ Forretningside: Levere trygge og effektive avfallsløsninger i
hele Salten.
▪ Verdier: Solid, effektiv og nyskapende.
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Bestilling.
-

Retura skal ha en tydelig tilværelse i områder utenfor Bodø.

-

Retura er selskapet som selger full kildesortering som løsning til næringslivet.

-

Redusert klimaavtrykk.

-

Økt sorteringsgrad hos selskapets kunder.

Styret;
Eierskapet.
•

Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål.

•

Mivanor tilhører IRIS sin kjernevirksomhet.

•

Iris som eier skal legge til rette for videre vekst av
selskapet

Eiers forventning.
•

Mivanor bør i løpet av 2020 nå en omsetning på 30
millioner kroner.

•

Mivanor skal være en totalleverandør på renseløsninger.

•

Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte
til utvikling av Salten-regionen.

Selskapets strategier.
▪ Visjon: Unik kompetanse gir vekst og resultat.
▪ Forretningside: Utvikling, salg, bygging og drift av
renseanlegg for industrielt avløpsvann.
▪ Verdier: Skikkelig, nyskapende og effektiv.

10

-Leif Magne Hjelseng.
-Frode Skjenker Jensen
-Maling Johansen
-Einar Jørgensen
-Espen Hansen

2015
2017
2017
2018

Mivanor
30,0

3

25,0

2

20,0
15,0

1

10,0

0

5,0
0,0

2016

2017
Omsetning

Bestilling.

2018
Resultat

-1

Styret;
Eierskapet.
• Labora er innenfor konsernets kjerneområde.
• Iris ønsker å kjøpe ut øvrig passiv eier i selskapet.
• Selskap med forretningsmessig og regional forankring.
• Eier skal legge til rette for vekst og videre utvikling av
selskapet.
Eiers forventning.
• Labora skal videre utvikle seg som et kompetansesenter
rettet mot havbruk og fiskeri og næringsmiddel knyttet til
denne bransjen.
• Labora skal være en viktig aktør for regional næringsliv.
• Labora skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til
utvikling av Salten-regionen.
Selskapets strategier.
▪ Visjon: Viktig for folk og næring i nord.
▪ Forretningside: Ledende kompetanse innen
laboratorietjenester og fiskehelse i nord.
▪ Overordnet målsetning: 30 ansatte i 2018.
▪ Verdier: Kompetent, pålitelig, hjelpsom og tett på.
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-Leif Magne Hjelseng.
-Bjørn Ove Moum
-Mariann Meby
-Ellisiv Løvold
-Ida Jørgensen

2011
2010
2010
2018

Labora
35

3,5

30

3

25

2,5

20

2

15

1,5

10

1

5
0

0,5
2016

2017
Omsetning

Bestilling.

2018
Resultat

0

Styret;

Eierskapet.
• HT Safe er per i dag utenfor konsernets kjerneområde.
• Selskap med forretningsmessig og regional forankring

-Tone Jespersen
-Bjørn Ove Moum
-Iselin Marstrander
-Kjetil Woje
-Kristina Willumsen

2014
2018
2016
2016

Eiers forventning.
•

HT- Safe skal være en trygg og viktig bedrift i sitt lokalsamfunn.

•

HT-Safe skal utvikle velferdsløsninger i sammen med
kommunene i Salten.
HT- Safe skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til
utvikling av Salten-regionen.

•

Selskapets strategier.
▪

Visjon: Alltid tilgjengelig.

▪

Forretningside: HT-Safe er en nasjonal tilbyder av svartjenester
og helsefaglig responssenter 24/7.

Mål:
▪
▪
▪

12

Ht-Safe skal ha driftsmessig overskudd og en omsetning på
minimum 12,5 mil kr. årlig.
HT-Safe skal være en konkurransedyktig leverandør av
responstjenester for trygghetsskapende teknologi.
Ht-Safe skal inneha nødvendig kompetanse og kapasitet
gjennom et positivt omdømme og et attraktivt arbeidsmiljø

HT- Safe
20

2

15

1,5

10

1
0,5

5
0

2016

2017
Omsetning

Bestilling.

2018
Resultat

0
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Iris Salten – Avfallsstrategi.
Hensikt.
I sist styremøte startet styret opp arbeidet med Iris-Salten sin avfallsstrategi gjeldende frem mot 2025.
Dette er en oppfølging av denne saken og utfordrer styret på mål for Iris innenfor økonomi, miljø og
sosialt ansvar.
Bakgrunn for saken.
I sitt møte 3. oktober startet styret en gjennomgang av selskapets strategi på avfallsområdet.
Følgende ble protokollert.
Styret var invitert til å starte en prosess med Iris sin strategi for avfallsområdet. Det foreslås at
prosessen skal skje over flere styremøter med endelig styrebehandling i februar 2020, behandling i
representantskapet i mai 2020.

