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Styret – Iris Salten IKS.        
 
Sak nr: 20/ 42         22. juni 2020 
Beslutningssak 

Økonomirapport pr 30. april 2020. 
 
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 – april 2020. 
 
Regnskapet viser en omsetning på kr 41 947 000, og et overskudd på kr 241 000. Sammenlignet med 
budsjettet et det et negativt avvik på kr 813 000. Resultat for samme periode i 2019 var på samme nivå 
som i 2020. 
 
De fire første månedene har vært noe spesiell med pandemien som inntraff i midten av mars. Dette har 
gitt utslag i større avfallsmengder fra husholdningene og på miljøtorgene, mens mindre aktivitet for 
Retura Iris på næringsavfall. 
 
 

 
 
Egenkapitalen før skatt er kr 81,2 mill. og egenkapitalandelen er 31,5%, (pr 31.12.19, 31,5%). 
 
 
Oppsummering av endringer mot budsjettet for periode 1 – 4:  
Inntektene er 1,3 mill. høyere enn budsjettert. Følgende postere har størst avvik:  

• Mottak av forurensede masser har gitt kr 490 000 i økte variable inntekter, men kr 500 000 
lavere enn samme periode i 2019. 

• Mottatt støtte til Strandaksjon med kr 400 000 av innvilget beløp kr 1,1 mill.  
• Det er solgt mere underbakkenanlegg enn budsjettert  kr 268 000. 

 
Kostnader er kr 2,2 mill. høyere enn budsjett. Følgende poster har størst avvik: 

• Økte avfallskostnader kr 1,6 mill. pga. økte mengder kombinert med noe endrede priser som 
slår negativt ut (restavfall, jern og metall). 

• Avskrivninger kr 200 000 (aktivering av kunstprosjektet som ikke var budsjettert) 
• Bærekraftarbeidet ikke budsjettert kr 719 000. 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap i fjor Årsbudsjett
Driftsinntekter -41 947 729kr  -40 647 777kr    -1 299 952kr  -37 976 816kr  -122 243 331kr    
Varekostnader 27 768 025kr   26 061 641kr     1 706 384kr   24 484 682kr   83 117 180kr       
Personalkostnader 3 433 223kr     3 971 566kr       -538 343kr     3 617 545kr     11 062 599kr       
Andre driftskostn og avskrivn. 9 581 743kr     8 489 229kr       1 092 514kr   8 805 098kr     25 650 997kr       
Driftsresultat -1 164 738kr    -2 125 341kr     960 603kr      -1 069 491kr    -2 412 555kr        
Netto finansinnt / kostnader 923 476kr        1 070 184kr       -146 708kr     819 446kr        3 210 551kr         
Ordinært resultat før skatt -241 263kr      -1 055 157kr     813 895kr      -250 046kr       797 996kr           

Iris Salten - Resultat periode 1 - 4
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•  Lavere fakturerte pensjonskostnader kr 683 000 enn budsjett, som i stedet er trukket mot 
premiefondet i KLP). Den virkelige pensjonskostnader er iht. budsjett. 
 

Irisfondet har en saldo på kr 17 617 000, og det er i perioden utbetalt kr 309 000 for prosjektet 
«Utsiktsrydding i Salten».  
 
 
Iris Service som også er innenfor selvkostområdet, hadde et underskudd på kr 1,1 mill. Korrigert for 
periodiseringsavvik er vi på budsjett pr 30.04.20.  
 
Driften går godt, men det fortsetter med ekstraordinære reparasjoner på de gamle bilene, men med nye 
biler i full drift fra midten av april, ser vi reduserte kostnader både på reparasjoner, overtidsbruk og 
dieselforbruk.  
 
Pandemien har også gitt lavere dieselpriser enn budsjett. Lavere renter slår ikke ut før fra mai. 
 
 
 
Kommentar til poster i resultatregnskapet 
 
Inntektene 
Samlede inntekter er kr 41,9 mill. som er kr 1,3 mill. høyere enn budsjett.  
 
Husholdningsgebyret er kr 33 821 000 (1. halvår) som fordeles: 

• Ordinært gebyr kr 32 501 000. 
• Fakturagebyret kr 207 000. 
• Betalte ekstratjenester kr 1 113 000. 

 
Øvrige inntekter er Utleie av Vikan, salg av administrative tjenester. 

• Det er tatt inn noe mere mengder av forurensede masser enn budsjettert som har gitt ett positivt 
avvik på kr 490 000. Sammenlignet med 2019 er mengdene halvert.  

• Det er solgt flere underbakkenanlegg i perioden enn budsjettert kr 268 000. 
• Mottatt støtte til Strandaksjon med kr 400 000 som ikke er budsjettert (innvilget kr 1,1 mill.). 

 
 
 
Inntekter fra miljøtorgene faktureres til kunde av Iris Service og inngår i deres regnskap, men dette er en 
viktig inntektspost for selvkost, og kommenteres derfor her. I første kvartal har det vært betydelig høyere 
aktivitet enn samme periode i 2019. Dette vises også i økte inntekter fra torgene som har økt med er 
19,3% mot samme periode i 2019.   
 

 
 
 
 
 

2020 2019 Avvik
Sum inntekter miljøtorg -3 574 701kr        -2 995 770kr          19,3 %

Sammenligning Inntekter fra miljøtorg 2020 - 2019
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Varekostnadene 
Det meste av varekostnaden faktureres Iris Salten fra Iris Service, og skal dekke deres kostnader til: 

• Drift av Miljøtorg 
• Innsamling hele regionen. 
• Behandlingskostnader avfall 
• Administrasjon av Iris Service 

 
Oversikten viser %-vis fordeling av Iris Salten sine varekostnader. 

 

 
 

 
Varekostnadene er kr 27 768 000, og kr 1,7 mill. høyere enn budsjett, og skyldes økte 
behandlingskostnader gjennom økt mengde og at noen fraksjoner har fått prisøkninger i forhold til 
budsjett. 
 
Totale mengder har økt med 8% sammenlignet med 2019, fraksjonene som har økt mest er: 
 Matavfall    9% 
 Papp og papir  12% 
 Glass og hermetikk 10% 
 Restavfall   10% 
 
 
Personalkostnader.  
Samlede lønnskostnader er kr 3 433 000, som er kr 538 000 lavere enn budsjett. Avviket ligger i 
kostnader for sykefravær kr 138 000, og at mye av pensjonskostnaden er trukket mot premiefondet i 
KLP som gir et positivt avvik mot budsjett på kr 683 000.  
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Andre driftskostnader inkl. avskrivninger.  
Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 9 581 000, som er kr 1 092 000 høyere enn budsjett  
 
Følgende poster har større avvik: 
• Avskrivninger  Økning kr 200 000 som skyldes at kunstprosjektet Bordalo er aktivert.  

Prosjektet kom inn etter budsjettet var godkjent.  
• Konsulenttjenester  Økning kr 507 000, knyttes til bærekraftarbeidet og er ikke budsjettert.  
• Digitale plattformer  Økning kr 209 000, økt vedlikehold. 
  
Øvrige avvik skyldes periodiseringsavvik mot budsjett. 
 
 
Finansinntekter/kostnader. 
Netto finansinnt./kostnader er kr 1 113 000, som er på budsjett.  
 
Det er ikke tatt opp lån for dekning av lånebehovet for 2020. Samlet lånemasse var pr 30.04.20 var  
kr 143,4 mill. 
 
Rentesatsen pr. 1.6.20 var i KBN 1%, og i Nordea 0,93% (3 mnd nibor + 0,65 i margin). 
 
 
Investeringer: 
Det er gjort investeringer for kr 4 mill som fordeles: 

Dunker    kr   1 146 000 
IT utstyr   kr      243 000 
Kontorutstyr    kr        52 000 
 
Pågående prosjekter: 
Vensmoen   kr        81 000 
Tømmerneset   kr        36 000 
Fauske    kr   2 458 000 
Sum    kr   4 016 000  

 
 
Likviditet 
Selskapets likviditet er tilfredsstillende. 
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Resultat før skatt for våre datterselskaper pr 30.04.20.  
  Omsetning  Resultat før skatt  

2020       2019 2020 2019 
Retura Iris AS 19,2 mill kr            20,1 mill kr -0,3 mill kr 0,8 mill kr 
Iris Service AS 32,7 mill kr 29,1 mill kr       -1,1 mill kr       -2,2 mill kr  
Iris Produksjon AS 30,2 mill kr 31,9 mill kr -0,8 mill kr        3,9 mill kr 
HT-Safe AS 2,8 mill kr 3,1 mill kr -0,8 mill kr -0,4 mill kr 
Nofir AS       6,9 mill kr 1,0 mill kr -0,5 mill kr -1,5 mill kr 
Uab Nofir (Litauen) 3,8 mill kr 5,4 mill kr       -0,4 mill kr 0,2 mill kr 
Nofir Tyrkia liten aktivitet     
Mivanor AS 1,4 mill kr 4,7 mill kr       -1,0 mill kr -1,1 mill kr 
Labora AS   9,7 mill kr 6,8 mill kr       -1,8 mill kr  -2,0 mill kr 

 
 
For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg. 
 
 
Administrasjonens vurdering/anbefaling. 
Regnskap pr. 30.04.20 viser et overskudd på kr 241 000, mot budsjettert overskudd på kr 1 055 000.  
Administrasjonen vurderer resultat pr 30.04.20 å være tilfredsstillende ut fra driften så langt i 2020. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.20, med et overskudd på kr 241 000 tas til orientering.  
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng      Bjørn Ove Moum   
Administrerende direktør     Økonomisjef 
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Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 4 2020.  
 

  

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap i fjor Årsbudsjett
Inntekter Underground -735 000kr            -466 667kr               -268 333kr          -296 000kr             -1 400 000kr               
Inntekter fra miljøtorgene -kr                     -kr                        -kr                   -kr                      -kr                           
Saldoforespørsel og salg gule sekk -kr                     -kr                        -kr                   -kr                      -kr                           
Husholdningsrenovasjon -33 821 113kr       -33 714 110kr          -107 003kr          -30 636 948kr        -101 142 331kr           
Gevinst salg anleggsmidler -kr                     -kr                        -kr                   -kr                      -kr                           
Selvkost årlig endring -kr                     -kr                        -kr                   -kr                      -kr                           
Viderefaktuering timer og diverse -411 751kr            -30 000kr                 -381 751kr          -536 643kr             -390 000kr                  
Sum eksterne inntekter -34 967 864kr      -34 210 777kr         -757 087kr         -31 469 591kr       -102 932 331kr          

Leieinntekter Vikan deponi -3 691 021kr         -3 200 333kr            -490 688kr          -3 827 248kr          -9 601 000kr               
Administrative tjenester -3 288 844kr         -3 236 667kr            -52 177kr            -2 679 978kr          -9 710 000kr               
Retura kunder ekspedert av Iris Sal -kr                     -kr                        -kr                   -kr                      -kr                           
Sum interne inntekter -6 979 865kr        -6 437 000kr           -542 865kr         -6 507 226kr         -19 311 000kr            

Sum driftsinntekter -41 947 729kr      -40 647 777kr         -1 299 952kr      -37 976 816kr       -122 243 331kr          

Kontrakt innsamling Indre Salten 3 881 667kr           3 882 667kr             -999kr                 4 207 333kr           11 648 000kr              
Kontrakt Innsamling Bodø og ug 6 691 667kr           6 691 667kr             1kr                      5 941 001kr           20 075 000kr              
Kontrakt drif t miljøtorg 3 846 666kr           3 829 333kr             17 332kr             2 578 334kr           11 488 000kr              
Behandlingskostnader MT 3 833 720kr           3 136 136kr             697 584kr           -kr                      -kr                           
Behandlingskostnader Innsamling 4 879 280kr           3 991 445kr             887 835kr           7 704 648kr           25 675 000kr              
Kontrakt administrasjon, kundesente 4 355 002kr           4 350 000kr             5 002kr               3 734 666kr           13 050 000kr              

Varekostnad salg undergrundsanle 257 775kr              160 393kr                97 382kr             137 480kr              481 180kr                   
Drift undergr, vekter, behundergr, N -kr                     -kr                        -kr                   -kr                      -kr                           
Behandling av avfall, internfaktureri -kr                     -kr                        -kr                   -0kr                        -kr                           
Kjøp bioposer og gule sekker -kr                     -kr                        -kr                   -kr                      -kr                           
Drift renseanlegg -kr                     -kr                        -kr                   -kr                      -kr                           
Andre innsamlingskostnader 22 248kr                20 000kr                  2 248kr               181 220kr              700 000kr                   
Sum Varekostnader 27 768 025kr        26 061 641kr          1 706 384kr       24 484 682kr        83 117 180kr             

-kr                   
Lønninger fast ansatte inkl bonus 2 398 990kr           2 403 000kr             -4 010kr              2 500 372kr           7 300 000kr                
Lønn andre (vikarer) 17 157kr                -kr                        17 157kr             20 500kr                -kr                           
Lønn overtid (faste/vikarer) 23 968kr                20 000kr                  3 968kr               18 364kr                60 000kr                     
Beregnede feriepenger 329 667kr              294 000kr                35 667kr             334 546kr              882 000kr                   

Arbeidsgiveravgift beregnet 237 370kr              269 200kr                -31 830kr            239 803kr              793 000kr                   
Personalforsikringer 21 910kr                26 667kr                  -4 757kr              17 440kr                80 000kr                     
KLP pensjonsandel 100 097kr              783 499kr                -683 402kr          393 778kr              1 399 999kr                
Netto sykelønn refundert 134 121kr              10 000kr                  124 121kr           48 541kr                30 000kr                     
Andre personalkostnader 169 944kr              165 200kr                4 744kr               44 201kr                517 600kr                   
Sum Personalkostnader 3 433 223kr          3 971 566kr            -538 343kr         3 617 545kr          11 062 599kr             

Iris Salten - Resultat periode 1 - 4
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Regnskap Budsjett Avvik Regnskap i fjor Årsbudsjett

Iris Salten - Resultat periode 1 - 4

Avskrivning bygg/anlegg 2 947 192kr           4 716 000kr             -1 768 808kr       2 831 733kr           14 148 000kr              
Avskrivninger container 1 527 887kr           -kr                        1 527 887kr        1 290 610kr           -kr                           
Avskrivninger inventar/data/utstyr 291 806kr              -kr                        291 806kr           143 286kr              -kr                           
Avskrivning maskinanlegg 147 478kr              -kr                        147 478kr           30 587kr                -kr                           
Sum avskrivninger 4 914 363kr          4 716 000kr            198 363kr          4 296 215kr          14 148 000kr             

Renhold, kantinedrift, posthenting 270 505kr              288 333kr                -17 828kr            276 394kr              865 000kr                   
Kommunale avg, eiendomskatt 294 469kr              356 667kr                -62 198kr            245 794kr              1 070 000kr                
Leieutgifter, containerleie 39 010kr                57 667kr                  -18 656kr            76 256kr                173 000kr                   
Drift/leie betalingsløsninger -kr                     -kr                        -kr                   1kr                         -kr                           
Inventar/utstyr/data 130 244kr              105 000kr                25 244kr             145 270kr              315 000kr                   
Vedlikehold data/utstyr/lisenser data 1 026 270kr           816 667kr                209 603kr           605 142kr              1 760 000kr                

