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Styret – Iris Salten IKS.        
 

Sak nr. 20/06         5. februar 2020 
Beslutningssak 

 
Seniorpolitikk i IRIS Salten m/ datterselskaper.    
  
Hensikt.  

Administrasjonen anbefaler overfor styret å redusere antall ekstra feriedager fra 20 til 12 for arbeidstakere fra 
fylte 62 år.   Dette gjelder for heleide datterselskaper av Iris Salten IKS:    

Bakgrunn.  

Iris sin seniorpolitikk med mulighet for å innvilge ekstra feriedager som et seniortiltak ble første gang godkjent i 
styret i 2007.     Etter det har styret vurdert vår seniorpolitikk i sak 15/41 og sak 16/17.   Ved begge tilfellene har 
styret vurdert om ordningen er hensiktsmessig.       

I 2016 reduserte man ordningen fra å gå ned til 80 % stilling, noe som direkte betyr 46 ekstra feriedager, til å gå 
ned til 20 ekstra feriedager ved fylte 62 år.   Denne endringen skjedde etter drøftinger med de tillitsvalgte.    

Per i dag har 8 ansatte seniordager.  3 ansatte til har rett på det fra 2020.    

 

Saken. 

Seniordager er ikke feriedager og kan ikke overflyttes til neste år.   Det kan heller ikke kreves 
lønnskompensasjon for dager man ikke tar ut.    

I konsultasjonsmøte den 29 november tok de daglige lederne opp med de tillitsvalgte at de ønsket å 
endre dagens ordning for ekstra feriedager for ansatte etter fylte 62 pr.   Det begrunnes med følgende:  

1. Med dagens ordning har ansatte med ekstra feriedager fra 10 til 11 ukers ferie pr år.  
2. Det er vanskelig å planlegge arbeid når flere arbeidstakere har opp til så mye ferie.  
3. 10 til 11 ukers ferie er ikke forenelig med enkelte arbeidstakeres stilling eller ansvar.   
4. En så god seniorordning fører til at vi ikke ansetter eldre arbeidstakere.  
5. En «for god» seniorpolitikk blir en konkurransemessig belastning for de kommersielle 

bedriftene.     

En gjennomgang av forskingsresultater som er gjort de senere år viser følgende:  

- Ekstra ferie og fridager virker.   
- Ekstra lønn/ bonus virker.  
- Mulighet til redusert arbeidstid (med hel eller delvis lønnskompensasjon) virker ikke.    
- Mulighet for tilrettelegging av arbeidstiden fungerer ikke.    
- Mindre generøse seniorordninger har ikke medført økt tidligpensjonering.    



- Analyser viser at de tilretteleggingstiltak som tilbys av statlige virksomheter, samlet sett har 
begrenset effekt på så vel sykefraværet som uføreratene blant statsansatte.  

- Det er nærliggende å stille spørsmål om hvorvidt tilretteleggingstiltak har noen hensikt. 
Manglende effekt kan imidlertid skyldes at ansatte som trenger tilrettelegging i det daglige 
arbeidet, ikke alltid får det. I enkelte virksomheter kan det være utfordrende å få tilpasset 
arbeidet eller arbeidssituasjonen til alle med behov. 

- Sykefravær og uførepensjonering kan i langt mindre grad enn før antatt være arbeidsrelatert, 
slik at tilrettelegging og forebygging har mindre effekt.    

- Analyser tyder imidlertid på at innføringen av seniordagene i staten i 2008 har bidratt til at flere 
statlig ansatte står lenger i arbeid enn de gjorde før disse fridagene ble innført 

 

Vi har i gjennomgangen tatt kontakt med eierkommunene Bodø, Fauske og Meløy.  Vi har fått svar fra 
to av de:  

Bodø kommune. (fra 2008).   

«Arbeidstakere som har fylt 60 år kan ta ut 1 ekstra fridag i måneden. Denne fridagen kan ikke 
overføres til neste måned, og kan ikke tas ut i måneder når en har ferie 

Arbeidstakere som har fylt 62 år kan ta ut 2 ekstra fridager i måneden etter samme vilkår som i det 
første punktet. 

Arbeidstakere som har fylt 64 år kan ta ut 3 ekstra fridager i måneden etter samme vilkår som i det 
foregående.» 

Meløy kommune.   

16 seniordager til ansatte i 100% stilling mellom 62 og 65 år.      

 

I staten har det vært en gjennomgang av seniorpolitikken, og fra ansvarlig i Meløy kommune har jeg fått 
følgende informasjon om seniordager i staten:  

Inntil 14 dager fra 62 år uten aldersbegrensning oppad.   
- 8 dager per år fra det kalenderår man fyller 62 år.  
- Lokale partene kan i tillegg avtale inntil 6 dager per år.     

 

Innspill fra de tillitsvalgte.  

De tillitsvalgte i konsernet har kommet med følgende innspill 27 januar, etter at administrasjonen har 
foreslått å redusere antall dager fra 20 til 10: 

-Arbeidsgiver skal ha spesifikt tiltak for senior gruppen ihht tariffavtale. 

- Tariffavtalen sier: 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak.  Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten 
skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike 
virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, redusert omfang av nattarbeid, tilrettelegging av 
arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan 
avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de 



tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler. 3.2.4 Rett og plikt til 
forhandlinger 

- Kan det lages en klausul som sier at seniordagene kun gjelder for faste ansatte, med en 
minimums ansiennitet tid på 5-7 år?   

- Vi ønsker ikke mindre enn 12 dager.  

- Fra 2007-2016 hadde vi 52 dager.  Fra 2016 ble det reforhandlet på antall dager ned til 20 dager. 
Nå litt over 3 år senere ser det ut som vi igjen må halvere dagene igjen.   Vi ønsker en freding av ny 
ordningen på 5 år fremover. 

 

Administrasjonens anbefaling.  

En gjennomgang av vår ordning for seniordager viser at det på dette området er endringer, og at 
ordningene må evalueres jevnlig.  

Endringen i AFP og pensjon forøvrig gjør at det er langt mer motiverende for en ansatt å jobbe til de er 
65 år enn tidligere.   Vi antar at det er hovedårsaken til at flere står i jobb i dag etter 62 år.   Det er også 
slik at langt færre bedrifter er selvassurandør for AFP i dag, noe som betyr at bedriften har mindre 
motivasjon for å ha ekstra seniortiltak.    