Administrerende direktør gjennomgikk utsendt dokument.

Momenter som kom inn:
- Temaene som er tatt opp i dokumentet er de relevante temaene for en avfallsplan.
- Det bør jobbes for å få til kommunal deltakelse i det arbeidet som skal gjennomgås.
- Flere hensyn tilsier at planprosessen med deltagelse kan ta lenger tid enn det er lagt
opp til.
- Større temaer kan planlegges for å ta opp med eierne i seminar i januar.
Vedtak.
Styret ber administrasjonen gå i gang med å utarbeide avfallsplan for 2021 til 2025.
behandles i de følgende møter.

Planen blir å

Saken.
Det vises til vedlagte arbeidsdokument «Avfallsplan 2021 – 2025»
Dokumentet er bygget opp med følgende tema.
a) Utvikling av regelverk i EU for oppfølging av sirkulær økonomi og reduksjon i klimaavtrykk.
b) Bærekraftsmålene og trippel bunnlinje som fundament for våre strategier.
c) Oppbygging av overordnede mål knyttet til
a. Miljø og klimaavtrykk.
b. Økonomi.
c. Sosialt ansvar.

På bakgrunn av overordnede mål knyttet til punktene over vil vi gå videre med å se på tiltak som
gjennomgått i forrige møte.
Forslag til
Vedtak.
Saken tas til orientering med følgende merknader.
- ,,,,,,
- ……

Leif Magne Hjelseng
Adm. dir.

Avfallsplan
2021 – 2025
Arbeidsdokument

Megatrender og
ressursutfordringer

• Befolkningsøkning.
• Økende forbruk i verden.
• Urbanisering.
• Digitalisering
• Karbonavtrykk.
• Mangel på råvarer.

Svaret på våre utfordringer:
- overgang fra lineær til sirkulær økonomi
Tiltak må iverksettes som gjøre det mer enklere og
lønnsomt å gå fra lineær til sirkulær økonomi.
EU sin «Circular economy action plan» har
beskrevet 54 tiltak for å lukke sirkelen.
- Design og produksjon.
- Forbruk
- Avfallsbehandling.
- Markeder for sekundære råvarer.
- Sektorielle initiativ.
- Innovasjon og investeringer.
- Måling av resultater
Avhengig av innovasjon og investeringer i hvert
enkelte land og i byer og regioner.

Direktiver og ny lovgivning i EU.
• Lovgivning vil ha som mål å få til sirkulære løsninger.
• Gradvis progresjon mot 65 % materialgjenvinning og 10 %
deponering i 2035.
• 70 % resirkulering av emballasje i 2030.
• Krav til separat innsamling av papir, metall, glass, plastikk
og matavfall i 2023. Tekstiler og farlig avfall i 2025.
• Kvalitetskrav til bli satt til innsamlingsløsninger.
• Gjenvinningsgrad vil bli målt på hvor mye som faktisk blir
materialgjenvunnet – ikke hvor mye blir sortert ut.
• Produsentansvarsordninger og innstramminger av disse.
De må betale for innsamlingen.
• Skattlegging av deponering og forbrenning.
• Målrettete tilskuddsordninger fra EU. (ikke forbrenning).

Viktig de neste år:
Ombruk.
Hindre at avfall oppstår.
Mindre forbruk.

Bærekraftsmålene

Trippel
bunnlinje

Så hva gjør vi nå
lokalt i Salten?
• Sette oss mål.
• Hvordan nå målene:

• Kildesorteringsløsning.
• Rene fraksjoner.
• Fellesløsninger
• Hytter og fritidshus

• Kommunikasjon.
• Tilrettelegging.
• Gjør det enkelt.

• Digitalisering
• Kommunikasjon med kundene.

• Prising.

• Økonomisk gunstig å sortere rett.
• Økonomisk gunstig å ha lite avfall.

Mål
og
Mening.

Restavfallsmengden i
Grønt
System

Iris Salten - Restavfall kg/ innbygger
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Mål knyttet til mengde restavfall bidrar til:
- Bedre kildesortering.
- Redusert restavfallsmengde.
- Oppfordrer til ombruk.
- Åpner for virkemidler som kan gi
forbruksnedgang.
- Enkelt å måle.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Restavfallets andel
35,4 %

37,2 %

37,6 %

37,3 %

38,9 %

38,2 %
33,7 %
26,0 %
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2022

2023

2024

2025

GRØNT SYSTEM I IRIS
Restavfall

Organisk

Papir og papp

Plast

Glass og metall
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Hvilke mål
skal vi sette
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KPI – to dimensjoner

Inntekter i Selvkost
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Hva skal det
koste?
3 % årlig
økning?
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Renovasjonsgebyr

Betaling på anlegg

KOSTNAD KR/ INNBYGGER
kr1 500
kr1 326
kr1 244kr1 226kr1 243
kr1 197
kr1 125

kr1 400
kr1 300
kr1 200
kr1 100
kr1 000
kr900
kr800
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kr981
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Endring i gebyrstruktur.