Arbeidsklær og verneutstyr -kr                     1 667kr                    -1 667kr              -kr                      5 000kr                       
Vedlikehold anlegg / containere 191 390kr              166 667kr                24 723kr             52 101kr                500 000kr                   
Revisjon 52 000kr                66 229kr                  -14 229kr            43 021kr                160 000kr                   
HMS 141 541kr              143 333kr                -1 792kr              187 135kr              249 997kr                   
Innleid arbeidskraft, konsulenter 607 578kr              100 000kr                507 578kr           683 528kr              630 000kr                   

Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur 79 500kr                51 667kr                  27 834kr             90 625kr                155 000kr                   
Telefon, bredbånd 35 716kr                16 667kr                  19 049kr             31 772kr                50 000kr                     
Porto 84 617kr                100 000kr                -15 383kr            121 632kr              300 000kr                   
Kurs, reiser, møter etc. 277 964kr              301 667kr                -23 703kr            330 521kr              905 000kr                   
Varekjøp kanitne (salg som inntekt) 173 043kr              176 667kr                -3 624kr              169 035kr              530 000kr                   

Annonser, reklame, brosjyrer, hjemm 686 905kr              780 000kr                -93 095kr            908 765kr              2 840 000kr                
Representasjon, gaver 600kr                     -kr                        600kr                  -kr                      -kr                           
Kontigenter 62 670kr                6 000kr                    56 670kr             157 280kr              280 000kr                   
Tilskudd, støtte -kr                     -kr                        -kr                   -kr                      -kr                           
Forsikringspremier 155 287kr              106 667kr                48 620kr             269 884kr              320 000kr                   

Bank- og kortgebyr 177 723kr              116 667kr                61 056kr             118 824kr              350 000kr                   
Tap på fordringer, innkommet tidl. av  29 347kr                6 667kr                    22 681kr             -kr                      20 000kr                     
Purreomkostninger + annet 151 000kr              8 333kr                    142 667kr           -4 096kr                 25 000kr                     
Sum andre driftskostnader 4 667 381kr          3 773 229kr            894 151kr          4 508 883kr          11 502 997kr             

Sum driftskostnader 40 782 991kr        38 522 436kr          2 260 555kr       36 907 325kr        119 830 776kr           

DRIFTSRESULTAT -1 164 738kr        -2 125 341kr           960 603kr          -1 069 491kr         -2 412 555kr              

Inntekter investeringer datterselskap -kr                     -kr                        -kr                   -kr                      -kr                           
Renteinntekter og utbytte fra døtre -189 870kr            -94 483kr                 -95 387kr            -139 582kr             -283 449kr                  

Nedskrivning av omløpsmidler -kr                     -kr                        -kr                   -kr                      -kr                           
Rentekostnader 1 113 345kr           1 164 667kr             -51 321kr            959 027kr              3 494 000kr                
Netto finanskostnader 923 476kr             1 070 184kr            -146 708kr         819 446kr             3 210 551kr               

Ordinært resultat -241 263kr           -1 055 157kr           813 895kr          -250 046kr            797 996kr                  
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Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 4 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

EIENDELER IB Bevegelse UB Note
Immaterielle Eiendeler
Utsatt skattfordel 704 105kr                       -kr                        704 105kr                     

Anleggsmidler
Tomter, bygg og annen fast eiendom 135 195 541kr                -328 144kr               134 867 397kr              
Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr) 21 703 127kr                  -393 314kr               21 309 813kr                
Driftsløsøre og inventar 6 015 406kr                    -298 019kr               5 717 387kr                  
Sum varige driftsmidler 162 914 074kr               -1 019 476kr           161 894 598kr             1

Aksjer i Iris Service AS 1 547 000kr                    -kr                        1 547 000kr                  
Aksjer i Iris Retura AS 615 000kr                       -kr                        615 000kr                     
Aksjer Produksjon AS 16 006 000kr                  -kr                        16 006 000kr                
Aksjer Mivanor AS 2 000 000kr                    -kr                        2 000 000kr                  
Aksjer i Labora AS 2 450 000kr                    -kr                        2 450 000kr                  
Aksjer i HT-Safe 1 319 750kr                    -kr                        1 319 750kr                  
Sum aksjer i datterselskaper 23 937 750kr                 -kr                       23 937 750kr               

Aksjer i Kunnskapsparken 201 000kr                       -kr                        201 000kr                     
B-aksjer i Nord-Salten Kraftlag 32 393kr                         -kr                        32 393kr                       
Aksjer i Bodøregions Utviklingsselskap 100 000kr                       -kr                        100 000kr                     
Avfallsmegling Nord AS -kr                               100 000kr                100 000kr                     2
Egenkapitalinnskudd KLP 1 029 327kr                    -kr                        1 029 327kr                  
Sum investering i andre aksjer og and 1 362 720kr                   100 000kr               1 462 720kr                 

Sum anleggsmidler 188 918 649kr               -919 476kr              187 999 173kr             

Omløpsmidler
Varelager 864 426kr                       -257 775kr               606 651kr                     
Kundefordringer (husholdning og næring) 3 676 288kr                    -1 407 030kr            2 269 258kr                  
Selvkost akkum resultat 5 742 569kr                    -kr                        5 742 569kr                  
Andre fordringer 943 675kr                       -207 972kr               735 702kr                     
Krav på utbytte 6 562 525kr                    -kr                        6 562 525kr                  
Avsetning tap på fordringer -200 000kr                      -kr                        -200 000kr                    
Sum fordringer 17 589 483kr                 -1 872 777kr           15 716 706kr               

Sum bankinnskudd 42 368 283kr                  5 360 478kr             47 728 760kr                

Sum omløpsmidler 59 957 766kr                 3 487 701kr            63 445 466kr               

Sum anleggsmidler og omløpsmidler 248 876 415kr               2 568 224kr            251 444 639kr             

Iris Salten - Balanse periode 1 - 4

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten
Note 2: Aksjekapital i Avfallsmegling Nord AS
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Note 3: Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport. 
Note 4: Periodisering av forskuddsfakturering av husholdningsgebyret. 
Note 5: Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt. 
Note 6: Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt. 
Note 7: Til gode for kostnader betalt av Iris Salten men som etter endring tilhører Iris Service. 

 
 
 
 
 

EGENKAPITAL OG GJELD IB Bevegelse UB Note

Egenkapital
Frie fond -63 403 519kr                 -kr                        -63 403 519kr               
Fond Interkommunalt samarbeid -17 926 941kr                 309 294kr                -17 617 647kr               3
Overført årsresultat -kr                        -kr                             
Overført perioderesultat -kr                               -241 263kr               -241 263kr                    
Sum egenkapital -81 330 461kr                68 031kr                 -81 262 429kr              

Gjeld
Pensjonsforpliktelser -2 647 720kr                   -kr                        -2 647 720kr                 
Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB) -146 661 245kr               3 230 353kr             -143 430 892kr             
Betalbar skatt -243 632kr                      618 043kr                374 411kr                     
Mva, aga, skatt, andre trekk 3 800 401kr                    -421 630kr               3 378 771kr                  
Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg -1 517 186kr                   -781 291kr               -2 298 477kr                 

Leverandørgjeld -8 902 467kr                   7 213 261kr             -1 689 206kr                 
Periodisering husholdningsgebyr -30kr                               -17 000 000kr          -17 000 030kr               4

Gjeld til selskap i samme konsern
Kundeford. på selskap i samme konsern 4 361 410kr                    656 912kr                5 018 322kr                  5
Gjeld til selkap s. konsern -15 675 720kr                 3 750 145kr             -11 925 575kr               6
Mellomregning Iris Service  AS -59 765kr                        93 964kr                  34 199kr                       7
Mellomregning Iris Produksjon AS -kr                               -kr                        -kr                             
Mellomregning Iris Retura AS -kr                               3 987kr                    3 987kr                         
Sum gjeld til selskap i s konsern -11 374 075kr                4 505 008kr            -6 869 067kr                

Sum gjeld -167 545 924kr              -2 636 256kr           -170 182 210kr            

Sum gjeld og egenkapital -248 876 385kr              -2 568 224kr           -251 444 639kr            

Iris Salten - Balanse periode 1 - 4



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 20/43        22. juni 2020. 
Beslutningssak 
 

Bærekraft i Iris Salten.     
 
Hensikt.  
Administrasjonen inviterer styret til å vedta Bærekraftstrategi 1.0. for Iris Salten IKS.    
 
Bakgrunn.  
Styret hadde denne saken opp for første gang i sitt styremøte i desember 2019.   I det møtet ble det 
også laget en tidslinje for prosess.   Denne tidslinjen ble brått brutt av i mars.    Vi hadde da planlagt 
prosess med våre eiere i april.   Dette ble ikke noe av.  
 
Styret er informert om arbeidet med bærekraftstrategi i sine styremøter.     
 
Saken. 
Det som legges frem i denne saken er styrets forslag til Bærekraftstrategi for Iris Salten.   Vår intensjon 
er at dette skal være det øverst styrende strategiske dokumentet for konsernet i året som kommer.    
 
VI har delt opp våre satsninger etter prinsippet om trippel bunnlinje.   Det vil si at vi vil ha klare mål 
innenfor samfunn, miljø og økonomi for vårt arbeid fremover.   De KPI ene som styret nå vedtar vil være 
de KPI’ene administrasjonen vil rapportere på.   Det betyr at tiltak og endringer i konsernet skal bygge 
på det vi her blir enige om.   
 
Flere av KPI’ene er ikke målsatt eller tidfestet.  Det vil administrasjonen jobbe frem etter styrets 
behandling.    
 
Alle datterselskapene er i prosess med å lage sine egne strategier basert på konsernets strategi.   
Labora er ferdig, og Retura har også kommet langt.   Produksjon og Service og Mivanor vil legge frem 
sine strategier i september 2020.  
 
Jeg skriver at dette er Bærekraftsstrategi 1.0.  OG med det mener jeg at disse strategiene og KPI’ene 
skal evalueres årlig.  Både fordi ting endrer seg, men også fordi strategiene kun har verdi når de er 
aktuelle for den situasjonen vi er en del av.  Dette har ikke minst de 6 siste månedene lært oss.     
 
Saken legges nå frem for styret, slik at det kan gis korrigeringer og videre føringer.   
 
 
Forslag til Vedtak:  
Styret vedtar vedlagte bærekraftstrategi for Iris Salten IKS som overordnet strategisk dokument.      
 
Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør.  



BÆREKRAFT
IRIS SALTEN IKS



Fundament.

Våre fokusmål.

Vår visjon er:
(Viktig for folk og næring i Nord.)

Våre verdier:
- Nyskapende
- (Troverdig)

- (Inspirerende)

Vårt slagord:
IRIS gjør det enkelt.

Viktig for folk og næring i 
Nord

Avfallsområdet Den blå næring

BÆREKRAFT I IRIS SALTEN IKS

Våre fokusområder:

Vi har tre ting vi vil oppnå med arbeidet med bærekraft.
1. Sette retning
En styrket evne til å vurdere dagens posisjon og strategisk retning
2. Kommunisere og samhandle
En mer helhetlig og tydelig kommunikasjon om IRIS bidrag til samfunnet.
3. Engasjere ansatte
Skape bevissthet og stolthet over å jobbe i IRIS



FUNDAMENT

11. BÆREKRAFTIGE 
SAMFUNN

17. SAMARBEID FOR 
NÅ MÅLENE
• Etablere og være en del av sterke

partnerskap.

• Være en pådriver for samarbeid i Salten.

• Bidra til regional næringsutvikling med 

fremtidsrettede arbeidsplasser.

• Nyskapende løsninger innen 

avfallshåndtering og blå næring.

• Redusere forurensing og bruke ressursene 

på en bærekraftig måte.

• Vår virksomhet skal bygge på prinsippene i 

trippel bunnlinje



• Være villig til å investere i utviklingsprosjekter og infrastruktur som transport, energi og informasjonsteknologi 
innenfor våre satsningsområder.

• Nysatsninger skal bygge på prinsippene i trippel bunnlinje.

Innovasjon og infrastruktur

• Bidra til mindre avfallsmengde gjennom redusert forbrukt, økt ombruk og økt gjenvinning.
• Redusere de negative effektene på luft, vann og jord innenfor våre satsningsområder.
• Skape endring gjennom kjennskap, kunnskap, holdning og handling.

Ansvarlig forbruk og produksjon

BÆREKRAFTSMÅL



• Lønnsom drift er en forutsetning for bærekraftig utvikling og evne til å ta samfunnsansvar.
• Legge til rette for produktiv virksomhet, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.
• Økonomisk vekst i selskapene skal ikke gå på bekostning av miljøet.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

• Alle våre selskap skal være proaktiv, og jobbe målrettet med å redusere sitt klima-avtrykk.
• Gjennom vårt informasjonsarbeid bidra til redusert CO2 utslipp

Stoppe klimaendringene

• I vår satsning på blå næring bidra til en bærekraftig havbruksnæring.
• Bidra til redusert havforurensning, forårsaket av marin forsøpling og utslipp av næringsstoffer.

Liv under vann

BÆREKRAFTSMÅL



Tredelte bunnlinje konsern 
Økonomi Samfunn Miljø 
Lønnsom drift
• Årlig 4-8%

Kundetilfredshet
• Krav 5.0 (skala 1-6)

Investeringer: 
• Skal gjøres ansvarlige investeringer
• Leverandørkrav og tildelingskriterier innen 

miljø/sosialt skal vektlegges

FOU: 
• Være villig til å investere i utviklingsprosjekter 

og infrastruktur som transport, energi og 
informasjonsteknologi innenfor våre 
satsningsområder.

• Nysatsninger skal bygge på prinsippene i trippel 
bunnlinje.

Renovasjonsgebyr
• Lavest selvkost kostnad per innbygger i NN

Sykefravær
• KF< 1% , TF< 4% 

Kompetanseheving
• Alle ansatte skal årlig gjennomføre relevant 

kompetanseheving

Tilrettelagt arbeid
• Tilbud til de som faller utenfor.

IRIS Trivsel
• Antall arrangement/deltagelse

Lærlingebedrift
• Alle selskap skal ha lærlinger

Trainee Salten
• Min. 2 trainee i konsern 

Støtte samfunnsnyttig aktivitet
• Alle selskap skal ha en hjertesak
• Trainee Salten. 
• Filmfest- Salten. 
• Gi Alt. 

CO2 avtrykk (Hvordan redusere) 
• Møter og reiser.
• Alle setter CO2 mål som er relevante for sin 

drift. 

Valg ved innkjøp. 
• ISO 14001 eller tilsvarende. 
• Skal settes kvalitetskriterier. 

Avfallsreduksjon. 
• Alle setter egne mål for avfallsreduksjon. 
----------
Fornybar energi på våre anlegg/ bygg. 

Restavfall pr. innbygger
• 50 kg grønt system,
• 40 kg miljøtorg

Måle den totale avfallsmengde
• Årlig reduksjon 3%
• Bidra til bedre ombruksløsninger i Salten.