Selv om endringer i pensjonsordninger er største motivasjon viser forskning klart at ekstra seniordager 
er et treffsikkert virkemiddel for å få ansatte til å stå lenger i jobb.    

En for raus ordning blir dessverre et motiv for ikke å ansette eldre arbeidstakere.  Da ordningen er en 
fordyrende løsning for bedriftene slik det er nå.  Ordningen er i tillegg lite forenlig med enkelte 
medarbeideres ansvar i sine stillinger.   

Vi har fått meget gode innspill fra de tillitsvalgte.   Administrasjonen opprinnelige tilnærming var å 
foreslå en reduksjon ned til 10 dager.   Etter meget konstruktivt innspill fra de tillitsvalgte har vi likevel 
valgt å gå for deres forslag om 12 dager.  Dette ses i sammenheng med at det er enighet om at 
ordningen gjelder for ansatte med mer enn 7 års ansenitet i selskapene, og at det kun gjelder for 
ansatte med 100 % stilling.    

De tillitsvalgte har foreslått å «frede» ordningen i 5 år.   Med de store endringene som skjer innenfor 
pensjon kan det gi oss utfordringer som vi ikke forutser i dag.   Jeg foreslår derfor at styret godkjenner 
ordningen og at den blir evaluert på nytt i 2024.     

Saken er behandlet av konsernets ledergruppe som enstemmig støtte forslag til endring.       

 

 

Forslag til  

Vedtak:  

Iris Salten iks har en seniorpolitikk med seniordager fra og med det året ansatte fyller 62 år.  Dette har vi 
for å motivere ansatte til å stå i arbeid etter at de er fylt 62 år.      



- Seniordager er en rettighet for ansatte fra og med det året de fyller 62 år.  
- Seniordager gjelder for ansatt med mer enn 7 års ansenitet i selskapene.    
- Seniordager gjelder for ansatte som står i 100 % stilling.  
- Fra og med kalenderåret 2020 gjelder det at ansatte kan ta ut 12 seniordager.  
- Uttak av seniordager skjer i samråd med daglig leder.  

Ny ordning gjelder også for ansatte som har fått innvilget seniordager etter tidligere bestemmelser.    Ny 
evaluering av ordningen blir først gjort i 2024.     

 

 

Leif Magne Hjelseng.  

 

 

 

 

 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
 
Sak nr: 20/ 05        5 februar 2020 
Beslutningssak 
 
 
Evaluering av bonusordninger i Iris konsernet.   
 
 
Hensikt.  
I henhold til tidligere vedtak gjennomgår styret løpende styrende dokumenter for selskapet.  Sist bonussystemet 
ble gjennomgått var 30. januar 2018.   Det foreslås å endre benevnelse på ordningen fra bonus til resultatdeling.  
Ellers er det kun små endringer.    
 
 
Bakgrunn 
 
Ved sist gjennomgang gjorde styret 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 
vikarene som har jobbet mer enn 115 dager i det kalenderåret bonusen gjelder for.    

• 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 har gjennomgått ordningene for Labora, Mivanor og HT- Safe og ser at de er gode verktøy for å nå gode 
resultater i selskapene.   
 
Styret ber styret i HT-Safe vurdere å avslutte «egen» bonusordningen for daglig leder i HT-Safe.  Adm. dir tar 
opp dette med styreleder i HT-Safe.     

 
 
Styret i HT- Safe avsluttet egen bonusordning for daglig leder fra og med 2018.      
 
 
Om dagens bonusordninger.   
 
Bonusordning i ISa, ISe, IP og RI.    
 

• 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.» 

 
 
Labora AS har følgende bonusordning, innført 15. desember 2011:  
 
§ 1 Formål 
Ledelsen og styret er av den formening at dersom selskapet leverer økonomisk gode resultater så skal dette 
også komme de ansatte til gode.  Med bonusordning i Labora ønsker vi å oppnå høy tilstedeværelse, 
engasjement, lojalitet, lønnsomhet, kundefokus.   Samtidig ønsker vi at bonussystemet skal føre til at vi beholder 
og tiltrekker oss arbeidstagere med høy kompetanse.   
 
§2 Bonusens størrelse og fordeling 

• Bonusen skal utgjøre 20 % av overskuddet i Labora AS før ekstraordinære poster, skatt og 
årsoppgjørsdisposisjoner.   

• Bonus skal utbetales til faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår. 
• Bonusen til de ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager tilstede delt på totalt 

230 dager.   
 
§3 Bonusens forutsetninger 

• Det skal utbetales bonus til de ansatte når selskapet oppnår et resultat større enn 3,5 % av total 
omsetning.     

• Bonusen utbetales på mai lønnen. 
• For å ha krav på bonus så må man være ansatt i Labora AS på utbetalingstidspunktet.  
• For å ha krav å ha krav på bonus så må man ha vært ansatt ikke senere enn 1. juli i bonusåret. 

 
 
HT Safe har følgende bonusordning, innført i 2009 og sist evaluert i HT-Safe sitt styre nov. 2016.    
 
§ 1 Formål 
Ledelsen og styret er av den formening at dersom selskapet leverer økonomisk gode resultater så skal dette 
også komme de ansatte til gode. Derfor innføres med dette en bonusordning. Bonusordningen har en tredelt 
hensikt. Den skal spore til økt innsats og motivasjon. Den skal bidra til at HT Safe blir en best mulig arbeidsplass 
og den skal bidra være en positiv faktor i rekrutteringsarbeidet. 
 
§2 Bonusens størrelse og fordeling 

• Bonusen beregnes ut fra en lik timesats til alle ansatte. Det gjøres dermed ingen forskjell i forhold til 
hvilken posisjon du har i selskapet. 

• Bonusen utgjør 20 % av selskapets overskudd før skatt og årsoppgjørsdisposisjoner. 
• Bonusen utbetales basert på faktisk arbeidede timer. Bonusen regnes ut fra 20 % av overskuddet. 

Deretter divideres denne summen på det totale antallet timer som faktisk ble jobbet det året. Vi sitter da 
med en bonustimesats. Denne satsen multipliseres så med den enkeltes faktisk arbeidede timer det 
året. Eksempelvis: 

 
o Bonus ansatt = overskudd * 0,20 / totale antall timer * timeantall ansatt  

 
§3 Bonusens forutsetninger 

• Bonusen utbetales på mai lønnen. 
• For å ha krav på bonus så må man være ansatt i HT Safe på utbetalingstidspunktet.  