Endring i gebyrstruktur
Minstegebyr

80 liter

130 liter

190 liter

240 liter

350 liter

6 000

5 000

4 989
4 535

4 000

4 190

4 123
3 809

3 748
3 463

3 000

3 148
2 879

2 951

3 025

3 100

2 555
2 282

2 491

2 429

2 368

2 000

Betal som du
kaster!

2 054

1 848

1 664

1 000

0

1

2

3

4

Etisk ansvar

Hvor er det vi skal gjøre en forskjell ?
Hva er gode KPI- er for oss ?
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Møteplan for 2020.
Eiermøte
Styremøte

Styremøte

Styremøte

Rep. skap

Styremøte
Styremøte
Styremøte

Rep. skap
Styremøte

28. januar
- Kommunene, Iris og bærekraft.
- Tema til avfallsplan 2021 – 2025.
29. januar
- Oppfølging av eiermøte
- Strategi på avfallsområdet.
- Bonus/ resultatdeling i Iris konsernet
- Forberedelse valg til styrene.
Fredag. 29 februar
- Evalueringer
- Årsrapport 2019
- Foreløpig regnskap 2019
- Redegjørelse Iris Service.
Tirsdag 31. mars
- Generalforsamling datterselskap m/ valg.
- Regnskap 2019
- Styrets årsmelding.
- Årsmøtesaker
- Strategi avfall og bærekraft.
- Redegjørelse Retura Iris.
Fredag 8 mai.
Årsmøte
- Årsmelding
- Årsresultat
- Valg
Torsdag 18 juni
- Økonomirapport per 30. april 2019
- Prinsipper for økonomiplan og budsjett for 2020.
- Instruks for styrets og daglig leder.
Fredag 4. september
- Halvårsresultat. 2020.
- Gjennomgang evalueringer.
- Redegjørelse Labora
Torsdag 1 -4 oktober
- Budsjett 2021
- Økonomiplan 2021-24
- Gjennomgang renovasjonsforskriften.
- Andre representantskapssaker
Fredag 6. november Budsjettmøte
- Økonomiplan 2024--24
- Budsjett 2024
Onsdag 16.
- Økonomirapport per 31 oktober 2020
desember
- Gjennomgang eierstrategier.
- Redegjørelse HT – Safe.

Leif Magne Hjelseng
Adm. Dir.

Gjennomgan av våre datterselskaper.
Retura Iris
Iris Produksjon
Iris Service
HT- Safe
Labora
Nofir
Mivanor

2012
12/58
12/76

2013
13/69
13/19
13/31
13/49

2014

14/14
14/49
14/74

2015
15/21
15/9

15/56
15/70

2016

2017
2018
17/42
x
x 17/05, 68 18/63
16/20
18/50
x
18/09
x
17/81
18/86
17/28 18/20

2019
19/23
19/83

19/53
19/62

2020
3
1
5
4
(2)

Gjennomgang av styrende dokumenter.
Stragegi eierstyring.
Strategi avfall i Salten
Strategie interkommunalt sammarbeid.
Gjennomgang av evalueringer
Lønnspolitisk plan for Iris Salten
Selskapsavtale for Iris Salten
Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid
Innkjøpspolitikk i Iris Salten
Bonus i Iris
Instruks for finansforvaltning
Instruks for styrets arbeid.
Instruks for daglig leder.
Instruks for styret og daglig leder i datterselskap
Etiske retningslinjer for Iris Salten
renovasjonsforskriften
Retningslinjer for valgkomitee

2012 2013 2014
12/6
14/7
13/1
14/2
14/6
14/1
14/10
13/6
13/1
12/5
12/5
12/3
12/3

2015

2016

2017 2018 2019
2020
17/67, 74 18/71 19/80
6
16/35,48, 66 17/09
19/67-81 2
16/6
x
x
19/61
17/27 18/31
16/46-62
17/64 18/70
16/29
17/10 18/67
16/16
19/46
15/4
18/04
1
15/7 16/14
18/58
15/4
18/41
3
15/4
18/42
4
19/36
15/1
x
19/16
17/38,65
5
16/47
19/06
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Informasjon om datterselskapene: Iris Produksjon AS
Hensikt.
Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Iris Produksjon AS
Saken
Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Harald Østbø.

Forslag til
Vedtak:
Styret i Iris Salten iks tar informasjon Iris Produksjon AS til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