Sirkulær økonomi: 
• Jobbe kontinuerlig for bedre løsninger for våre 

avfallsstrømmer.  

Ikke bidra til forsøpling i Salten. 
• Innsamling 
• Miljøtorg. 



VÅRE MILJØMÅL:    
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• CO2 avtrykk (Hvordan redusere) 
• Møter og reiser.
• Alle setter CO2 mål som er relevante for sin drift.  

• Valg ved innkjøp.   
• ISO 14001 eller tilsvarende relevant for anskaffelsen.   
• Skal settes kvalitetskriterier.   

• Avfallsreduksjon. 
• Alle setter egne mål for avfallsreduksjon.   

• Kompetanse. 
• Innbyggerne i Salten skal ha god kompetanse om 

våre systemer og sirkulær økonomi.   
--------------
• Fornybar energi på våre anlegg/ bygg. 
• Restavfall pr. innbygger

• 50 kg grønt system,
• 40 kg miljøtorg

• Måle den totale avfallsmengde
• Årlig reduksjon 3%
• Bidra til bedre ombruksløsninger i Salten. 

• Sirkulær økonomi. 
• Jobbe kontinuerlig med bedre løsninger for vår 

avfallsstrømmer.  
• Ikke bidra til forsøpling i Salten.    

• Innsamling 
• Miljøtorg.  



VÅRE ØKONOMISKE MÅL: 
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Lønnsom drift
• Årlig 4-8%

Investeringer: 
• Skal gjøres ansvarlige 

investeringer  Leverandørkrav og 
tildelingskriterier innen 
miljø/sosialt skal vektlegges

FOU: 
• Være villig til å investere i 

utviklingsprosjekter og 
infrastruktur som transport, energi 
og informasjonsteknologi innenfor 
våre satsningsområder.

• Nysatsninger skal bygge på 
prinsippene i trippel bunnlinje.

Kundetilfredshet
• Krav 5.0 (skala 1-6)

Renovasjonsgebyr
• Lavest selvkost kostnad per 

innbygger i NN.    



VÅRE SAMFUNNSMESSIGE MÅL: 
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Sykefravær
• KF< 1% , TF< 4% 

Kompetanseheving
• Alle ansatte skal årlig gjennomføre 

relevant kompetanseheving

Tilrettelagt arbeid
• Tilbud til de som faller utenfor.

IRIS Trivsel
• Antall arrangement/deltagelse

Lærlingebedrift
• Alle selskap skal ha lærlinger

Trainee Salten
• Min. 2 trainee i konsern 

Støtte samfunnsnyttig aktivitet
• Alle selskap skal ha en hjertesak

• Trainee Salten. 
• Filmfest- Salten.  
• Action Now



SMARTØF

S = Spesifikt.       
M= Målbart. 
A= Attraktivt. 
R= Realistisk. 
T= Tidsbestemt. 
Ø= Økologisk. 
F= Formulert positivt. 

Rapporteres i styremøtene.     
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Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
 
Sak nr: 20/ 44        18. juni 2020. 
Beslutningssak 
 

Prinsipper for økonomiplan og budsjett 2021.    
 
Hensikt.  
Styret i Iris Salten vil få Økonomiplan 2021- 2024, og budsjett for 2021 til behandling i sitt møte 2. 
oktober 2020.  Budsjettene skal vedtas av representantskapet i deres møte 6. november.  
 
Det kommer til å bli jobbet videre med premissene og budsjettet både i morselskap, Iris Service og 
Iris Produksjon frem mot oktober.   Får å få medvirkning i budsjettprosessen legges det frem en 
innledende sak hvor styret kan gi føringer for det videre arbeidet.  
 
Bakgrunn.  
Det er kjørt internmøter for å få innspill til budsjettprosessen.  Denne saken og vedlagte pp bygger på 
disse gjennomgangene.    
 
 
Saken.  
Tema – og informasjon til saken ligger vedlagt i PP.   Denne vil bli gjennomgått i møtet. 
 
Forslaget  bygger på vår bærekraftsstrategi og tredelte bunnlinje som legges frem i egen sak i dette 
møtet.    Bærkraftsstrategiens nye overordnede mål er videreføringen av arbeidet med å redusere 
restavfallsmengden og Iris sin rolle for å redusere vårt forbruk.       
 
Jeg vil fremheve følgende viktige momenter som er viktige i en budsjettmessig vurdering.    

1. Skal vi fortsatt tilstrebe å ha et av de laveste renovasjonsgebyrene i Norge?    
2. Arbeidet med «Pay as you trow» for abonnenter med fellesløsning.  
3. Større differensiering av gebyr mellom de som har mye og lite avfall.  
4. Anbudsutsetting av behandling av avfall vil med stor sannsynlighet føre til økte 

varekostnader, ikke minst på grunn av at usikkerhet må prises inn.     
 

Og på investeringssiden:  
5. Videre elektrifisering av Vikan med forprosjekt solceller.    
6. Ferdiglager og produksjonshall for trevirke.    
7. Lager og vaskehall for avfallsdunker.    
8. Kjøp av tomt nedenfor riksvei 80.     

 
Som det går frem av vedlegget vil Iris Service i 2020/21 gå gjennom hele innsamlingssystemet i 
Salten.   Tiltakene etter denne gjennomgangen har vi mer tro på vil gi besparelser enn økte 
kostnader.    
 
Vi diskuterer nå administrativt hvordan Iris kan bidra til økt ombruk og til at avfall ikke oppstår.   Vi 
mener at det vil ha mindre budsjettmessig betydning, samtidig som vil foreslå noe avsatt til å støtte 
opp om prosjekter som kommer.    
 



 

Vi lykkes svært godt med vårt kommunikasjonsarbeid, selv om det selvfølgelig alltid er mulighet til 
forbedring.   Her ser vi ikke for oss store endringer.  
 
Vi har hatt en egen forventning til at vi skulle jobbe med løsning for fritidshus og hytter i 2020, det 
har vi ikke fått til.   Vi foreslår at vi for 2021 har som mål og iverksette noen piloter som skal gi oss et 
bedre erfaringsgrunnlag.   
 
Vi har per i dag ikke klare planer om å gjøre endringer på personalsiden.  Men med flere ansatte som 
nærmer seg pensjonsalder vil det bli endringer i planperioden.    
 
Som egen sak for Værøy viser vil et tjenestetilbud til Værøy, Røst og eventuelt Rødøy ha 
budsjettmessig betydning.  Med saken for Værøy er følgen av dette belyst. 
 
Til sist vil jeg nevne at økte avfallsmengder fra husholdningene, som vi har sett nå i Corona-tiden, gir 
økte kostnader for Iris og kan føre til et overraskende behov for å øke renovasjonsgebyret i 2021.    
 
     
 
Forslag til Vedtak:  
Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett og økonomiplan basert på det grunnlaget som 
kommer frem av saken.   

 
 
 
Leif Magne Hjelseng 
Administrerende direktør                                            



   

    

ØKONOMI OG BUDSJETT 2021 – 2024. 

INNLEDENDE SAK  



HANDLINGSPLAN OG SJEKKPUNKT, 
STRATEGI 2016- 2019 .
Kvalitet:  Miljø:  Helse og sikkerhet:  
Iris leverer en miljøvennlig, enkel, 
rimelig og effektiv avfallstjeneste.    
 

De miljøpåvirkninger som følger 
av vår drift og våre løsninger skal 
ikke påføre neste generasjon økte 
miljøproblemer.  

Ingen skal få skade eller 
helseplager som følge av vår 
virksomhet.    

 God økonomi 
 Rene fraksjoner 
 Best på kommunikasjon 
 Intern kontroll 
 Rett faktura 
 Anbud og innkjøp  

 Grønt skifte 
 Avfallsminimering 
 Nedstrømsløsninger 
 Maskiner og utstyr 
 Farlig avfall  
 Våtorganisk avfall 
 Trevirke  

 Sykefravær  
 Tiltak mot sosial dumping 
 Risikovurderinger. 

 



SATSNINGENE I FORRIGE GJENNOMGANG 
: 2020 TIL 2023.
1. 65 % målet.  Informasjon og kommunikasjon er viktig.
2. IT og digitalisering.    

3. UG løsninger i alle nye områder i Bodø.   
4. Bytte ut dunker med UG løsninger i tettbygde strøk.
5. Effektivisering av UG løsninger med sensorløsninger. 

6. Løsning for fritidshus og hytter.  
7. Renovasjon i Rødøy, Røst og Værøy.  

8. Forbedret omlasting på Fauske, Tømmerneset og Reipå.   
9. Miljøtorg 2025 – Hvordan ser det ut. 
10. Åpningstider på miljøtorg – hva skal vi strekke oss etter ? 

11. Endret behandling av restavfall. 
12. Anaerob behandling av matavfall. 
13. Lokal utnyttelse av trevirke
14. Videre elektrifisering av Vikan. 
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Fundament.

Våre fokusmål.

Vår visjon er:
(Viktig for folk og næring i Nord.)

Våre verdier:
- Nyskapende
- (Troverdig)

- (Inspirerende)

Vårt slagord:
IRIS gjør det enkelt.

Viktig for folk og næring i 
Nord

Avfallsområdet Den blå næring

NY STRATEGI -
BÆREKRAFT I IRIS SALTEN IKS

Våre fokusområder:

Vi har tre ting vi vil oppnå med arbeidet med bærekraft.
1. Sette retning
En styrket evne til å vurdere dagens posisjon og strategisk retning
2. Kommunisere og samhandle
En mer helhetlig og tydelig kommunikasjon om IRIS bidrag til samfunnet.
3. Engasjere ansatte
Skape bevissthet og stolthet over å jobbe i IRIS



Tredelte bunnlinje konsern 
Økonomi Samfunn Miljø
Lønnsom drift
• Årlig 4-8%

Kundetilfredshet
• Krav 5.0 (skala 1-6)

Investeringer:
Skal gjøres ansvarlige investeringer
• Leverandørkrav og tildelingskriterier innen 

miljø/sosialt skal vektlegges

FOU:
• Være villig til å investere i utviklingsprosjekter 

og infrastruktur som transport, energi og 
informasjonsteknologi innenfor våre 
satsningsområder.

• Nysatsninger skal bygge på prinsippene i trippel 
bunnlinje.

Renovasjonsgebyr
• Lavest selvkost kostnad per innbygger i NN

Sykefravær
• KF< 1% , TF< 4% 

Kompetanseheving
• Alle ansatte skal årlig gjennomføre relevant 

kompetanseheving

Tilrettelagt arbeid
• Tilbud til de som faller utenfor.

IRIS Trivsel
• Antall arrangement/deltagelse

Lærlingebedrift
• Alle selskap skal ha lærlinger

Trainee Salten
• Min. 2 trainee i konsern 

Støtte samfunnsnyttig aktivitet
• Alle selskap skal ha en hjertesak
• Trainee Salten.
• Filmfest- Salten.
• Gi Alt.

CO2 avtrykk (Hvordan redusere)
• Møter og reiser.
• Alle setter CO2 mål som er relevante for sin 

drift. 

Valg ved innkjøp.
• ISO 14001 eller tilsvarende.
• Skal settes kvalitetskriterier.

Avfallsreduksjon.
• Alle setter egne mål for avfallsreduksjon.
----------
Fornybar energi på våre anlegg/ bygg.

Restavfall pr. innbygger
• 50 kg grønt system,
• 40 kg miljøtorg

Måle den totale avfallsmengde
• Årlig reduksjon 3%
• Bidra til bedre ombruksløsninger i Salten.

Sirkulær økonomi:
• Jobbe kontinuerlig for bedre løsninger for våre 

avfallsstrømmer.

Ikke bidra til forsøpling i Salten.
• Innsamling
• Miljøtorg.



SORTERING OG FORBRUK:  
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Krav om 65 % materialgjenvinning: 



POTENSIAL VED BEDRE KILDESORTERING.
TABELLEN UNDER VISER POTENSIALET I RESTAVFALL FOR STØRRE MENGDER UTSORTERT AVFALL.    
DET ER TATT UTGANGSPUNKT I AT VI HAR 6000 TONN MED RESTAVFALL FRA HUSHOLDNINGENE, TALLET FRA 2019.   
ANALYSEN VISER VELDIG GOD UTSORTERING AV MAT – OG PAPP/PAPIR MED DAGENS SYSTEM.   DÅRLIGST MED PLAST.   
JEG HAR ANTATT 600 TONN TEKSTILER SAMLET TIL GJENVINNING I SALTEN.         

Alle sorterte fraksjoner 
restavfall: Andel 

Potensialet for 
utsortering i 

tonn  per år fra 
husholdning 

Potensial  for 
utsortering i 

restavfall   tonn. 

Kildesortert i 
2019 
Tonn 

KPI –
Sorteringssuksess

Papp/papir 7 % 420 Papp og papir 420 2797 86,9 %
Matavfall 17 % 1020 Matavfall 1020 5562 84,5 %
Annet organisk avfall 4 % 240
Plastemballasje 6 % 360 Plast 1020 772 43,1 %
Annet plastavfall 5 % 300
Glassemballasje 1 % 60 Glass/ metall  420 1065 71,7 %
Hermetikk / metallemballasje 1 % 60
Metall (ikke emballasje) 1 % 60
Tekstiler 8 % 480 Tekstil 480 600* 55,6 %
Farlig avfall 1 % 60
EE-avfall 1 % 60
Trevirke 1 % 60
Annet byggavfall (gips, porselen, 
glass, osv) 1 %

60
Ikke skyllet plastemballasje 11 % 660
Ikke skyllet glassemballasje 3 % 180
Ikke skyllet hermetikk 2 % 120
Annet restavfall 28 %

7



KILDESORTERING – ARBEIDSOPPGAVER.     

VÅR PRIORITERING:

1. Pay as you Trow.
1. Sensorteknologi i alle fellesløsninger. 

2. Ny innsamlingsløsning ???
1. Evaluere dagens løsning.
2. Forskjell på by og land ?
3. Glass/metall hver 8 uke.
4. Tekstil ??
5. Glass og metallinnsamling.

1. Prøveprosjekt med 130 liters dunk.
2. Over til henting glass / 8 uke.

6. Ruteoptimalisering.

3. Innsamlingsmateriell:
1. Bytte ut mange av de gamle fellesløsningene med 

nye bunntømte containere.
2. UG på alle nye bygg.

4. Ny by og ny flyplass.
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OPPGRADERINGER 
MILJØTORG. 

▪ Ny omlastingshall på Tømmerneset og 
Fauske i 2020. 

▪ Vensmoen gjennomføres i 2020. 

▪ Reipå planlegges i 2021. 
▪ Opparbeidelse tomt i 2021. 
▪ Gjennomføres i 2022. 

▪ I økonomiplan?  
▪ Innendørs miljøtorg i Bodø.  m/ 

ombruk/ gjenbruk/ etc.   

▪ Tilrettelegging for byttebu/ 
ombruksløsninger – Hva gjør vi i distritk ?   
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ÅPNINGSTIDER PÅ MILJØTORG 
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Anlegg: Ma Ti On To Fr Lø Merknad

Bodø 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-16

Vikan 7.30-20 7.30-15.30 7.30-20 7.30 –
15.30.