 
• For å ha krav å ha krav på bonus så må man ha vært ansatt ikke senere enn 1. juli i bonusåret. 
• For å ha krav på bonus så må man ha jobbet minst 600 timer i opptjeningsåret. 
• Ved regnskapsmessig driftsoverskudd før skatt på mindre enn kr. 300 000,-  vil det ikke bli utbetalt 

bonus til ansatte. 
 
 
Mivanor har følgende bonussystem, sist endret i mars 2019 av styret i Mivanor.     
 

• Dersom selskapet har et resultat på over 3 % skal det betales ut bonus til de ansatte.    
• Bonusen skal utgjøre 20 % av overskuddet i Mivanor AS før ekstraordinære poster, skatt og 

årsoppgjørsdisposisjoner.   
• 10 % av total bonus betales til Iris Trivsel, 90 % til de ansatte.    
• Det settes et tak på bonus som tilsvarer 2 ganger gjennomsnittlige månedslønn per 1. desember for 

selskapets fast ansatte.    
• Bonusen til de ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager tilstede delt på totalt 

230 dager.   
• Det forutsettes at man har et ansettelsesforhold i bedriften på utbetalingstidspunktet.   

Utbetalingstidspunktet er mai. Dette gjelder ikke for de som er blitt pensjonister i løpet av året. 
 
 
Saken.  
 
Jeg referer følgende fra gjennomgangen i 2018:    
 

Ved innføringen av bonus i 2007 ble følgende vektlagt:  
 

• Gjøre Iris mer attraktiv som arbeidsplass.  
• Fokus på forebyggende vedlikehold av biler og maskiner. 
• Skjerpe kundefokuset.  
• Være et virkemiddel for å få til smidige avtaler mellom ansatte og ledelse.  
• Tydeliggjøre at tilstedeværelse er viktig.    

 
Ved evalueringen i 2012 ble det argumentert på følgende måte:  

Evalueringen som ble gjennomført i 2012 viste at bonusordningen har liten påvirkning på 
ansettelser, kundefokus, tilstedeværelse og turnover, mens den i større grad påvirker hvordan de 
ansatte jobber for å forebygge skader på maskiner og biler, så fremst det legges fokus på det fra 
ledelsen. 
 
Bonusordningen har stor innvirkning på de ansatte i form av at de ansatte føler seg mer verdsatt. 
Den gjør at de føler de kan gjøre en forskjell, og at de ansatte ønsker å nå selskapenes mål. 
Bonusen sørger også for at de ansatte føler at den jobben de gjør bidrar til et kollektivt overskudd. 
Faktorer som disse er viktige for konsernet, og både inspirerende og motiverende for de ansatte. En 
stor andel av de ansatte preges av å tenke ofte, enten på bonusen eller selskapets mål, mens andre 
mener den ikke påvirker dem i deres arbeidshverdag.  
 
De ansatte viser seg å være fornøyd med fordelingen av bonusmidler slik den er i dag, og et klart 
flertall er enig i at bonusen bør fordeles mellom de ansatte etter tilstedeværelse uavhengig av 
hvilket selskap de jobber i, deres stilling og prestasjon. Derimot er det mer delte meninger når det 
gjelder ansettelsesforholdet under utbetalingstidspunktet, til tross for at de fleste er enige om at man 
bør være ansatt under utbetalingstidspunktet for å motta bonus. 
 
De ansatte i ledelses- og stabsstillinger gir gjennomgående tilbakemeldinger som viser at de i 
mindre grad påvirkes av bonusordningen enn det de øvrige ansatte gjør.  På mange områder viser 
IRIS Salten å skille seg fra datterselskapene, i samme retning som gruppen nevnt over.  Dette kan 



 
komme av relasjonen mellom deres arbeidsoppgaver og at de i høy grad motiveres av indre 
motivasjonsfaktorer framfor ytre motivasjonsfaktorer, som bonus. 

 
 
Iris har per i dag en egen bonusordning som dekker selskapene IP, RI, ISe og ISa.  I tillegg har Labora, HT- 
Safe og Mivanor egne bonusavtaler.        
 
Både resultat og tilfredshet tilsier at bonusavtalene fungerer etter hensikten og er gode verktøy for å nå de 
enkelte selskapenes mål for resultat og utvikling.   Det er etter administrasjonens vurdering riktig å videreføre 
ordningen med bonus i de selskapene som Iris Salten iks eier.     
 
Det har vært en løpende dialog med revisor om problemstillingen knyttet til at bonus opparbeidet i Retura Iris 
og Iris Produksjon kan utbetales til ansatte i Iris Service og Iris Salten.  Revisor har nå gitt tilbakemelding om 
at ordningen kan fortsette etter dagens praksis.   
 
Labora, Mivanor og HT-Safe har nærmest likelydende bonusavtaler, som jeg vil knytte følgende kommentarer 
til.   
 
Ved forrige gjennomgang vurderte styret det slik at Mivanor AS skulle være en del av Iris sitt bonussystem 
fordi Mivanor sine oppgaver den gang var med å gi økte inntekter for Retura Iris og Iris Produksjon.   Siden 
den gang er Mivanor sitt fokus flyttet, og selskapene har ingen innvirkning på hverandres resultater.  Med det 
som utgangspunkt vedtok styret for Mivanor i mars 2017 en egen bonusordning for de ansatte.  Styret mente 
det var svært viktig i en situasjon hvor det ble gjort flere tiltak for å styrke de ansattes lojalitet til selskapet, samt 
bidra til konsentrasjon om å selge og levere renseanlegg.  Jeg er trygg på at denne antagelsen er rett, og jeg 
anbefaler at Mivanor fortsetter med dagens bonusavtale.     
 