7.30 –
15.30.

10-14
10-16* 1 apr. til 1 nov.

Fauske 07.30-19 09-15.30 07.30-19 09-15.30 09-15.30 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Reipå 12-19 12-16 12-19 12-16 12–16. 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Halsa 13 - 18 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Vensmoen 12-19 12-19 . 09 – 13. 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Inndyr 13-18 10-14* 1 apr. til 1 nov.
Misvær 13-18 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Beiarn 13-18 10-14 1 apr. til 1 nov.
Oppeid 12-19 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Furulund 12-18 10-14 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Tømmerneset. 13-18 10-14* 1 apr. til 1 nov.

Alle anleggene har 
åpent første lørdag i 
vintermånedene.



HVORDAN BIDRA TIL OMBRUK/ MINDRE 
FORBRUK. 

▪ Kommunikasjon.

▪ Opplæring.

▪ Pay as you trow.

▪ Samarbeid med private/ frivillige aktører.

▪ Eller skal vi ha en mer tydelig rolle selv?

▪ Gå i dialog med bransjen.

▪ Tilrettelegging ???????
▪ Skal kunne levere el-avfall gratis ???

▪ Betale for å levere til gjenbruksbutikk -

▪ Hvordan kan dette gjøre i distriktet?

▪ Digital app. Det som er gratis - ikke kjøp/og gratis.
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KOMMUNIKASJON.   

Samarbeid om avfallsreduksjon.

Hva blir det til? 

Ny strategisk samarbeidspartner.

Rene fraksjoner

Slanking av restavfallet ? 

Merkevarebygging.
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Tydelig bærekraftposisjon



IT OG DIGITALISERING. 

• I større grad utnytte potensial
• Stabilisere, sikre og forbedre
• Dokumentere

Kontinuerlig 
forbedring av

dagens løsning

• Bruk av dagens systemer
• Kultur og holdningerKompetanseheving 

• Skalere og forbedre tjenester for fremtiden
• Sensorteknologi -> bedre beslutningsgrunnlag og 

løsninger for kunder.

Utvikling gjennom 
prosjekter

• Gode prosjekter med målbar effekt.  
• EffektivisereDigitalisering
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ET ELEKTRIFISERT VIKAN:   
▪ Produsere egen energi: 

▪ Prosjekt solceller.
▪ Vindmøller. 
▪ Utnyttelse av gass. 

▪ Elektrifisering av Vikan: 
▪ Linje for trevirke.  
▪ Hjullastere.  
▪ Interntransport. 
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UTVIKLING AV VIKAN.   

Pågående internt prosjekt - Masterplan Vikan.   

PRI 1: Hall for knusing og lagring av ferdig produkt trevirke.

Pri 2; Kjøp av tomt nedenfor riksvei 80.  

Pri 3: Verksted, vaskehall, dunker.
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FRITIDSHUS OG HYTTER.   
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Hva er «nytt»
• Feltutbygginger. 
• Høyere standard. 
• Økt bruk. 
• Økt betalingsvilje. 

I områder med feltutbygging bør 
Iris levere en full kildesorterings-
løsning med adgangskontroll.   

Krever egen forskrift.   
Dialog med kommunene. 

Gul sekk vil fortsatt være et 
supplement. 

Eget prosjekt.    



RENOVASJONSGEBYRET: 

Renovasjonsgebyr. 
Lite Stort 

Iris Salten 2830 3907
Lofoten 3549 3980
Oslo 4900 6790
Reno Vest 3575 4031
Remiks 4520 5230
Nord Helgeland 3927 6380
Sør Helgeland 3411 4334
Innherrad 2488 4328
Trondheim 2856 4692
Molde 3678 4280
Stavanger 2574 4032
Sirkula - Hamar 2145 4975
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Prinsipper: 
1. Øke forskjellen mellom de som har mye og de 

som har lite.   
2. Medisin:    Lite  - medium - mye.   



FORSLAG TIL LØSNING FOR DE SOM HAR HYPPIGERE 
TØMMING PGA LITE SØPPELROM. 

Hva er utgangspunktet for prising av ekstra 
tømming.  

▪ Disse har ikke mere avfall en noen andre. 

▪ Hver for seg har de i de fleste tilfeller en 
mengde som tilsier minstegebyr. 

▪ Det vi med rimelighet kan ta oss betalt for er 
at vi er innom de oftere enn vi ellers ville 
vært. 

▪ For Iris er det svært effektivt å renovere 
områder med fellesløsninger.   Langt mindre 
kostbart enn sammenlignbare områder. 

Forslag til løsning. 

Tar utgangspunkt i at vi hver 4 uke besøker «lokasjonen» 5 
ganger.  
(2g mat, 1 grest, 1gp&p, 1gg&m). 

Utgangsgebyr er i forhold til restavfall: 

80 l – 130 l – 190 l – 240 l.   

Betaler et tillegg på 10 kr/abonnent per ekstratømming.   

18

Eksempel: 
100 abonnenter :   Har 4x750l Rest, 2X750 l papir, 4x 240 l mat, plast og glass.   

Vi henter :     Rest 2 ganger, Papir 2 ganger, Mat 2 ganger, plast 2 ganger, glass 1 gang  - 9 tømminger.   Ekstra =4 x 12 

Restavfallsvolum/ abonnent   =   (4x 750l x 2) / 100 =  60 l   < 80 liter    Minstegebyr.   

Betaler: 
Renovasjonsgebyr: 2 800,-
Ekstra henting :       4 ekstra  X 12 mnd X 10 kr 480,-
------------------------------------------------------------------------------

3 280,-.  



PRISER.   
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PRISER MILJØTORG 
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ORGANISASJON
IRIS SALTEN IKS:  

Stabstjenester:  

▪ Økonomisjef. 
▪ Regnskap. 
▪ HR.
▪ Intern kontroll. 
▪ Kommunikasjon.
▪ Marked. 
▪ IT og digitalisering.   

21

Daglig ledelse
Leif Magne Hjelseng

Kommunikasjon: 
Arnt E. Pedersen 

Kvalitet/ HMS: 
Ellen BakkefjellØkonomi:

 
Bjørn Ove Moum

Lisbeth Vollan 
Randi Hopen
Randi Heen

Hanne Støver
Mona Trøite Eilertsen   

Økonomi
Stab

Trainee
Anneli Hunstad      

NK
Bjørn Ove Moum 

Marked: 
Pernille Devold Kolsing  

IT - digitaliering
Marcus Samuelsen

Magnus Glein Mikalsen  
Andreas Nicolaisen      

HR: 
Ellen Bakkefjell 

Ekstra:  Midler til implementering av nytt regnskapssystem- beløp usikkert.  



UTVIDELSE AV IRIS.  

▪ Overtatt Tysfjords vestside 1. januar 2020.

▪ Gjennomført analyse for Værøy.

▪ Gitt beskjed om at vi ikke er klar for Rødøy. 
▪ Røst har også gitt signal om at de vil komme med henvendelse.
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USIKKERHET 

▪ Behandlingsavtale ut på anbud.   
▪ Dyrere varekostnader. 

▪ Restavfall. 
▪ Papp. 
▪ Papir. 
▪ Plast.  
▪ Etc

▪ Avsetning plast. 

▪ Kommunesammenslåing.  

▪ Lav rente – ikke bekymret.  
▪ Massevolum inn til iris- produksjon. 
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Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
 
Sak nr: 20/ 45         22. juni 2020. 
Beslutningssak 
 

Oppfølging etter revisjon.    
 
Hensikt.  
Informere styret om videre prosess med de forhold som er tatt opp av revisor i brev datert 22 april.    
 
 
Bakgrunn.  
Revisor har i brev datert 22. april tatt opp tre forhold etter revisjon for 2019 som han råder Iris Salten 
til å vurdere nærmere.   Dette er forhold som i seg selv er kjente problemstillinger som selskapet har 
jobbet med over lengre tid.     
 
Saken.  
 

1. Resultatdeling og avsetning til velferdstiltak.  
 
I vedlagt brev er det tatt opp forhold knyttet til vår modell for resultatdeling.   Som det går frem av 
brevet er dette komplisert og det er flere problemstillinger.    Samtidig er det slik at resultatdeling har 
fungert godt og har ført til ønsket resultat for selskapet.   Uten å gå inn i de forhold som tas opp i 
brevet i denne saken er det mitt forslag at styret får en egen sak i møte i september med flere 
alternativer til dagens løsning.  Vi vil vurdere å ta inn ekstern bistand.        
 

2. Konserninterne transaksjoner.  
 

Denne saken synliggjør at Iris Salten IKS ikke er som alle andre selskaper, og at forhold knyttet til 
selvkost og ikke kommersiell drift fører til utilsiktede virkninger og spekulasjoner.   Det er for Iris helt 
essensielt å iverksette tiltak dersom det er forhold ved vår organisering som skaper usikkerhet om 
vår forretningsmodell.    
 
I revisors brev problematiseres det at overskuddet i Iris Produksjon på behandling og mottak av 
masser kan brukes til å subsidiere Retura Iris noe som vil gå ut over eventuelle konkurrenter av 
Retura Iris.    Det problematiseres i tillegg at lav leie for deponiet indirekte kan medføre at Iris Salten 
gjennom Iris Produksjon subsidierer Retura Iris.   
 
Iris har gjennomført mange tiltak for å skille mellom vår selvkostdrift og vår konkurranseutsatte drift.   
Dette er også dokumentert gjennom Deloitte sin rapport fra 2019.    For morselskapet har det vært 
en rettesnor at all kommersiell drift skal føres over i de kommersielle selskapene.   Satsningen på 
deponi som forretningsområde har skjedd i Iris Produksjon fra 2008, før deponiforbudet inntrådte.  
Fra å være et område vi trodde vi måtte legge ned, har det gjennom en langsiktig satsning vist seg å 
være et kraftfullt forretningsområde hvor vår satsning har gitt god vekst i volum samt godt 
overskudd.    For Iris Salten har det vært en gjennomtenkt strategi at leien IP betaler for deponiet skal 
dekke de faktiske kostnader, og ikke føre til overskudd i Iris Salten.   Overskuddet skulle skapes i IP 
som er et etablert som et kommersielt selskap.    
 



 

I brev fra revisor beskrives to scenarier som viser at statsstøtte kan oppstå både ved direkte og 
indirekte effekter av interprising.   De øvrige momenter som tas opp er også relevante.    
 
Jeg er kommet til at det ikke er de interne avtalen som er utfordringen knyttet til denne 
problemstillingen.   Hvordan enn avtalene settes opp vil det bli stilt spørsmål om prisene er rett, eller 
om dette kan føre til subsidiering.   Dersom det skal gjøres noe med dette må vi vurdere 
organiseringen av Iris Produksjon på nytt.     

 
 
 
Målet med å omorganisere Iris Produksjon vil være å skape ny vekst i selskapets forretningsområder, 
samt iverksette tiltak som hindrer spekulasjoner om hvorvidt det skjer uregelmessig subsidiering.   Vi 
vil i løpet av sommeren og høsten 2020 gjennomføre en slik prosess.   Det er mitt forslag at styret i 
Iris Produksjon får ansvaret for å utrede dette, og at vedtak gjøres av styret i morselskapet.   Saken er 
tatt opp til diskusjon i IP sitt styret, og administrasjonen i IP vil i løpet av sommeren 2020 komme 
med et forslag som det jobbes videre med.  Det vil være naturlig med ekstern bistand i saken.   
 
 
 

3. Interne avtaler uten anbudskonkurranse.    
 
Avtalen mellom Iris Salten/ Iris Service med Iris Produksjon om mottak og behandling av avfall fra 
innsamlingsruter og miljøtorg er ikke i henhold til dagens regelverk.  Som det går frem er dette en 
tildeling som ikke er mulig så lenge under 80 % av aktiviteten i Iris Produksjon er knyttet til 
aktiviteten i Salten og Service.   Som redegjort for i egen sak er arbeidet i gang med å legge dette 
kjøpet ut på anbud.    
 



 

 
4. Nye krav til kassasystem.   

 
Nytt kassasystem som tilfredsstiller ny lovgivning blir tatt i bruk i løpet av sommeren.   Etter anbud er 
officelink valgt som leverandør.     
 
 
 
Forslag til Vedtak:  
 
Styret tar informasjon til orientering.  
Styret ber om å få en egen sak om videreføring av konsernets modell for resultatdeling.   Styret ber 
om å få en egen sak med forslag til organisering av Iris Produksjon.   Begge sakene skal legges frem i 
løpet av 2020.    
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng 
Administrerende direktør          
 
 
 
 
 
Vedlagt: Brev fra revisor.                                     



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 20/46       22. juni 2020 
Beslutningssak 

 
Anbudsprosess – behandling av avfall fra husholdningene.   
 
 
Hensikt.  
Styret anbefales å vedta at avtalen om behandling av avfall fra husholdningene i Salten settes ut på 
anbud.   Anbudsprosessen gjennomføres av Iris Service.   
 
 
Bakgrunn.    
 
Avtalen gjelder avfall:  

• Som samles inn fra ordinær husholdningsruter i regi av Iris Salten iks.  
• Som mottas på Iris Salten iks sine miljøtorg i Salten.  

 
I 2006 ble den første avtalen mellom Iris Salten og Iris Produksjon inngått som regulerte mottak og 
behandling av avfall fra omlastestasjoner og miljøtorg.   
I 2010 ble avtalen fornyet med gyldighet fra 1 januar 2011 til 31. desember 2016.    
Denne avtalen ble erstattet av avtale fra 2016 med gyldighet fra 1. januar 2017 til 31. desember 2021.    
 
Begrunnelsen for avtalen har ved alle tre anledninger hvert at IP er et selskap 100 % eid av ISa.  ISa 
har gjennom sitt eierskap 100 % styringsrett over IP.  Tildeling av oppdrag til IP er å betrakte som 
egenregi tildeling.  
 
Med bakgrunn i Deloitte sin gjennomgang av Iris Salten IKS sin organisering i 2019 ble følgende tiltak 
anbefalt iverksatt.    

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

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

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

4) Alle interne avtaler gås gjennom på nytt.   Avtalene skal bygge på markedsinvestorprinsippet.   
Avtalene skal være åpne.      



Punktene 1 og 4 er gjennomført.   Punkt 2 er iverksatt med virkning fra 1. juni, og denne saken omfatter 
oppfylling av punkt 2.     
 
 
Saken 
 
Ledelsen har i forkant av denne saken vurdert omorganisering av hele Iris Produksjon med oppsplitting, 
samt tildeling med enerett som alternativ til anbudsprosess.   Vi er enstemmige i at enerett ikke er 
ønskelig da det vil føre til mer uro enn ro om organiseringen av Iris Salten.   En splitting av Iris 
Produksjon i et kommersielt og et ikke kommersielt selskap vil gi dyrere løsninger, samtidig som det 
ikke vil sikre oss mot beskyldninger om subsidiering mer enn våre løsninger gjør i dag.   Vi er derfor 
kommet til samme anbefaling som sist gang at denne kontrakten legges ut på anbud.  Så lenge Iris 
Produksjon henter mer enn 20 % av sine inntekter i et konkurranseutsatt marked så må avtalen legges 
ut på anbud.    
 
Det er gjennomført samtaler med Mepex og Deloitte om gjennomføring av anbudsprosessen.    Vi er 
kommet til at Deloitte er rette aktør for oss, da de har langt bredere juridisk erfaring i slike saker enn 
Mepex.   Vi har også svært god erfaring med Deloitte fra prosessen i 2018 og 19.    Samfunnsbedriftene 
(KS Bedrift) har rammeavtale med Deloitte på avfallsområdet og bruk av de i prosessen er innenfor den 
avtalen Iris har med Samfunnsbedriftene.      Vi vurderer det i tillegg slik at korrekt juridisk prosess er det 
viktigste i denne saken.   Iris Service har selv meget god kompetanse innenfor vurdering av 
anbudsprosessen.     
 
Vi anbefaler at Iris Service blir avtalepart i avtalen, og at de gjennomfører anbudsprosessen.   Det er 
Service som i dag har oppfølgingen av avtalen.   Fakturering har fra 2018 gått mellom Service og 
Produksjon.   Avtalens verdi vil være avhengig av hvilke fraksjoner som blir en del av avtalen.   I 2019 
hadde behandling av avfall en verdi på kr. 30 000 000,-.        
 
Arbeidet vil bli gjennomført av Iris Service v/ Monica Tennfjord og Andre Johnsen, sammen med 
Deloitte som konsulent.    Arbeidet vil bli startet opp omgående.  Anbudet bør ut i august, og iverksetting 
av ny avtale fra og med 1. januar 2021.     
 
Å bruke konsulent i dette arbeidet er helt essensielt for å sikre en god prosess.   Det er innhentet et 
estimat for prosessen på kr. 200 000,-.   Dette kan selvfølgelig bli endret dersom det oppstår behov for 
merarbeid i prosessen.  
 
Jeg vil ikke delta i denne prosessen fra og med nå av, og jeg vil også fratre under behandling av saken i 
styremøte i Iris Service.  Dette vil bli dokumentert av Deloitte underveis i prosessen.    Iris Service har 
valgt Steinar Vaag som sett-styreleder i saker som angår dette temaet.      
 
 
 
Forslag til vedtak.  
Anbudsprosess behandling av avfall fra husholdninger på rute og på miljøtorg iverksettes.   
Anbudsprosessen gjennomføres i Iris Service.    
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør     
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Avtale om mottak og behandling av husholdningsavfall og avfall fra 

omlastestasjoner og miljøtorg. 
 

01.01.2017 – 31.12.2021 
 
1. Avtaleparter.  
Mellom Iris Salten IKS (org.nr 967 518 190), heretter kalt ISa, og Iris Produksjon AS (org.nr 988 931 
268), heretter kalt IP, er det fra datering inngått slik avtale.   
 
Iris konsernet er fra juni 2009 sertifisert ihht krav i NS-EN-ISO 9001-2015, NS-EN-ISO 14001-2015 og 
OHSAS 1801:2007.( fra 01.06.18 ISO/FDIS 45001:2018) Avtalepartene er ut fra dette gjensidig 
forpliktet til å etterleve overordne mål for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet i Iris Konsernet.  
 
 
 God kvalitet på tjenester gjør at Iris oppfyller kundenes avklarte krav og foretrekkes som 

leverandør. 
 De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon 

miljøproblemer. 
 Ingen skal, direkte eller indirekte, skal få akutte eller varige skader eller helseplager som følge 

av vår drift eller virksomhet.  
 
 
 

2. Avtalens formål.  
Avtalen regulerer i sin helhet betingelsene for at IP mottar, behandler og avsetter avfall fra Iris Salten 
iks.  
 
IP er et selskap 100 % eid av ISa.  ISa har gjennom sitt eierskap 100 % styringsrett over IP.  Tildeling 
av oppdrag til IP er å betrakte som egenregi tildeling.  
 

3. Avtalens virkeområde.  
Avtalen gjelder avfall:  

- Som samles inn fra ordinær husholdningsruter i regi av ISa.  
- Som mottas på Isa sine miljøtorg i Salten.  
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4. Iris Salten plikter. 
ISa forplikter seg til å levere alt kildesortert matavfall, restavfall og papp/papir til IP. Dette er avfall som 
samles inn på renovasjonsruter.  
 
ISa forplikter seg til å levere alt avfall som blir levert av kunder til omlastestasjoner, miljøtorg og 
returpunkt i Salten til IP. Denne plikten gjelder også for de selskap ISa engasjerer til å drive slike anlegg 
med mindre annet er særskilt avtalt.   
 
ISa forplikter seg til at levert avfall skal ha en kvalitet som gir gode gjenvinningsresultater.   
 

5. IP plikter.  
IP plikter å ta i mot alt avfall som beskrevet under punkt 4. og sørge for en forsvarlig behandling av 
dette.  
IP plikter til enhver tid å arbeide for å utvikle sine egne behandlingsløsninger og nedstrømsavtaler.   
 
IP tar over ansvaret for avfallet ved levering. IP skal etter mottak bære alle kostnader tilknyttet 
håndtering av avfallet. Eventuelle salgsinntekter fra bearbeidet avfall tilfaller IP.  
 
For å sikre en best mulig kvalitet i drift forplikter Iris Produksjon seg til å drive mottak og behandling etter 
følgende retningslinjer:  
 
Overordnet krav: 

• Sikre et forsvarlig arbeidsmiljø ihht Arbeidsmiljølov og forskrifter 
• Sikre at innsamling driftes ihht gjeldende lov- og myndighetskrav samt egne krav.  

Rapportering skjer ihht overordnede krav, kvalitetskrav og miljøkrav. 
• På eget initiativ arbeid med effektiviseringstiltak i daglig drift.,  
• Informere Iris Salten om alle vesentlige endringer i behandlings- og nedstrømsløsninger.   
• Følge overordnede og egne driftsinstrukser og driftsprosedyrer. 

 
Kvalitetskrav: 

• Utarbeide mål og definerte aktiviteter for kvalitetsarbeidet ihht ISO 9001, 
• Registrere og behandle klager og henvendelser fra publikum 
• Kvalitetssikre nedstrømsaktører som benyttes.  
• Benytte underleverandører og forretningspartnere som honorerer de ansatte iht. 

myndighetskrav (herunder minstelønn), jfr. Iris` kvalitetskrav og etiske retningslinjer  
 

Miljøkrav: 
• Utarbeide mål og definerte aktiviteter for miljøarbeidet ihht ISO 14001 

 
Helse og sikkerhet 

• Uarbeide mål og definerte aktiviteter for helse og sikkerhetsarbeidet ihht OHAS 18001.   
• Drive et aktivt arbeid med IA og forebyggende tiltak mot sykefravær.  

 

6. Rapport.  
Iris Produksjon skal hvert år innen 1 februar rapportere til Iris Salten:  
• Status for måloppnåelse i hht til definerte mål og standarder.  
• Vesentlige driftsdata med økonomi.   
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• Rapportere på status for arbeid med sykefravær og inkluderende arbeidsliv. 
• Effektiviseringstiltak som er gjennomført og virkningen av disse.  

 
IP skal på forespørsel kunne legge frem dokumentasjon på at levert avfall er behandlet etter 
gjeldende lover og forskrifter.  

 

7. Godtgjørelse.  
 
Priser går frem av  
 

- Vedlegg 1: priser over vekt.  
- Vedlegg 2: priser farlig avfall.   

 
En av partene kan kreve reforhandling av vilkårene i avtalen dersom det skjer vesentlige endringer i 
statlig deponiavgift, andre statlige bestemmelser, krav fra Fylkesmannen eller betydelige 
markedsmessige endringer. 
 
Prisen i denne avtalen er konfidensiell. 
 

8. Betalingsbetingelser og fakturering. 
Faktura for levert avfall sendes en gang per måned. Fra fakturadato gjelder 30 dagers betalingsfrist. 
 
Ved forsinket betaling forbeholder IP seg rett til å beregne morarente og purregebyr i henhold til Lov om 
renter ved forsinket betaling av 17.12 1976 nr. 100. 
 

9. Endringer i kildesortering. 
Hvis det i perioden blir gjort endringer i systemene for kildesortering i regionen skal IP forholde seg til 
disse endringene, og har ikke rett til å kreve kompensasjon dersom dette har økonomiske virkninger for 
Iris P. Endringer i kildesortering kan skje med 6 måneders varsel.  
 

10.  Rimelighetsklausul. 
Ved inngåelse av avtalen er det partenes hensikt at den skal fungere i tråd med de intensjoner som 
avtalen er basert på. Dersom rammebetingelsene endres og forutsetningene for avtalen svikter, skal 
partene søke å finne en akseptabel løsning for begge. 
 

11.  Force majeure. 
Partene er ikke ansvarlig for sine forpliktelser etter denne avtale dersom det skyldes naturkatastrofe, 
streik eller krig eller andre lignende forhold utenfor partenes kontroll og som gjør det umulig å oppfylle 
avtalen. 
 

12.  Mislighold. 
Dersom den ene av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen kan den andre 
part si opp avtalen med umiddelbar virkning. 
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13.  Konfliktløsning. 
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av denne avtalen, skal tvisten 
søkes løst med forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved 
voldgift etter tvistemålsloven kap. 32. Hver av partene oppnevner sin voldgiftsmann og voldgiftens 
formann oppnevnes av Salten Tingrett. 
 
 

14.  Avtalens ikrafttredelse.  
Avtalen er godkjent i selskapenes styrer. Avtalen gjelder fra den er underskrevet av begge parter.   
 
 

15.  Avtalens varighet.  
Denne avtalen gjelder fra 1. januar 2017 og frem til 31. desember 2021.  
 
Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer hvor av hver av partene beholder hvert sitt. 
 
 
 
 
  Bodø …………………….                                                     Bodø………………………  
                   Dato                           Dato 

 
 
 
 
 
 

………………………………….                                 ………………………………………… 
     For Iris Produksjon AS     For Iris Salten IKS  
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Avtale om mottak og behandling av husholdningsavfall og avfall fra 
omlastestasjoner og miljøtorg. 
 
 
Vedlegg 1.  Priser avfall over vekt 2018.   
 

Varenr.  Varetype Pris 2018 kr/ tonn  
1111 Matavfall 950,- 
1131 Hageavfall private 0,- 
1141 Rent trevirke 200,- 
1144 Impregnert husholdning 1 710,- 
1149 Bl. Trevirke 850,- 
1221 Papp 0,- 
1299 Papir og papp blandet1 250,- 
1701 Plast fra husholdning  - 100,- 
1702 Landbruksplast - 500,- 
1911 Klær 0,- 
1331 Vindusglass 412,- 

 1399 glass og metall - 150,- 
1599 elektrisk avfall 0,- 
1453 jern og metall - 450,- 

 6002 Risikoavfall 12 360,- 
9991 Restavfall grov  (alle minus 300301) 1 390,- 
9991 Restavfall rute ( kunde nr 300301)  
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Avtale om mottak og behandling av husholdningsavfall og avfall fra 
omlastestasjoner og miljøtorg. 
 
Vedlegg 2.   Priser farlig avfall 2017.   eks. mva.    
 
70111 Spillolje -0,50 
70113 Spillolje i småemballasje  2,00 
70231 Drivstoffblanding flytende  7,50 
70232 Diesel og fyringsolje 0,85 
70233 Bensin 7,50 
70241 Oljefilter 7,92 
70421 Løsemidler u/ halogener  7,75 
70422 Frost/ bremsev. 9,06 
70511 Maling lim og lakk 5,55 
70512 Tonere og blekk fra skrivere 22,75 
70551 Spraybokser 17,50 
70811 Metallisk kvikksølv 654,00 
70812 Kvikksølvholdig avfall  96,40 
70841 NiCd – batterier  0,00 
70861 Lysstoffrør 0,00 
70921 Blyakkumulatorer  -1,50 
70931 Alkaliske batterier  0 
70932 Knappecellebatterier 0 
70933 Småbatterier 22,00 
70934 Oppladbare batterier  0 
70941 Batteri Li – sortert (engangsbatterier) 0 
71111 Bekjempningsmiddel uten kvikksølv 20,00 
71121 Bekjempningsmiddel med kvikksølv  600,00 
71211 Isocyanater 38,43 
71231 Herdere m/ peroksider 456,00 
71311 Syrer uorganiske 18,50 
71312 Lab. Kjemikalier syrer uorganiske  99,30 
71321 Baser uorganiske 18,50 
71331 Rengjøringsmidler  16,85 
71341 Surt organisk avfall  16,85 
71521 Organisk avfall u/ halogener  12,90 
71522 Bygningsavfall m/ PAH 6,00 
71525 Laboratorieavfall  76,50 
71581 Klorparafin vindu 5,70 
7210 PCB vinduer 0,00 
72201 Fotokjemikalier  12,50 
72501 Eternitt og asbestholdig avfall  0,61 
72611 Gassbokser 24,53 
72612 Propanbeholdere 43,17 
72613 Brannslukningsapparater   9,13 
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Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 20/47       22. juni 2020 
Beslutningssak 
 
Emisjon i Mivanor.   
 
Hensikt.  
Styret anbefales å vedta at det skal gjennomføres en rettet emisjon mot Mivanor AS på kr. 4 000 000,-.    
 
Bakgrunn.    
Det er redegjort for den økonomiske situasjonen i Mivanor ved flere styremøter, og i sist møte diskuterte 
styret behovet for å tilføre øket egenkapital til selskapet.    Styret i Mivanor har gjennomgått situasjonen 
for selskapet og anbefaler nå at det gjennomføres en emisjon for å sikre selskapet trygghet i 18 
måneder fremover.    
 
Saken 
Det er redegjort godt for situasjonen i eget saksfremlegg som er vedlagt.  
 
Iris Salten sin vurdering.  
Mivanor har vært en suksess siden det ble startet opp og er blitt en viktig aktør når det gjelder rensing 
av industrielt avløpsvann.   Selskapet har som alle gründerbedrifter begrenset kapasitet på å drive et 
aktivt salg og har blitt innhentet av det nå.  Det er jobbet med flere prosjekter de siste 12 månedene 
hvor investeringsbeslutningen har blitt satt på vendt.    Det betyr at man nå opplever en tørke på 
prosjekter.   
 
Denne emisjonen er nødvendig for å sikre at vi beholder helt essensielle medarbeider og ved det tar 
vare på den kompetansen som er selskapets reelle verdi.  På den måten tar vi som eiere også vare på 
de verdier som ligger i selskapet.    
 
Styret i Mivanor har anbefalt at emisjonsbeløpet settes til 4 000 000 kroner.  Dette vil sikre driften ut 
2021 også med liten ordretilgang.   Det er gjennomført likviditetsvurderinger for å støtte opp om 
størrelsen på emisjonsbeløpet.     
 
Vi foreslår at det tekniske i denne saken gjennomføres med en ekstraordinær generalforsamling i 
Mivanor til høsten.   Beløpet som skal betales inn foreslår jeg at dekkes over et ekstraordinært utbytte 
fra Retura Iris.  Dette trenger ikke skje før ved ordinær generalforsamling i mars 2021.      
 