I forbindelse med at Labora ble overtatt av Iris Salten IKS var det et ønske fra de ansatte i Labora å gå inn på 
eiersiden i selskapet.   Det ble ikke noe av men styret så det som svært viktig å knytte de ansatte nærmere til 
selskapet.   Det ble da gjort ved å innføre bonussystem.   Labora er et kompetansedrevet selskap som har 
svært lave kapitalkostnader.  Det betyr også at selskapets resultater og vekst er svært avhengig av de ansatte, 
og langt mindre avhengig av store investeringen slik som avfalls-selskapene.   Labora hadde gjennom mange 
år hatt en dårlig lønnsomhet, noe det måtte gjøres noe med for å sikre selskapet en solid videre drift.    Styret 
vurderte det den gang som et godt verktøy å etablere en god bonusordning som ga de ansatte en stor 
motivasjon for å skape god bunnlinje.   Resultatet har vist seg at denne antagelsen har vært rett.  
Bonusordningen har vært med å skape forståelse og nødvendig innsats for å skape gode resultater.  
 
Etter at Iris tok over HT-Safe måtte det gjøre flere drastiske tiltak for å redde selskapet.   Selskapet hadde 
mange år med underskudd, og selskapet levde på nåde fra de tidligere eierne som stilte mer egenkapital til 
rådighet.   En av de vesentlige endringene var at det ble inngått en lokal tariffavtale som reduserte selskapets 
lønnskostnader, frem til da hadde de fulgt den offentlige «helse-tariffen».   Selskapet hadde i tillegg et uholdbart 
høyt sykefravær som ødela et hvert mulig godt månedsresultat.   Med blant annet dette bakteppe vedtok styret 
å innføre en bonusordning for de ansatte som beskrevet over.    Over tid har dette vært svært bra for selskapet.  
Hele selskapet har stort fokus på effektiv og lønnsom drift, noe som har vist seg med de senere årenes gode 
resultater.    
 
I Ht- Safe ble det i 2014 innført en egen bonusordning for daglig leder.   Dette ble gjort som et ledd i å få enda 
større fokus på resultater i bedriften.   Det er uomtvistelig at selskapet har levert gode resultater de siste årene, 
og det kan være at noe av innsatsen som er lagt ned kan komme av dette grepet som ble gjort.   Samtidig er 
det slik at prinsippet om at alle ansatte skal ha samme bonusordning er et godt prinsipp.  Det betyr at folk blir 
behandlet likt.   Jeg anbefaler at dette likevel til slutt vurderes nærmere av styret i HT- Safe.   Det er de som 
er arbeidsgiver for daglig leder, og det er derfor de som bestemmer betingelsene for daglig leder.    I denne 
saken blir min anbefaling at styret i morselskapet ber styret i HT- Safe om å vurdere å avvikle ordningen med 
egen bonusordning for daglig leder.    

 
 



 
Siden sist gjennomgang er det gjort følgende endringer i ordningene:  

1. Kravet til antall dager du må ha jobbet i opptjeningsåret er tatt vekk i ordningen for Iris-selskapene og for 
Mivanor.    Dette er beholdt i Labora og HT- Safe.  

2. Labora sine ansatte har selv bestemt at 10% av deres bonus skal gå til Iris-Trivsel.   
3. Det er satt tak på bonusen sin størrelse i Mivanor.    
4. Egen bonusordning for daglig leder i HT-Safe er avviklet.    

 
 
Administrasjonens vurdering.    
 
Etter å ha hatt bonusordning i 12 år kan vi sette opp følgende gode prinsipper for ordning for bonus/ resultatdeling:  

- Ordningen må ikke føre til uro i bedriftene.   
- Ordningen bør gjelde alle ansatte, men det kan være et minstekrav til antall dager for å ha rett på bonus.  
- Ordningen må være rettferdig, og behandle alle likt.  
- Det bør ikke gjøres unntak da det undergraver ordningen.  
- Bonusmål, det vil si at bestemte mål skal oppnås i tillegg til resultat, fungerer dårlig og bør ikke knyttes 

opp til utbetaling av bonus.  
- Og fordele beløpet mellom personlig utbetaling og avsetting til felles tiltak gir mange fordeler for selskapet 

som gjør det mulig å gjennomføre mer kostbare velferdstiltak.    
- Resultat som kommer av utbytte eller salg av bedrifter, det vil si ekstraordinære poster skal ikke være en 

del av resultatet som fører til resultatdeling. 
- Ved lavt resultat bør det vurderes å ikke betale ut bonus.   Denne vurderingen kan gjøres av styret.  

 
Styrene i Mivanor, Labora og HT Safe bør på lik linje med styret i Iris Salten IKS godkjenne bonusutbetalingen før 
den gjøres.   Det gir styrene en god mulighet til å vurdere effekten av bonusordningen.   Jeg foreslår at dette legges 
inn som en del av styrenes behandling av årsresultatet.      
 
Jeg foreslår at Iris går over fra å kalle ordningen bonus til å kalle den for resultatdeling.   Det underbygger at 
godtgjørelsen som utbetales kommer som en følge av et godt resultat i selskapet, og ikke at man har oppnådd 
andre mål som er satt for bedriften.   De senere årene har vi sett flere som har gått over til å bruke ordet 
resultatdeling i stedet for bonus.   Dette synliggjør at noe går til de ansatte, mere går til eierne og en del blir igjen 
til bedriftenes videre utvikling når det skapes gode resultater.       
 
Ved nyttår fikk vi fullt oppslag om vår ordning for resultatdeling i media, og tilbakemeldingen på dette oppslaget 
viser at vår ordning har stor forståelse og støtte blant både eiere og befolkning i Salten.   Jeg mener at vi i 
fremtiden bør være mer åpne på ordningen, og vise gjennom note til årsresultatet hva som hvert år er avsatt til 
resultatdeling med de ansatte.    
 
Jeg mener at det er uomtvistelig at bonusordningene som er innført gir gode resultater for selskapene.   Det gir 
trygge og gode arbeidsplasser og gode utbytter til eierne.   Jeg anbefaler derfor at bonusordningene videreføres 
slik de er i dag, og med endringer som går frem av vedtaket.   
 
 
  



 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret i Iris Salten IKS viderefører dagens ordning med bonus i Iris konsernet med følgende tillegg.    
 

1. Resultatdeling erstatter bonus som begrep  
2. Styrene i Mivanor, Labora og HT-Safe skal godkjenne det enkelte års resultatdeling som en del av 

behandlingen av årsresultatet.     
3. Det totale beløpet som er avsatt til resultatdeling skal gå frem av selskapenes noter i årsregnskapet.    

 
 
Resultatdeling i Iris Salten, Iris Service, Retura Iris og Iris Produksjon.   
 