Forslag til vedtak.  
Styret vedtar at det skal gjennomføres en rettet emisjon på 4 000 000 kr mot Mivanor AS.     
Ekstraordinær generalforsamling gjennomføres i september møtet.   Emisjonsbeløpet dekkes gjennom 
ekstraordinært utbytte fra Retura Iris ved ordinær generalforsamling i mars 2021.     
 
 
Leif Magne Hjelseng       Bjørn Ove Moum   
Administrerende direktør      Økonomisjef.   



 
 
 
Sak 20/14 Emisjon/Tilførsel av ny egenkapital  
_________________________________________________________ 
 
 
Bakgrunn/Situasjonsbeskrivelse 
Mivanor ble etablert i november 2014 og hadde da to forretningsområder; 
miljørådgiving og vannrensing. Fra og med 2016 har det vært 100% satsing på 
vannrensing og det har gitt gode resultat. Vi har per dags dato levert 15 renseanlegg 
av typen MivaMag (Magnetisk partikkelseparasjon) som er et unikt produkt med 
spesielle fordeler sammenlignet med andre konvensjonelle metoder.   
 
Leveringer til deponieierne har vært kjerneområdet for våre leveranser, men i 2018 
ble det også levert 5 anlegg til notbøterier/notvaskerier for å rense deres vaskevann. 
Det har i etterkant vist seg å by på en del utfordringer, som gjort at mye tid og 
ressurser har i 2019 blitt brukt til å løse disse utfordringer, men samtidig gjorde vi i 
2019 en solid satsing mot å nå det europeiske markedet gjennom deltakelse på 3 
messer. Denne satsning har så langt ikke gitt den effekt vi ønsket og i 2020 jobber vi 
hardt med å sikre salg innenfor vårt kjernemarked, deponieiere i Norge og Sverige.  
 
En forskjell for 2019 og så langt i 2020 sammenlignet med tidligere år er at vi ikke 
treffet på riktig beslutningstidspunkt på de prosjekt vi arbeidet aktivt med. Vi har nå 
flere prosjekt i «pipen» og håper på en ketchupeffekt når beslutningene fattes for alle 
pågående prosjekt. Det positive er at vi ikke taper prosjektene i konkurranse med 
andre, men at de blir utsatt, slik at salgsmuligheten fortsatt er til stede. 
 
Til tross for få prosjekt i «pipen» som skulle realiseres første halvår 2020, så det ut til 
at vi kunne sikre oss to prosjekt. Dessverre har beslutning og oppstart for disse 
prosjekt (Bjorstaddalen Næring og Miljøteknikk Terrateam) blitt utsatt til høsten 2020, 
delvis pga situasjonen med Covid-19.  
 
 
Strategi og potensial 

I begynnelsen av 2020 ble det tatt en beslutning at alt målrettet salg for 2020 i 
hovedsak skal være rettet mot deponier i Norge og Sverige, da det er innenfor dette 
segment vi ser det som mest sannsynlig å kunne sikre nye salg raskt. Det er 
imidlertid enighet i at dette er for snevert marked for å overleve over tid. Mivanor har 
tidligere gjennomført forprosjekt og småskalatester med suksess innenfor andre 
segment som metallindustri, papirindustri, tekstilindustri og rensing av vann fra 



 
røykgassrensning. Vi ser dermed et stort potensial å levere til mange andre bransjer, 
men også mulighet å utvide vårt geografiske salgsområde til flere land i Europa. Vi 
utvikler våre produkter i en slik retning at vi kan selge de til 
forhandlere/samarbeidspartnere i andre land og at de har ansvar for installasjon og 
oppfølging mot sluttkunde. Dette betyr en helt ny mulighet å øke omsetningen uten å 
utøke bemanningen i Mivanor. 

Våre anlegg er i dag delvis automatiserte og fjernstyrte, og vi utvikler pr tiden 
konseptet «selvdriftende anlegg» slik at kundene skal gjøre minst mulig selv og at 
overvåking og driftsendringer skjer automatisk og med støtte fra Mivanor. 

Vi har sammen med kjemikalieleverandøren Separ Chemie utviklet en 
pulverkjemikalie som skal selges via oss til våre kunder. Dette gir Mivanor et løpende 
bidrag i tillegg til våre løpende serviceavtaler for å ikke være like sårbar ved lavere 
etterspørsel på leveranse av nye anlegg. 

Utviklingen av våre produkter og tjenester blir tatt godt imot ved presentasjon til nye 
kunder, noe som gir Mivanor store muligheter at i løpet av 2021-2022 nå vår første 
målsetning om 30 millioner i omsetning, men da kreves det stor salgsinnsats og 
videre anpasning av våre produkter for at også kunne leveres til forhandlere.  

 
Kostnadsreduserende tiltak 
Vi har i april/mai gjennomført permitteringer på tre av de fem ansatte som vært i 
arbeid i 2020. (Anders Are har i tillegg hatt permisjon uten lønn januar-juli pga 
familiære årsaker) Det vurderes fortløpende om det blir behov for ytterligere 
permitteringer, men det må veies opp mot risikoen for å miste gode medarbeidere.  
 
Det har vært gjennomført forhandlinger med utleier av lager og kontor. Det har blitt 
akseptert en 50% reduksjon i kontor og lagerleie for Q3 og Q4 i 2020. 
Kostnadsreduksjon blir 129.000 for 2. halvår 2020. Vi gjennomfører også 
forhandlingen med utstyrsleverandører, men dette har foreløpig ikke gitt de store 
effektene. 
 
Vi har som mål at hvert år ha minst et Skattefunnprosjekt, for å redusere våre 
utviklingskostnader der det er mulig. Iris salten har inngått en supportavtale med 
Kunnskapsparken som Mivanor kan bruke for å sikre gode søknader.  
 
Salgstiltak 
Vi har pr tiden gjennomført småskalaforsøk til 9 potensielle prosjekt som skal bli 
realisert i løpet av 2020-2021. Disse prosjekt tilsvarer en verdi på ca 35 millioner. 
Antall gjennomførte småskalaforsøk er et veldig viktig KPI for Mivanor, da det gir en 
god pekepinn på interesserte kunder, som har aktuelle prosjekt. 



 
 
Det er gjennomført en kartlegging av norske og svenske deponier som blitt fulgt opp 
med personlige samtaler og tilsendt informasjon. Det har resultert i positive kontakter, 
men kun et nytt prosjekt som er aktuelt i 2020-2021, så langt. Det gjenstår fortsatt 
arbeid med oppfølging av noen norske deponier og mange svenske.  
 
Det gjøres også et arbeid med å sikre tilleggsarbeid på våre nåværende kunder, i 
tillegg til våre løpende serviceavtaler.  
 
For å være synlig og tilgjengelig for nye potensielle kunder arbeides det kontinuerlig 
med hjemmesiden og vår fagblogg for å være på førstesiden på Google ved søk på 
aktuelle nøkkelord. Vi opplever at flere ukjente kunder og potensielle 
samarbeidspartnere tar kontakt på jakt etter nye renseløsninger for deres vann.  
 
Utviklingsarbeid 
Det gjennomføres i 2020 et omfattende kostnadsreduserende prosjekt for vårt 
kjerneprodukt, MivaMag, som kommer å redusere komponentkostnadene med 50% 
(ca 450.000 kr). I tillegg får vi andre fordeler som gir oss mulighet å selge denne 
produkt via forhandlere i andre land, noe som kan få fart på salget betydelig. (Se sak 
om produktutvikling i driftsrapport) 
  
Hensikt 
Emisjonen trengs for å sikkerstille trygghet i bedriften, slik at vi ikke mister 
nøkkelkompetanse under denne midlertidige nedgangen i omsetning. Tilskudd på 
kapital gir oss også mulighet å bruke denne tiden med lavt salg til å utvikle 
produktene for å kunne levere bedre produkter med større marginer i fremtiden. 
 
Vedlegg 
1. Revidert budsjett 2020 
2. Budsjett 2021 – 0-resultat 
 
 
Saken 
Med bakgrunn i beskrevet nåsituasjon, budsjett, tiltak og fremtidig potensial søker 
Mivanor om økt egenkapital på kr 4.000.000, noe som vil ta selskapet over kneika og 
gi tilstrekkelig økonomisk trygghet og utviklingspotensial for resterende del av 2020 
og ut 2021. Beløpet skal brukes for å dekke årets underskudd, slik at vi har nok 
egenkapital for fortsatt satsing i 2021. Det er helt vesentlig at nye kunder ser at vi er 
solid nok og har eiere som tror på oss når de skal investere i et renseanlegg fra 
Mivanor. 
 



 
Beløpet som det søkes om grunner seg på et senario der det ikke blir levert nye 
anlegg i 2020 og at vi klarer å nå et 0-resultat i 2021. Dette betyr at Mivanor må 
nedbemanne og redusere andre faste kostnader så mye som det lar seg gjøre i 2020 
og deler av 2021, men samtidig klare å gjennomføre serviceavtaler og bedrive aktivt 
salgs- og markedsarbeid. Nedenfor følger en tabell med budsjettert bemanning ut 
2021. 
 

 
 
Daglig leder mener at de fremtidige mulighetene for Mivanor er store og allerede i 
2021 er det fullt mulig å klare leveranse på minst 5 anlegg. Med reduserte 
varekostnader, etter gjennomført utviklingsarbeid i 2020, vil dekningsbidraget for 
hvert anlegg øke og gi et positivt driftsresultat på ca 3 millioner.  
 
 
 
Vedtak 
Styret i Mivanor As anbefaler at det gjennomføres en rettet emisjon på kr. 4 000 000,- 
mot eier Iris Salten IKS.   Emisjonen beløp skal sikre bedriften i en vanskelig 
situasjon og gi tilstrekkelig økonomisk trygghet og utviklingspotensial for resterende 
del av 2020 og ut 2021. 
 
 
 

Fredrik Korpe.  
Daglig leder Mivanor.    

 

  

Antall stillinger i Mivanor

1. september 2020 - 31. mars 2021 4,5
1. april 2021 - 31. august 2021 5,0
1. september 2021 - 31. desember 2021 6,0



 
Vedlegg 1 
Revidert budsjett 2020 

Nedenfor følger et revidert budsjett for 2020 som er realistisk utfra nåværende 
situasjon.  

  

Emisjonsbudsjett % av int % av innt Regnskap april 2020 % av innt
Inntekter renseanlegg -2 700 000kr                         -1 410 088kr                 

-kr                                    
Inntekter service og tilleggsarbeid -2 500 000kr                         -1 492 590kr                 
Inntekter konsulentoppdrag -200 000kr                            
Påløpte ikkefakturerte inntekter iht. ferdiggrad -204 568kr                    
Netto tilbakeført garantiforpliktelse -500 000kr                            -232 682kr                    

-kr                                    
Sum driftsinntekter -5 900 000kr                         -3 339 928kr                 

Innkjøp ustyr til renseanlegg 1 900 000kr                          1 406 367kr                  
Ekstern arbeidskraft renseanlegg 800 000kr                             664 225kr                     
Analysekostnader 300 000kr                             100 769kr                     
Frakt, toll og spedisjon 300 000kr                             119 033kr                     
Andre varekostnader 200 000kr                             91 045kr                      
Påløpte ikke bokførte kostnader iht. ferdiggrad -640 450kr                    

-kr                                    
Sum Varekostnader 3 500 000kr                          59 % 52 % 1 740 989kr                  52 %

Dekningsbidrag -2 400 000kr                         41 % 48 % -1 598 939kr                 48 %

Lønn 3 300 000kr                          1 264 012kr                  
Beregnede feriepenger 400 000                               151 681kr                     
Arbeidsgiveravgift beregnet 333 000                               127 190kr                     
Pensjon 250 000                               -kr                            
Refusjon sykepenger og annet 199 749kr                             66 583kr                      
Sum Personalkostnader 4 482 749kr                          76 % 30 % 1 609 466kr                  48 %

Avskrivning utstyr 61 389kr                              20 463kr                      
Sum avskrivninger 0 20 463kr                      1 %

Leie lokaler, regnskap etc Iris Salten 1 070 000kr                          549 274kr                     
Revisjon, konsulenter 60 000kr                              20 000kr                      
Kostnader bilhold 45 000kr                              16 473kr                      
Datakostnader 130 000kr                             56 034kr                      
Telefon, porto, arbeidsklær, rekvisita 110 000kr                             44 513kr                      
Kurs, reiser, møter etc. 300 000kr                             198 627kr                     
Reklame 50 000kr                              8 767kr                        
Forsikring, bankgebyrer etc. 125 000kr                             43 695kr                      
Kontigenter, miljøsertifisering -kr                                    -kr                            
Andre kostnader 70 000kr                              26 949kr                      
Sum andre driftskostnader 1 960 000kr                          33 % 15 % 964 332kr                    29 %

Sum driftskostnader 6 442 749kr                          109 % 45 % 2 594 261kr                  78 %

DRIFTSRESULTAT 4 042 749kr                          -69 % 3 % 995 322kr                    -30 %

Netto finanskostnader 19 122kr                      

Ordinært resultat 4 042 749kr                          3 % 1 014 444kr                  -30 %

Mivanor - BUDSJETT 2020



 
Vedlegg 2 
Budsjett 2021 – 0-resultat 

Basert på salg av 2,5 nye anlegg til i snitt 3,5 millioner pr anlegg, salg av brukt anlegg 
til 3 millioner og med 2 millioner i andre inntekter vil det resultere i et 0-resultat for 
2021. 

 

 

 
 

Budsjett 2021 % av innt

Inntekter renseanlegg -11 750 000kr          
Inntekter service og tilleggsarbeid renseanlegg -1 500 000kr            
Inntekter konsulentoppdrag -500 000kr               
Påløpte ikkefakturerte inntekter iht. ferdiggrad -kr                       
SUM driftsinntekter -13 750 000kr          

Varekostnader 7 050 000kr             
Påløpte ikke bokførte kostnader iht. ferdiggrad -kr                       
SUM varekostnader 7 050 000kr             51 %

Dekningbidrag -6 700 000kr            49 %
Personalkostnader 4 400 720kr             32 %
Andre driftskostn og avskrivn. 2 277 500kr             17 %
Driftsresultat -21 780kr                0 %
Netto finansinnt / kostnader -kr                       

Ordinært resultat før skatt -21 780kr                0 %

Mivanor - BUDSJETT 2021 - 0 resultat



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 20/48       22. juni 2020 
Beslutningssak 
 
 
Renovasjonsordning for Værøy  
 
Hensikt.  
Styret anbefales å starte en sak overfor eierkommunene hvor Værøy kommune tas inn som en del av 
renovasjonsordningen for Salten.      
 
Bakgrunn.    
Iris Salten er bedt av Værøy kommune å foreslå en renovasjonsordning for kommunene basert på de 
løsninger og tilbud vi har i Salten både når det gjelder innsamling og miljøtorg.  
Vi har tatt utgangspunkt i at dette tilbudet i tillegg vil bli brukt av næringslivet på Værøy både når det 
gjelder innsamling og miljøtorg.     
Forslaget er utarbeidet med intensjon om å redusere restavfallsmengden betraktelig fra dagens nivå, 
hvor mange gjenvinnbare fraksjoner må leveres som restavfall på grunn av utilstrekkelige løsninger.  
Iris Salten har lagt til grunn at det skal etableres et innendørs miljøtorg på Værøy.   Det er nødvendig 
utfra værmessige forhold, men det er også en stor kostnadsdriver med så få å dele kostnaden på.  
Forslaget fra Iris vil bli lagt frem for kommunestyre på Værøy den 16 juni.   Tilbakemelding fra det møtet 
vil bli gitt muntlig i styremøte i Iris Salten.    
 