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

• Beløpet til resultatdeling skal fordeles slik at 1/5 går til Iris Trivsel, mens 4/5 går til fast 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 har gjennomgått ordningene for Labora, Mivanor og HT- Safe og ser at de er gode verktøy for å nå gode 
resultater i selskapene.   
 
 
   
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør                                                 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 20/06         5.februar 2020. 
Beslutningssak 
 

Etablering og eierskap i «Avfallsmegling Nord».    
 
Hensikt.  
Administrasjonen anbefaler at Iris Salten går inn på eiersiden i et nord-norsk meglerselskap som skal 
arbeide for avsetning av ressurser fra Nord-Norge.   

 
Bakgrunn.  
Med nedleggelsen av Rekom som et verktøy for å få avsetning av våre avfallsfraksjoner har det gått opp 
for flere av avfallsselskapene i Nord-Norge at det ikke lenger vil være en selvfølge at vi får solgt eller 
levert avfallsfraksjonene vi samler inn.     Dette oppleves allerede ved at flere mottar kun tilbud fra en 
aktør når de blant annet ber om tilbud på avsetning av restavfall.     
 
Et tettere samarbeid i Nord-Norge for avsetning har vært diskutert i flere år, men det er nå med 
nedleggelsen av Rekom at det er blitt grobunn for å ta dette et steg videre.  
 
I forbindelse med Avfallsforum Nord sitt møte i Bodø 15 november samlet Iris mange av selskapene i 
Nord Norge til en gjennomgang av hva som kunne gjøres.    Dette ble fulgt opp med et dagsmøte i 
Tromsø den 16 januar mellom Remiks Tromsø og HRS (Harstad/Narvik).    
 
Saken.  
 
HRS, Remiks og Iris ser det som meget hensiktsmessig å etablere et felles meglingsselskap for 
avsetting av avfallsfraksjoner for Nord Norge.     Vi anbefaler et meglingsselskap fordi avtalene skal 
gjøres dirkete mellom selskapene og mottaker.   Meglingsselskapet vil kun være megler og ikke part i 
avtalen.  På denne måten kan ikke meglerselskapet ta risiko slik vi har opplevd med Rekom som ble et 
traiderselskap.    
 
Vi ønsker at det nye selskapet skal søke de mest gunstige nedstrømsløsningene basert på miljø og 
klima, økonomi og sosiale forhold, og skal på den måten ta tydelig hensyn til trippel bunnlinje og 
bærekraftsmålene 12, 13 og 17.  
 
Vi mener at to ansatte som samlet dekker Nord- Norge geografisk og med samlet kompetanse kan løse 
mange utfordringer som selskapene i Nord-Norge ha hver for seg og samlet.    Samtidig mener vi at 
dette samarbeidet også kan være inngangen til å få til behandlingsløsninger og nye arbeidsplasser i 
Nord- Norge.    Slik vil Avfallsmegling Nord være et verktøy for å få til sirkulær økonomi i Nord- Norge.    
 
I forarbeidet har vi gjennomgått  

- Behovet for kompetanse.  
- Hva skal være verdien for kunden.  
- Konkurrenter.  



 
- Tidsfaktoren.  
- Økonomi med budsjett.  
- Andre faktorer som  

o Eierskap.  
o Styresammensetning.  
o Selskapers interne løsninger.  

 
Budsjett og kostnadsdekning.  
Det er satt opp et budsjett som bygger på at selskapet skal ha to ansatte.   Samlet årlig kostnad 
vurderes til kr. 2 800 000,-.  Vi foreslår at selskapets drift skal dekkes av deltakerne.    Dersom 
selskapet selger tjenester utover budsjett så går det til reduksjon det påkommende år.  
De er 12 aktuelle aktører i området, og ingen har per i dag sagt at det er uaktuelt å delta, samtidig 
avventer de forslag fra oss som utreder forslaget.    
Vi vil foreslå overfor en betalingsmodell overfor de andre deltakerne som medfører at:  

- Store aktører betaler kr 400 000,-.  
- Mellom store aktører betaler kr. 214 000,- 
- Små aktører betaler kr. 142 000,-.   

 
Eierskap.   
HRS, Remiks og Iris er villige til å ta ansvaret for denne satsningen og dekke usikkerheten som også 
dette medfører.   Hvorvidt andre deltakere ønsker å være eiere vet vi per i dag ikke.    Dette må 
vurderes nærmere dersom det blir aktuelt.    HRS, Remiks og Iris er enige om at et felles eierskap er en 
meget godt mulighet til å utvide samarbeidet mellom de tre store aktørene i Nord-Norge.   Selskapet vil 
bli stiftet med lave egenkapitalinnskudd.      
 
Styresammensetning.  
I møte i Tromsø var det enighet om at direktørene i morselskapet bør utgjøre styret.  Datterselskapene 
til IKS’ene er kommersielle aktører, og de vil være aktører også i det fremtidige markedet.   
Morselskapene med deres rolle kan i langt større grad ta overordnede og regionale hensyn.    
 
Verdi for kunden.  
Etableringen av et meglerselskap i Nord-Norge vil kun være vellykket om deltagerne er fornøyd.  
Dersom dette ikke blir så bra som vi forventer må det jobbes med alternative løsninger.  Samarbeidet 
opprettes med det som en klar forutsetning.  Blir ikke dette bra så vil samarbeidet bli avsluttet.    
Samlet har vi tro på at med god kompetanse både på logistikk og nedstrømsløsninger vil dette lykkes 
med gode bærekraftige nedstrømsløsninger for alle 12 aktørene i Nord-Norge.   Samtidig tror vi at dette 
tiltaket vil gi større mulighet for bedriftsetableringer i Nord-Norge.    
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
 
Styret vedtar at Iris Salten IKS skal gå inn som eier i Nord- Norsk avfallsmegling.   Leif Magne Hjelseng 
gis fullmakt til stifting av selskap og forhold rundt dette på vegne av Iris Salten IKS.     
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       
Administrerende direktør                                                



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 

Sak nr. 20/07        5. februar 2020. 
Orienteringssak 

 
Innledende sak om valg til styrene i datterselskapene.  
  
Hensikt.  

Styret skal i møte 31 mars gjennomføre valg av styrer i datterselskapene.   Dette er en innledende sak.    

Saken. 

Vedlagt følger oversikt over styrenes sammensetning,  

Styret gjennomgår prosess frem mot valg.   
 
Forslag til  

Vedtak:  

Styret tar informasjon til orientering.  Valg gjennomføres i møte 31 mars 2020.       

 

Leif Magne Hjelseng  
Adm. dir.   

 

 

  



Styrene i Iris  

Iris Produksjon 

Eiers forventning 
til selskapet:  

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

regionen. 
 

Viktigste 
kompetanse i 
styret:  

- Strategisk arbeid. 
- Prosjekt. 
- Marked/ salg  

   

Nytt styre  Leif Magne Hjelseng  Styreleder  2005   

 Marianne Bahr Simonsen Styremedlem 2018   På valg   

 Liv Toril Pettersen    Styremedlem 2018   På valg  

 Øistein Nystad. Styremedlem 2007    

 Jan Gustav Rørvik  Ansatte rep.  2017 (2019) 

 

 

Retura Iris 

Eiers forventning til 
selskapet:  

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

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

Viktigste kompetanse 
i styret:  

- Strategisk 
arbeid  

- Logistikk 
- Marked/ salg  

 Valgt   

Styret i dag.       Leif Magne Hjelseng  Styreleder  2017  

 Marianne Bahr Simonsen Styremedlem 2018 På valg   

 Liv Toril Pettersen    Styremedlem 2018 På valg  

 Øistein Nystad. Styremedlem 2007    

 Per Thommesen Ansatte rep. 2013 (2019) 

 

  



Iris Service 

Eiers forventning til 
selskapet:  

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

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

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

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

   

       Leif Magne Hjelseng Styreleder  2017 På valg  

 Turid Willumstad Styremedlem 2015 På valg  

 Steinar Henning Vaag  Styremedlem 2017  

 Hilde Kristin Pedersen  Styremedlem  2017  

 Ida Gudding Johnsen  Styremedlem  2019  

 Espen Angell  Ansatte rep. 2015 (2019) 

 

 

 

Mivanor. 

Eiers forventning til 
selskapet:  

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

regionen.  
 

Viktigste kompetanse 
i styret:  

- Prosjekt.  
- Marked/ Salg  

   

Styret   Leif Magne Hjelseng  Styreleder 2015  

 Malin Johansen  Styremedlem 2017  

 Frode Skjenken Jensen  Styremedlem 2017  

 Einar Jørgensen   Styremedlem 2018 På valg  

 Espen Hansen  Ansatte. Rep.  2018  

 

  



HT- Safe 

Eiers forventning til 
selskapet:  

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

Viktigste kompetanse 
i styret:  

- Marked/ salg  
- Velferdstjenester  

   

Hva bør bli bedre -     

Styret   Tone Jespersen  Styreleder 2014 På valg  

 Iselin Marstrander  Styremedlem 2016 På valg  

 Kjetil Woje  Styremedlem 2016 På valg  

 Bjørn Ove Moum   Styremedlem  2018 På valg  

 Kristina Willumsen  Ansatte rep. 2016  

 

 

Labora 

Eiers forventning til 
selskapet:  

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

regionen.  
 

Viktigste kompetanse 
i styret:  

- Strategisk arbeid  
- Marked/ Salg.  

   

Hva bør bli bedre     

Styret   Leif Magne Hjelseng  Styreleder 2011 
 

 Bjørn Ove Moum Styremedlem 2010 På valg   

 Mariann Meby Styremedlem 2010  

 Ellisiv Løvold  Styremedlem 2018 På valg  

 Ida Jørgensen   Ansatte rep.  2019  

  Ellen S. Bakkefjell  Varamedlem  2010 På valg  

 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 20/08         5.februar 2020. 
Beslutningssak 
 

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

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

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

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

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

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

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



 
 
Videre noteres fra evalueringen: 
 

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

- Et ekstra møte i januar er veldig nyttig.   
- Revisorbytte har ført til store endringer. 
- Økonomisk kontroll, rapportering og oppfølging er tilfredsstillende 
- Saksfremlegg kan gjerne drøftes mere for og imot. 
- Styresammensetning er bred og med ulik bakgrunn og kompetanse 
- Praksis for møtegjennomføring fungerer fint 

 
 

I 2019 ble følgende protokollert:  
Fra forrige evaluering følges følgende punkter opp:  

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

2. Saksfremlegg kan gjerne drøftes mere for og imot. 
 
Fra dagens evaluering skal følgende følges opp:  

3. Styret skal i sin gjennomgang av selskapets strategier vurdere om det skal settes klarere 
mål for selskapet.  

4. Selskapets varslingsrutiner gås gjennom i styremøte 15. mars.  
 
Styret diskuterte videre   

5. Styresamlingen er viktig og bør gjennomføres med styretur som i dag når vi har gode 
temaer.   Samlingene er til inspirasjon og bygger gode relasjoner.    

6. Sak om organisering har vært krevende, og den har blitt endret underveis.   
 

Til neste evaluering gjøres følgende endringer.  
7. Spørsmål om tema i møtene tas ut.  
8. Nytt punkt om evaluering av styrets innsats tas inn.  
9. Nytt punkt om egen innsats i styrearbeidet tas inn.     

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



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



Iris Salten - Styreevaluering 2020

DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE

0 11 6 75% 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt Enig
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 0 (0 %)

4 Helt Enig 6 (100 %)

Besvarelser 6

1. Vi har en styreinnstruks som er avklarende for styrets arbeid  

Styrets arbeid: 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#


Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 2 (33.33 %)

4 Helt enig 4 (66.67 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 1 (16.67 %)

3 Delvis enig 0 (0 %)

4 Helt enig 5 (83.33 %)

Besvarelser 6

2. Møteplan er dekkende for planlegging av styrets arbeid 

3. Vi har tilstrekkelig med møter, og tid nok i styremøtene til å behandle sakene på en
tilfredsstillende måte 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#


Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 1 (16.67 %)

4 Helt enig 5 (83.33 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 2 (33.33 %)

4 Helt enig 4 (66.67 %)

Besvarelser 6

4. Jeg synes det som står på agendaen er viktige og riktige tema for styret  

5. Styrepapirene er et godt beslutningsgrunnlag 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#


Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 1 (16.67 %)

4 Helt enig 5 (83.33 %)

Besvarelser 6
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 1 (16.67 %)

4 Helt enig 5 (83.33 %)

Besvarelser 6

6. Sakene blir godt opplyst i møtet 

7. Det er god balanse mellom dagens drift og fremtidens muligheter 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 1 (16.67 %)