Saken 
Det er redegjort for renovasjonsordning for Værøy i eget vedlegg.     
 
Oppsummering og konklusjon.  
Det er fullt mulig å gi et tilbud på Værøy som er tilnærmet like godt som det Iris kan gi i sine 
eierkommuner.    Analysen viser også at dette vil ha stor effekt både på tilbudet til Værøy sine 
innbyggere og næringslivet.   Tilbudet vil også føre til miljømessige store besparelser ved innføring av 
en god kildesorteringsordning. 
 
I forslaget legger vi opp til flere bringeløsninger enn det vi har i Salten, og mener at det vil være et 
fullgodt tilbud tatt i betraktning de korte avstandene som er på Værøy.   Bringeordning for papp/ papir og 
glass vil også gi aktivitet på miljøtorget som kan gjøre det meget interessant med både bytteordninger 
og tilpassede arbeidstilbud.    
 
Grunnen til at løsningen for Værøy blir så vidt dyr er behovet for investering i et innendørs miljøtorg.    
Dersom det skal være et godt miljøtorg på en så vidt værutsatt lokasjon er det helt rett som kommunen 
selv legger til grunn at det må skje under tak.  Når en så vidt tung investering skal deles på kun 250 
abonnenter blir kostnaden på de få svært høy.    
 
Værøy er ikke en del av Salten i dag, men kan slik utviklingen tolkes bli en del av Bodø kommune i løpet 
av noen år.  Det er et utstrakt samarbeid på kommunalt nivå allerede i dag mellom Bodø kommune og 
Værøy kommune.   Når det skjer, at Værøy kommune blir en del av Bodø kommune, vil en innlemming i 
Iris system være en proforma sak, slik som den har vært med å ta inn Tysfjord vestside i vårt tilbud.    



Etter å ha arbeidet med dette har jeg konkludert med at min tilrådning av Iris tilbyr å gjøre jobben på de 
samme premisser som vi gjør den for øvrige eierkommuner, og anbefaler styret at det startes en 
prosess mot eierne for å få det gjennomført.   Ekstrakostnaden per husstand i Salten for en slik løsning 
vil være kr. 33 per år.    
 
 
Forslag til  
 
Vedtak.  
Styret vedtar å starte en prosess overfor eierkommunene hvor Værøy kommune tas inn som en del av 
renovasjonsordningen for Salten.      
 
 
 
Leif Magne Hjelseng           
Administrerende direktør          



   

    

AVFALLSSYSTEM FOR VÆRØY KOMMUNE.  



BAKGRUNN.  
Iris Salten er bedt av Værøy kommune å foreslå en 
renovasjonsordning for kommunene basert på de 
løsninger og tilbud vi har i Salten både når det 
gjelder innsamling og miljøtorg. 

Vi har tatt utgangspunkt i at dette tilbudet i tillegg 
vil bli brukt av næringslivet på Værøy både når det 
gjelder innsamling og miljøtorg.    

Forslaget er utarbeidet med intensjon om å 
redusere restavfallsmengden betraktelig fra dagens 
nivå, hvor mange gjenvinnbare fraksjoner må 
leveres som restavfall på grunn av utilstrekkelige 
løsninger. 

Iris Salten har lagt til grunn at det skal etableres et 
innendørs miljøtorg på Værøy.   Det er nødvendig 
utfra værmessige forhold, men det er også en stor 
kostnadsdriver med så få å dele kostnaden på. 

Forslaget fra Iris vil bli lagt frem for 
kommunestyre på Værøy den 16 juni.   
Tilbakemelding fra det møtet vil bli gitt muntlig i 
styremøte i Iris Salten.   
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OVERORDNET 
Lage et system som er tilpasset behov for husholdninger og bedrifter. 

Lage et system med flere bringetjenester. 

Utnytte den returtransporten som er fra Værøy.  

Tilnærming - Hva må vi ha for å løse oppdraget.     

Bruker mindre penger på innsamling - gir mulighet for å lage bedre ordninger.  
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SYSTEMET FOR HUSHOLDNING:   

4

Restavfall hver 4 uke 

Matavfall hver 2 uke. 

140 liter
240 liter
350 liter 

140 liter

Hentes hver 4 uke. 



SYSTEMET FOR NÆRING:   
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Restavfall hver 2 uke 

Matavfall hver 2 uke. 

140 liter
240 liter
350 liter
660 liter
750 liter 

140 liter

Hentes hver 4 uke. 



HVA VIL SKJE ? 

6

43,74

8,02

202,9

41,87

10,2
10

80

70

6 2

30

Med nytt system
- 40 % restavfall 

Matavfall Plast Restavfall Papp og papir

Glass og metall EE avfall Trevirke Jern og metall

Impregnert Porselen, taksten flis Tau, garn og nøter

56 % 
restavfall 
samlet i 
dag.  



RENOVASJONSORDNING  FOR 
HUSHOLDNING OG NÆRING. 

1 2 3 4 5 6 7 8
Rest R R R R

Mat M M M M

Plast P P
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Dunkstørrelser 
Rest 80 130 240 350

Mat 130 240

 RESTAVFALL HENTES HVER 4 UKE.   

 MATAVFALL HENTES HVER 2 UKE. 

 PLASTSEKKER HENTES HVER 4 UKE.   BRUKER EGEN ANSATT PÅ 

VÆRØYA. 

 PAPP/ PAPIR BRINGES TIL MILJØTORG. 

 GLASS/ METALLEMBALLASJE BRINGES TIL MILJØTORG. 

 NÆRINGSLIV/ KOMMUNE FÅR TILBUD OM TØMMING AV RESTAVFALL 

HVER 14 DAG.   

 FORESLÅR AT HUSSTANDER OG NÆRINGSDRIVENDE BETALER ETTER 

HVOR MYE RESTAVFALL DE LEVERER LIK DEN ORDNINGEN SOM ER I 

SALTEN .

 OPPFORDRER STERKT TIL REDUSERT FORBRUK OG GOD 

KILDESORTERING. 



MILJØTORGET:  
Fraksjoner
Glass- metall 

Papp Presset ball 

Papir. Presset ball 

Tekstiler 

Plast Presset ball 

Farlig avfall

EL- avfall

Metall Container 

Trevirke Container 

Impregnert- virke Container 

Vinduer  På pall 

Restavfall Container 
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Åpningstid 
Tirsdag 12-18

Lørdag 10-14

Miljøtorg i eget bygg - lagt inn med kostnad på 10 mil.

Leveranser for private og husstander.
Levering av papp/papir og glass. 
Pressing av papp/paoir/plast.

Komprimering av rest og trevirke for vektøkning.
Ombruk /bytte / torg.
Mye skal sendes fra øya på allerede eksisterende returtransport.  



MENGDER INNSAMLING.  

Tonn Antall 
tømminger

Per måned Kapasitet

Restavfall =73 tonn 12 6,1 tonn

Matavfall =44 tonn 24 1,83 tonn

Plast =8 tonn 12 0,67 tonn
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Utgangspunkt i 729 innbyggere

Per måned Baller per 
måned (350 kg)

Papp og papir 22 tonn 1,84 tonn 5,3

Glass og metall 11 tonn 0,91 tonn 

Mengde;   Per måned 
Restavfall 100 tonn 8,33 tonn 

Mat 

Plast 

Fra kommune, institusjoner og bedrifter; hentet med renovasjonsbil 



MENGDER FRA MILJØTORG.   
Fra husholdninger Fra næring SUM 

Papp og papir 21,87 22

Glass og metall 10,2 10

Restavfall 60 70 130

EE avfall 10 10

Trevirke 30 50 80

Jern og metall 20 50 70

Impregnert 6 6

Porselen, taksten flis 1 1 1

Tau Garn og nøter 30 30

160 201 361
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ELEMENTER I 
KALKYLE. 
Innsamling.

• Transport

• Behandlingskost for avfall fra innsamling.

Miljøtorg:

▪ Drift av miljøtorg.

▪ Behandlingskost for avfall fra miljøtorg.

Kapitalkostnad på nytt miljøtorg.

Inntekter:

▪ Næringsrenovasjon på rute.

▪ Betaling på miljøtorg.

Administrasjonskostnad.

▪ 250 kr/ab. 
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Kalkyle innsamling

Transport:

Ferjekostnad, 26 per år. 5200 per tur 24 3 120 74 880

Innsamling - bil og 1 mann 24 10 080 241 920

Innsamling - 1 mann 65 867

Innsamling - plast leie bil 12 1 000 18 000

Behandlingskostnad husholdning 181 448

Behandlingskostnad næring 100 1 652 165 240

Kostnad innsamling. 747 355

Inntekt næring -300 000

Netto kostnad innsamling 447 355

Kalkyle miljøtorg:

Sum lønn og personal 246 133
Andre driftskostnader 78 000
Uttransport avfall 250 000

Sum driftskostnader 574 133

Varekost avfall næring 184 716
Varekost avfall husholdning 132 152
Sum behandlingskostnad 316 868
Kostnad mijløtorg 891 001

Inntekt miljøtorg (80% av varekost) -253 494

Nytt miljøtorg 10 000 000
Kapitalkostnad Miljøtorg 700 000

Netto kostnad miljøtorg 1 337 507



KOSTNAD FOR INNBYGGERNE PÅ VÆRØY:
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Kostnad selvkost 1 847 361

Kostnad per innbygger 729 2 534

Kostnad per husstand 250 7 389

Innsamling 31,1%.

- Herav behandling 14,4%

Miljøtorg 37,1%

- Herav behandling 13,2%

Kapitalkost 29,1%

Administrasjon 2,6%



VÆRØY SOM EN DEL AV SALTEN:

Dersom Værøy blir en 

del av Salten vil det 

koste hver husstand i 

Salten 33 kroner per 

år i ekstra 

renovasjonsavgift.
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Kostnad Innbygge
re

Husstan
der kr/ innbygger kr/husstand

Værøy 1 847 361 729 250 kr 2 534,10 kr 7 389,45

Salten 90000000 78000 36000 kr 1 153,85 kr 2 500,00

Slått 
sammen 91 847 361 78 729 36 250 kr 1 166,63 kr 2 533,72



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 20/49       22. juni 2020 
Orienteringssak 
 
 
Kundeundersøkelse Iris og avfall 2020.  
 
Hensikt.  
Styret anbefales å vedta at det skal gjennomføres en rettet emisjon mot Mivanor AS på kr. 4 000 000,-.    
 
Bakgrunn.    
Iris Salten gjør kundeundersøkelse annen hvert år.   Kundene sin oppfatning av oss på mange måter er 
et kvalitetsmål for alle bedriftene.   Denne undersøkelsen er rettet mot de tjenestene Iris Service leverer 
og hvordan innbyggerne i Salten oppfatter hele Iris-konsernet.    
 
Saken 
Det vises til vedlagt rapport om kundeundersøkelsen.  
Vi vil bruke resultatene fra undersøkelsen til videre forbedringsarbeid.    
 
Forslag til vedtak.  
Styret tar rapport over kundetilfredshet til orientering.    
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       Arnt E. Pedersen  
Administrerende direktør      Kommunikasjonssjef.  



   

    

SAK ?/20
ORIENTERING 
KUNDEUNDERSØKELSEN 2020

Hensikt: 
Informere styret om kundeundersøkelsen 

som er gjennomført av Sentio Research Norge i mai 2020.
Hele undersøkelsen følger vedlagt.



SAKEN
Kundeundersøkelsen er gjort som telefonintervju blant 709 personer, 357 menn og 
352 kvinner, i de ni kommunene i Salten. 
Samme undersøkelse ble gjort i 2016 og 2018. 
Bodø (226), Meløy (77), Gildeskål (43), Beiarn (32), Saltdal (58), Fauske (86), 
Sørfold (78), Steigen (48), Hamarøy (60).
Under 35 år: 192
35-49 år: 173
50-64 år: 142
65 år og eldre: 202 
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Sentio, som gjør lignende 
undersøkelser for en stor del av 
bransjen, har aldri opplevd så 
høye tall på spørsmålet om du er 
fornøyd med ditt 
renovasjonsselskap, som for Iris.

Som grafen viser har vi også 
hevet oss litt siden forrige 
undersøkelse i 2018. 
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KUNDENE ER FORNØYDE
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FORNØYD MED JOBBEN IRIS GJØR TOTALT SETT
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Som tabellen til høyre viser
er det små forskjeller i fornøydhet i 
regionen. 
Meløy topper med 88 prosent, 
mens Beiarn og Hamarøy ligger på 
80 prosent. 

Gjennomgående i hele 
undersøkelsen er kvinner mer 
fornøyd med Iris enn menn. 
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FORNØYD – ALDER OG GEOGRAF
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Det er nødvendigvis ikke sammenheng med 
hvor godt fornøyd man er med tjenesten 
som Iris utfører, og kjennskap til Iris som 
selskap. 

Gjennomsnittet for Norge ligger på 49 
prosent kjennskap til renovasjonselskapet i 
kommunen hvor man bor. For Iris er også 
dette tallet veldig høyt. 

Kundene våre er fornøyde med oss og 
kjenner godt til oss!

Det er ingen store variasjoner i geografi og 
alder. 
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KJENNSKAP TIL IRIS 
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Omregnet i prosent varer 81 prosent at Iris 
framstår som inkluderende i samfunnet vi 
opererer i. Også på dette spørsmålet er det 
små forskjeller fra 2018. 

Over år har Iris bygd opp en meget godt 
renommé som befolkningen i Salten har 
stor tillit til.

For på spørsmålet om synlighet i 
samfunnet på en positiv måte svarer hele 
93 prosent at vi er det. Det er litt høyere 
enn i 2018, og er en fantastisk god 
tilbakemelding.  
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IRIS FREMSTÅR SOM ÅPEN OG INKLUDERENDE I 
FORHOLD TIL PRESSE OG SAMFUNN FOR ØVRIG
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Omregnet i prosent svarer hele 88 
prosent at de vil med letthet kjenne igjen 
reklame og informasjon fra Iris. 

Det forteller at iris har en enormt sterk 
merkevare.

Det er små forskjeller i geografi og alder 
også på dette spørsmålet. 

Merkevaren Iris er omtrent like sterk i 
Bodø som i de øvrige kommunene. 
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JEG VIL MED LETTHET KJENNE IGJEN REKLAME OG 
INFORMASJON FRA IRIS HVIS JEG SÅ DET?
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Kundene våre er fornøyd med servicen de 
får på miljøtorgene. De er også fornøyd 
med skilting og hvor enkelt det er å finne 
fram. 

Når det gjelder åpningstidene ligger 
Steigen og Hamarøy lavest med 
henholdsvis 57 % og 61 %. Her har vi nå 
åpent en ekstra dag i uka, som de spurte 
neppe har fått med seg. 