3 Delvis enig 1 (16.67 %)

4 Helt enig 4 (66.67 %)

Besvarelser 6
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 1 (16.67 %)

3 Delvis enig 2 (33.33 %)

4 Helt enig. 3 (50 %)

Besvarelser 6

8. I styremøtene bruker vi tilstrekkelig tid på å drøfte overordnede mål og strategier. 

9.  Virksomheten har gode strategier og mål for avfallsvirksomheten.  
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Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 2 (33.33 %)

4 Helt enig 4 (66.67 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 3 (50 %)

4 Helt enig. 3 (50 %)

Besvarelser 6

10. Virksomheten har gode strategier og mål for sin eierskapsstrategi. 

11. Driftsrapporten bruker å føre til gode drøftelser i styremøtene.   
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Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 0 (0 %)

4 Helt enig 6 (100 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 2 (33.33 %)

3 Delvis enig 5 (83.33 %)

4 Helt enig. 0 (0 %)

Besvarelser 6

12. Styret har god kontroll på den økonomiske utviklingen i virksomheten.   

13. Styret vet nok om virksomhetens indre liv til å drøfte spørsmål om
mederabeidertilfredshet.  

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#


Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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60%
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100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 2 (33.33 %)

4 Helt enig 4 (66.67 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig. Helt enig
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig. 4 (66.67 %)

4 Helt enig 2 (33.33 %)

Besvarelser 6

14. Styret har god oppfølging av saker som gjelder samfunnsansvar, mennesker, moral og
etikk.  

15. Styret har god oppfølging av saker som gjelder helse, miljø og sikkerhet.  
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Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 0 (0 %)

4 Helt enig. 6 (100 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 2 (33.33 %)

4 Helt enig 4 (66.67 %)

Besvarelser 6

16. Styret følger opp driften på en slik måte at styret ikke fratar daglig leder det
administrative ansvaret.   

17. Vedtak som fattes er tydelige og godt formulert. 
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Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 1 (16.67 %)

3 Delvis enig 0 (0 %)

4 Helt enig. 5 (83.33 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 1 (16.67 %)

4 Helt enig. 5 (83.33 %)

Besvarelser 6

18. Det er en åpen tone i styremøtene som gjør det lett å si sin mening.   

19. Totalt sett mener jeg at styret er velfungerende for virksomheten. 
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I de punktene som jeg har svart delvis enig, er det fordi jeg vet ikke om bedre alternativer.

Avklare hva driftsrapporten skal være

2019 har vært et svært godt styreår.

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 4 (66.67 %)

4 Helt enig 2 (33.33 %)

Besvarelser 6

Kommentarer til påstandene over:   

1. Styret har en tilstrekkelig variert sammensetning til å være et godt kollegium. 

Styret og min kompetanse 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
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Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
0%
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40%

60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 1 (16.67 %)

3 Delvis enig 3 (50 %)

4 Helt enig 3 (50 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
0%
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40%

60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 2 (33.33 %)

4 Helt enig 4 (66.67 %)

Besvarelser 6

2. Styret bidrar til å utvikle orgnisasjonens kompetanse for å møte fremtidige behov.   

3. I vårt styret har jeg opplevelsen av at alle stiller godt forberedt til styremøtene. 
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Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 2 (33.33 %)

4 Helt enig 4 (66.67 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 2 (33.33 %)

4 Helt enig 4 (66.67 %)

Besvarelser 6

4. Jeg har god forståelse for hva forvaltning- tilsyn og opplysningsplikt innebærer i
styrearbeidet.   

5. Jeg har tilstrekkelig innsikt i virksomhetens økonomi. 
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Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 0 (0 %)

4 Helt enig 6 (100 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 0 (0 %)

4 Helt enig 6 (100 %)

Besvarelser 6

6. Jeg har tilstrekkelig innsikt i virksomhetens overordnede strategier og mål. 

7. Jeg har tilstrekkelig tid til å sette meg inn i virksomheten og i styresakene.   

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&p=1&pa=1&pb=0&an=0&sn=1&hm=0#
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Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
0%
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80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 1 (16.67 %)

3 Delvis enig 1 (16.67 %)

4 Helt enig 4 (66.67 %)

Besvarelser 6

I punkt 2 klarer jeg ikke se hva styret konkret gjør for å utvikle organisasjonens kompetanse. I punkt 5 kunne jeg sikkert vært tryggere på de
enkelte punktene i regnskapet, men har full tiltro til økonomiavdelingen og føler jeg får muntlig den info jeg har bruk for.

8. Jeg synes at min kompetanse kommer til sin rett i dette styret. 

9.  Kommentarer til påstandene over: 

Styrets leder. 
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Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 0 (0 %)

4 Helt enig 6 (100 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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20%
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60%

80%

100%

1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 1 (16.67 %)

4 Helt enig 5 (83.33 %)

Besvarelser 6

1. Styrets leder er godt forberedt til møtene.   

2. Styrets leder bidrar til at sakene blir godt opplyst.   
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Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 0 (0 %)

4 Helt enig 6 (100 %)

Besvarelser 6

Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig
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1 Helt uenig 0 (0 %)

2 Delvis uenig 0 (0 %)

3 Delvis enig 1 (16.67 %)

4 Helt enig 5 (83.33 %)

Besvarelser 6

3. Styrets leder bidrar til at alle kommer til ordet i sakene som behandles.   

4. Styreleder bidrar til god tillit og åpenhet i møtene.   
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Meget godt forberedt gir meget gode møter.

Ingen svar

5. For videre utvikling bør styreleder jobbe med følgende:  

6. Kommentar til påstandene over:   



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 20/09         5. februar 2020 
Beslutningssak 
 

0BEvaluering av daglig leder. 
 
 
Hensikt.  
Styret skal årlig evaluere daglig leders arbeid.  Evalueringen gjennomføres med sikte på forbedring i 
samarbeid mellom styre og daglig leder, samt rettlede daglig leder i dennes arbeid.  
 
 
Bakgrunn.  
I henhold til vår eierpolitikk skal styre evaluere daglig leder sitt arbeid. Evalueringen skal foregå i samlet 
styremøte hvor en del av møtet er uten daglig leder tilstede og evt. en del med. Ved evalueringen skal 
følgende punkter berøres: 
 

• Bruker daglig leder tiden riktig i forhold til viktigheten av sakene? 
• Har daglig leder og administrasjonen forberedt styresakene tilstrekkelig? 
• Er argumentasjonen daglig leder fører i styremøtene etter styrets ønske? 
• Får styret tilfredsstillende tilbakemelding på spørsmål og de tiltak styret har bedt om? 
• Blir styrevedtakene tilfredsstillende effektuert? 
• Er styreprotokollene dekkende for de vedtak som fattes? 
• Oppnår daglig leder de ønskede resultater - faglig og økonomisk? 
• Hvilke svakheter mener styret den daglige leder har? 
• Hvilke sterke sider mener styret daglig leder har? 
• Er det områder som styret mener daglig leder bør arbeide med for å bli bedre? 

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



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

                                            



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 20/10         5. februar 2020 
Orienteringssak  
 
OM b 
Om bærekraftsarbeidet i Iris Salten IKS.    
 
Hensikt.  
Gi styret en introduksjon i grunnlaget for bærekraftbegrepet og hvilken rolle det kan ha for Iris Salten.    
Hvordan gjøre noe som er stort globalt til noe virkningsfullt lokalt.     
Informere styret om videre prosess både mot ansatte, styret og eierne.     
 
 
Bakgrunn.  
I sist styremøte ble det gitt en kort introduksjon til prosessen det legges opp til i arbeidet med bærekraft i 
styret.    I denne saken prøver vi å gi litt mer kjøtt på beinet, samt drøfte videre fremdrift.      
 
 
Saken.  
Først i møte vil Kia Luise Klavenes fra Pureconsulting gi oss en introduksjon til bærekraftsarbeid og 
trippel bunnlinje og hvordan dette er brukt strategisk i flere selskaper som de har jobbet med over lengre 
tid.   Kia var innleid konsulent for ledergruppa i januar hvor hensikten var å skape et felles grunnlag for 
hvordan de daglige lederne skulle jobbe med dette i sine selskaper.  
 
 
Tidsplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å ta inn bærekraft som et viktig element i vår strategi, og trippelbunnlinje hvor man i tillegg til økonomi 
også kvantifiserer miljø og sosialt ansvar som måleparameter, krever stor grad av implementering 
dersom man skal lykkes.   Derfor legges det opp til en lang og tydelig prosess hvor både styret og eiere 
sammen med ansatte tar inn i arbeidet.    Jeg vil nevne følgende elementer.  
 

Styrene 
orienteres 

Des 
 

Juli 
2020 

Ledersamling 
med tema 
bærekraft 

Eiermøte med 
tema bærekraft 

21 april  
Bærekraftsdag 
for alle ansatte 

15. februar 

Arbeid i hvert 
enkelt selskap 

Styrebehandling 
- Veien videre 
- Hvilke endringer 

fører arbeidet med 
seg? 

Implementering Representant-
skapet 11 mai.  



 
a) Arbeid med bærekraft som en inngang til strategisk tankegang er tatt opp i alle styremøtene i 

desember.   Tilbakemeldingen fra styrene er at de tror dette er bra, og at de ser frem til videre 
arbeid.  

b) 23 til 25 januar ble det gjennomført en felles samling hvor økonomisjef og alle daglige ledere 
deltok.   Arbeidet ble ledet av Kia Luise Klavenes.  Målet var å skape en felles forståelse for 
bærekraft som strategisk middel, diskutere hvilke bærekraftsmål som er mest aktuelt for oss, 
samt innledende diskusjon om innledende mål og KPI’er for selskapene.  

c) Lørdag den 15 februar vil vi avholde bærekraftsdagen for alle ansatte som ønsker å delta.  De 
ansatte bruker sin fridag til dette arbeidet.   Så langt har over 100 meldt seg på.   Målet med 
dagen er å gi bærekraft en mening for alle ansatte, og la de selskapsvis jobbe med det de 
mener er viktig i sitt selskap og den situasjonen de er.   7-8 styremedlemmer har meldt seg på 
denne dagen.  

d) Frem til eiermøtet den 21 april har selskapene og styrene en god tid til å arbeide med det som 
skal legges frem i eiermøtet.   Iris Salten har to styremøter, og i begge disse møtene vil 
bærekraft være tema.  

e) Eiermøtet den 21 april vil få et spennende program tilrettelagt våre eiere med inspirerende 
foredrag fra andre kommuner som er kommet godt i gang med dette arbeidet.    Det vil også bli 
lagt opp til aktivisende arbeidsmetoder og gruppearbeid.  Det er holdt møte med Salten Brann 
og HMTS som svært gjerne vil delta.  Foreløpig har vi dette programmet:  

- 08.30    Introduksjon (10 min) 
- 08.40    Bevisstgjøring bærekraft fra globalt til lokalt (30 min) 
- 09.10    Øvelse med bærekraftsmålene (20 min) 
- 09.30    Pause (15 min) 
- 09.45    Inspirasjonsforedrag Asker Kommune (30 min) 
- 10.15    Inspirasjonsforedrag Bodø/Glimt ved Frode Thomassen (30 min) 
- 10.45    Inspirasjonsforedrag Ålesund Kommune (30 min) 
- 11.15    Lunsj 
- 12.00    Hva betyr dette for oss? Hva er mulighetene? Gruppearbeid. (90 min) 
- 13.45    Pause 
- 14.00    Helse og Miljøtilsyn (30 min) 
- 14.30    Salten Brann (30 min) 
- 15.00    Iris Salten (30 min) 
- 15.30    Vi takker for i dag. 

f) Til representantskapsmøte 11 mai er den foreløpige planen at de skal gjøre et enkelt vedtak 
hvor de ber styret om å gjennomgå eksisterende strategier og endre de slik at de bygger på 
bærekrafts prinsippene og trippel bunnlinje.     

 
 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjon om tidsplan for arbeidet med bærekraft til orientering.  Styret gir følgende føringer 
for videre arbeid ………..  
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       
Administrerende direktør       

                                            



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 20/11       5. Januar 2020 
Orienteringssak 

 
Informasjon om datterselskapene: Iris Service AS  
 
 
Hensikt.  
Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Iris Service AS:  
 
 
Saken 
Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Monica Novik Tennfjord.    
 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret i Iris Salten iks tar informasjon fra Iris Service AS til orientering.  
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør     
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