Totalinntrykket fra miljøtorgene ligger 
mellom 80 % og 87 %, 
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SERVICEN FRA ANSATTE PÅ MILJØTORGENE
Bodø 91 % Mann 90 %
Meløy 94 % Kvinne 92 %
Gildeskål 86 % Under 35 år 88 %
Beiarn 89 % 35-49 år 90 %
Saltdal 96 % 50-64 år 93 %
Fauske 90 % 65 år og eldre 93 %
Sørfold 93 %
Steigen 87 %
Hamarøy 91 %
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Diagramtittel

2020 2018 2016

Det er stadig flerer som er fornøyd med 
både service og henting av avfallet. 

Vi har hatt en flott forbedring i de 
distriktskommuner der vi i 2018 hadde 
dårlig tilbakemelding. 

Dette gjelder spesielt Hamarøy og Steigen 
der vi har stor endring på svært fornøyd:

2020 2018
Hamarøy 47 % 28 %
Steigen 49 % 16 %
Fauske 57 % 44 %
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FORNØYD MED SJÅFØRER OG HENTING AV AVFALLET
Bodø 86 %
Meløy 80 %
Gildeskål 88 %
Beiarn 81 %
Saltdal 87 %
Fauske 88 %
Sørfold 82 %
Steigen 84 %
Hamarøy 81 %
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EN STOR TILLITSERKLÆRING
På spørsmål om kildesortering svarer over mellom 84 og 92 prosent at de er motivert til å 
kildesortere avfallet. 

Det er også langt flere enn i 2018 som har tillit til at det de sorterer blir råvarer til nye 
produkter. 
Her har vi beveget oss opp fra rundt 55 % til 77 %. 
Men bare halvparten av de spurte vet hva som skjer med avfallet. 

Iris oppleves i stor grad som en pådriver for et mer bærekraftig Salten, med et resultat på 
76 av 100. Det er ti prosentpoeng over bransjen i Norge som er på 66. 



HVA NÅ?
Målet med all kommunikasjon i Iris er å få flere til å sortere, øke kunnskapsnivået hos 
husholdningene om at avfall er råstoff til nye produkter, og ikke minst bygge merkevaren 
Iris.
Dette arbeidet skal vi fortsette med, men vi kommer til å spisse budskapet enda mer for å 
få fram hva avfallet brukes til, og viktigheten med å sortere ut enda mer av restavfallet.

Vi må fortsette å fortelle gode historier på ulike flater som papir (Irisnytt), SoMe, 
hjemmeside/digitalt magasin (Irisnytt). Film vil også i framtiden bli viktig i dette arbeidet. 

Leif Magne Hjelseng         Arnt E. Pedersen
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Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 20/ 50         22, juni 2020.  
Orienteringssak 
 
Sammenstilling resultater og plan for oppfølging etter arbeidsmiljøundersøkelse 2020. 
 
Hensikt.  
Orientere styret om resultater og planer for videre oppfølging i mor- og datterselskap etter arbeidsmiljøkartlegging 2020. 
 
Saken.  
Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført elektronisk i uke 17 og 18 i 2020. Undersøkelsen er anonymisert Svarprosenten 
er i hovedsak god, og utsendt undersøkelse opp mot komplette svar varierer noe, ut fra selskapet personellsammensetning 
(administrativt personell/driftspersonell). 
Undersøkelsen er gjennomgått selskapsvis. Det vurderes å være gjennomgående gode resultater for alle selskap.  
Hvert selskap har vurdert funn og avdekket de forbedringsområder som har behov for nødvendige tiltak. Ledelsen i hvert 
selskap er i gang med å følge opp egne handlingsplaner.  
 
Deltakelse:  
IRIS Salten 2016 2018 2020 
Utsendt/svar 12  8 11 
IRIS Service    
Utsendt 35 35 82 
Komplette svar 20 23 38 (53 delvis) 
IRIS Produksjon    
Utsendt 17 23 28 
Komplette svar 11 18 23 
Retura IRIS    
Utsendt 19 24 27 
Komplette svar 16 16 22 
Mivanor    
Utsendt N/A 5 6 
Komplette svar N/A 4 4 
Labora 

   

Utsendt/svar N/A N/A 24/ 24 
 
Hovedtrekk i undersøkelsen totalt, alle selskap:  
Det vurderes å være gjennomgående gode tilbakemeldinger og høy grad av tilfredshet med arbeidsmiljøet blant ansatte i 
konsernet.  
Det var ingen «overraskende» funn, men totalt sett enkelte funn som skal følges opp. Det vurderes for øvrig ikke å være 
forbedringsområder som krever at spesielle tiltak er nødvendig å gjennomføre. 
 
Rapportene er gjennomgått i samtlige selskap. Ledere, tillitsvalgte og verneombud har brukt tid på å vurdere  
forbedringsområder som krever generelle eller spesielle tiltak. Det er utarbeidet selskapsvise handlingsplaner som vil bli fulgt 
opp av ledelsen.   Undersøkelsene er vurderte av de enkelte selskapers styrer.     
 
1 Fysiske forhold:  
Tiltak iverksettes ift inneklima (temperatur regulering) i nybygget, støv/støy og garderobeforhold. 
Enkeltpunkter vil bli fulgt opp selskapsvis i medarbeidersamtaler. Disse er i hovedsak bruk av verneutstyr og pauser. 
 
2  Psykososiale, organisatoriske og ledelsesmessige forhold:  



Svar og enkeltkommentarer omkring psykososiale, organisatoriske og ledelsesmessige forhold vil bli fulgt opp i 
medarbeidersamtaler.  
Kommunikasjon og informasjonsflyt internt i selskapene er nøkkelord, og det er enkeltkommentarer som handler om ledelse 
og mobbing som må tas på alvor.  
Svarene i undersøkelsen gir gode muligheter og gode grunner for å kunne følge tettere opp internt i grupper eller i 
avdelinger.  
 
Administrasjonens vurdering.  
Videre arbeid: 
Resultater fra arbeidsmiljøkartlegging i hvert selskap samt handlingsplaner med evt tiltak er presentert i selskapenes styrer.  
Styrene i datterselskapene har gjort vedtak og kommet med kommentarer. Disse er oppsummert nedenfor, 
Ledelsen i hvert selskap tar ansvar for videre oppfølging og iverksetting av nødvendige tiltak for å løse de utfordringer som 
foreligger. 
 

Styrebehandling mor- og datterselskaper juni 2020:      
Retura Iris, Iris Produksjon, Iris Service, Mivanor og    Labora.  
Retura Iris Sak 20/19       Arbeidsmiljøkartlegging 

Utsendt saksframlegg ble gjennomgått.  
Det vurderes å være gjennomgående gode tilbakemeldinger og høy grad av tilfredshet med arbeidsmiljøet blant ansatte i Iris Salten.  
Det var ingen «overraskende» eller urovekkende funn. 
Det er i liten grad utfyllende kommentarer til svarene.   
Retura tar tak i forbedringsområdene og gjør tiltak for å løse de utfordringer som kommer fram. 

 
Vedtak:           Styret tar oppsummering etter arbeidsmiljøkartlegging 2020 og handlingsplan for Retura Iris til orientering 
Iris Service Sak 20/24       Arbeidsmiljøkartlegging 2020  
Tilbakemelding til arbeidsmiljøkartleggingens resultater:   
• Styret vurderer at kartleggingen har svært gode resultater.  
• Det er beklagelig at kun 38 har svart på undersøkelsen.   
 
Vedtak: Styret tar arbeidsmiljøkartleggingen og forslag til handlingsplan til orientering. Innspill fra styret til foreslått 
handlingsplan tas med videre i ferdigstillingen av planen.   
 
Tilbakemeldinger fra styret til handlingsplanen:   
• Redusere antall tiltak, slik at fokuset blir større på forbedringsområdene som vi vil prioritere.  Arbeidet som gjøres bør også 
framkomme i kommunikasjonen til de ansatte. 
• Mobbing – bør tas med som et tema i medarbeidersamtalen. Det vil gi en spesiell anledning for de som opplever mobbing eller er 
kjent med mobbing å ta opp saken. Viser også at vi tar dette vi på alvor.   
• Arrangementer for ansatte i regi av en sosialkomité: foreslått tiltak anses som utforende å få gjennomført i praksis med et likt tilbud for 
alle ansatte, siden vi er spredt på 12 lokasjoner og gikk selskapets historikk med dårlig oppmøte på øvrige arrangementer i regi av Iris 
Trivsel. Det foreslås i stedet å sette av tid til sosial aktivitet og teambuilding i forbindelse med driftsmøter 2 ganger pr år. På disse 
driftsmøtene bør vi også la de ansatte prate om det de jobber med, hva de har av utfordringer og jobbe med forslag til hvordan vi skal 
forbedre oss fremover.  
  
Iris Produksjon sak 20/24    Arbeidsmiljøkartlegging   
Administrasjonen gjennomgikk viktige punkter fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Styret hadde kommentarer og innspill 
til undersøkelsen som administrasjonen tar med seg i det videre arbeidet. Det synes å være spesielt behov for å ta 
grep rundt den interne organiseringen og ledelsen av arbeidet.  

 Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og ber daglig leder ta de nødvendige grep rundt ledelse og 
organisering basert på tilbakemeldingene i undersøkelsen. 

Mivanor sak 20/12 Arbeidsmiljøkartlegging (som del av driftsrapportering) 
Det har vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse der det kom frem (som ventet) at det er utfordringer med støv i forbindelse med 
arbeid på våre anlegg og vi rapporterer for lite avvik. I øvrig var det meget bra resultat. Undersøkelsen skal presenteres internt den 19. 
juni. Fra arbeidsmiljøundersøkelsen var det to temaer som ble diskutert:  
 1. Problemer med støv ved drift av leverte anlegg. Styret er tydelig på at disse forhold må risikovurderes og 
aktuelle tiltak må gjennomføres.  

 2. Avviksregistrering. Avviksregistrering og -håndtering blir et eget punkt på kommende driftsmøter som 



gjennomføres annenhver uke for å bedre dokumentere det forbedringsarbeid som gjennomføres. 

Vedtak: Driftsrapporten tas til orientering. 

Labora sak 20/20 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2020 
 
Gjennomført i april 2020. Svarprosenten lå på 88 % (24 av 28 ansatte). Svarene ble sammenstilt i Netigate. Svarene er gjennomgått 
med ledergruppen, de tillitsvalgte og de øvrige ansatte 4.6.20. 
Stort sett svært gode tilbakemeldinger i undersøkelsen, og det er satt opp handlingsplan for punkter, der det er forbedringspotensial. I 
denne undersøkelsen var det spesielt organisatoriske/ledelsesmessige forhold som fikk lav skår. Det er satt opp en handlingsplan som 
tar høyde for å forbedre områder med lav skår. 
 
Styret kommenterte to forhold som er viktig å følge opp videre. Den ene er omfanget av personer som mener seg utsatt for 
helseskadelig arbeidsbelastning og den andre er de ansattes medvirkningsmuligheter på arbeidsorganisering. 
 
 Vedtak: 
 Styret tar rapporten til orientering. 
Iris Salten sak 20/xx 
 
Hovedfunn: Det vurderes å være gjennomgående gode tilbakemeldinger og høy grad av tilfredshet med arbeidsmiljøet blant ansatte i 
Iris Salten.  
Det var ingen «overraskende» eller urovekkende funn. Unntaket er tilbakemeldinger som gjelder inneklima (temperatur regulering) i 
nybygget. 
Fysiske forhold:  
Forbedringsområde: Det er behov for å se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å kunne forbedre innetemperatur i nybygget. 
Ledelsen tar ansvar for at tiltak iverksettes så raskt som det er praktisk mulig. 
Psykososiale og organisatoriske forhold:  
Det vurderes for øvrig ikke å være forbedringsområder som krever at spesielle tiltak er nødvendig å gjennomføre, ut over enkeltpunkter 
som vil bli fulgt opp i medarbeidersamtaler. 
 
 

 
Anbefaling/Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret tar oppsummeringen og mor- datterselskapenes tiltak for oppfølging til orientering.  
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       Ellen S. Bakkefjell  
  
Administrerende direktør       Kvalitets- og HMS leder 
                                               



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 20/51        22. juni 2020. 
Orienteringssak 
 

Rapporterings utbyggingssaker.    
 
Hensikt.  
Informere styre om de utbyggingssakene det jobbes med.     
 
Saken.  
Det jobbes med to utbyggingssaker våren 2020.  
 

1. Nytt administrasjonsbygg og lager på Vensmoen.  
 
En gruppe bestående av medarbeidere fra Iris Salten og Iris Service har vinteren 2020 jobbet med dette 
prosjektet.    I arbeidet har vi brukt Rambøll.  Rambøll ble valgt etter konkurranse.  Vi fikk inn kun to 
tilbud.  
Bygget som skal settes opp er i størrelse likt det som står på Reipå.  I spesifikasjon og kvalitet har vi tatt 
inn de erfaringene vi har med våre nyeste bygg på Tømmerneset og Halsa.  Utover bygg er det også 
tatt med belysning, port og ny avløpsløsning.    
  

 



 
Det er gjennomført anbudskonkurranse og det var 3 leverandører som ga inn pris.    
 

1 Rognan Byggsenter AS  6 845 275,- 
2 Salten Bygg Prosjekt AS  6 558 204,- 
3 Varde Bygg AS  7 347 044,-  

 
Etter kontrollregning oppgis kontraktssummen til kr. 6 330 454,- inkl. mva. for Salten Bygg Prosjekt sitt 
tilbud.   I budsjettet var det avsatt 5,5 millioner eks mva til prosjektet.    
 
Det vil bli gjennomført forhandlinger med Salten Bygg prosjekt i uke 25.   
 
 

2. Nytt omlastehall for Fauske og Tømmerneset.   
 
Etter påsken 2020 er det gjennomført prosjektering av ny omlastehall.   Dette prosjektet skal bli til ny 
omlastehall både på Tømmerneset og på Fauske.   Det er planen også å bygge samme hall på Reipå 
når vi starter opp der.  
 
Det er kjøpt tilleggstomt fra Nord Salten Kraftsamband på Tømmerneset. 
Tomt på Vestmyra, Fauske er gjort byggeklar.   Myr er utskiftet med steinmasser som igjen er blitt 
forbelastet gjennom vinteren.     
 
 
 
Prosjektering av omlastehell er ikke ferdig, men vi vil sammen med Rambøll arbeide for å få ut 
beskrivelsen i løpet av juni 2020.  
 
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret tar informasjon om våre utbyggingssaker til orientering.  
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør.   
 
 
 
      



 

 
                                               



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 20/52       22. juni 2020 
Orienteringssak 
 
 
Orientering fra representantskapsmøte.    
 
 
 
Bakgrunn.    
Representantskapsmøte i mai ble avholdt på Teams.     
 
Saken 
Styreleder gir en tilbakemelding fra representantskapsmøte.    
 
Forslag til vedtak.  
Styret tar styreleders informasjon om representantskapsmøte til orientering.    
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør        



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 20/53       22. juni 2020 
Orienteringssak 

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