
Styremøte 2
man. 08. mars 2021, 09.30 - 14.00

Clarion Hotel Grand

Agenda

1. Sak 21/10 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Beslutning Ragnar Pettersen

Hensikt:

Godkjenning av saksliste og innkalling, samt vurdering om styret er beslutningsdyktig, jfr.§12 i lov om Interkommunale selskap.

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner innkallingen og sakslisten.

2. Sak 21/11 Protokoll fra møte 29.01, signert elektronisk.

Beslutning Ragnar Pettersen

Protokoll er godkjent og signert i portal.

Forslag til vedtak: 

Protokoll tas til orientering.

 29.01.21 Protokoll_Styremøte 1 signert.pdf (5 sider)

Orienteringssaker

3. Sak 21/12 Orientering om drift fra administrasjon.

Orientering Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen orienterer om viktige saker siden siste styremøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om drift til orientering.

 21-12 Driftsrapport pr 8.3.20.pdf (5 sider)
 21-12 Presentasjon datterselskaper møte 2.pdf (12 sider)

4. Sak 21/13 Orientering om pågående byggeprosjekter.

Orientering Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen orienterer om pågående byggeprosjekter, fremdrift og kostnader opp mot budsjett.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om pågående byggeprosjekter til orientering.

 21-13 Pågående byggeprosjekter status 26.2.21.pdf (2 sider)

5. Sak 21/14 Orientering om HMS og kvalitetsarbeid for 2020.

09.30 - 09.35
5 min

09.35 - 09.40
5 min

09.40 - 10.00
20 min

10.00 - 10.15
15 min

10.15 - 10.45
30 min
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Orientering Bjørn Ove Moum/Ellen Bakkefjell

I henhold til styreinstruksen, har styret i Iris Salten IKS et kontrollansvar i forhold til at man i konsernet driver et systematisk og
betryggende HMS og kvalitets arbeid, har et internkontrollsystem i henhold til lovpålagt krav og tilfredsstiller kravene i våre ISO-
sertifiseringer. Arbeidet med HMS, kvalitet og internkontroll er dokumentert i årsrapporten.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om HMS og kvalitetsarbeid i 2020 til orientering.    

 21-14 Status for arbeid med HMS og intern kontroll 2020.pdf (2 sider)
 21-14 Vedlegg KHMS årsrapport 2020.pdf (5 sider)

6. Sak 21/15 Økonomirapport pr. 31.12.20.

Orientering Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen i Iris legger fram økonomirapporter for styret kvartalsvis og halvårlig. Økonomirapporten skal gi styret innsikt i
selskapets drift, og være et grunnlag for å foreta økonomiske korrigeringer. Vedlagte er foreløpig økonomirapport pr 31.12.20. 

Forslag til vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 31.12.20, med et foreløpig negativt resultat på kr 9,1 mill. tas til orientering.

 21-15 Økonomirapport 31.12.20.pdf (9 sider)

7. Sak 21/16 Orientering av lovlighetsvurdering av vedtak i sak 20/60.

Orientering Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Det er viktig at Styrets vedtak i enkeltsaker ikke er lovstridig, og i styremøte 29.01.21 ble det stilt spørsmål om styrets vedtak i
sak 20/60 var lovstridig. Det er gjort en juridisk vurdering av vedtaket av Deloitte (notat er vedlagt).

Forslag til vedtak:

Styret tar vurdering fra Deloitte til orientering, som bekrefter at vedtaket i sak 20/60 er lovlig fattet.

 21-16 Orientering om resultatet av lovlighetsvurdering av sak 20-60.pdf (3 sider)
 21-16 Vedlegg vurdering fra Deloitte.pdf (4 sider)

Lunsj

Beslutningsaker

8. Sak 21/17 Uttak av utbytte 2020.

Beslutning Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Eiere av våre selskap har investert kapital, og ønsker derfor avkastning på investeringen i henhold til
markedsinvestorprinsippet. Før årsregnskapet avlegges, må utbyttets størrelse fastsettes.

Det er nedfelt i eierskapsstrategien at de kommersielle selskapene skal utbetale utbytte tilsvarende 40% av resultat etter skatt,
dette i henhold til markedsinvestorprinsippet. 60% tilbakeføres til selskapet.

Utbytte kan avstås i enkeltår dersom selskapet har spesielle driftsmessige utfordringer, eller skal gjøre investeringer som krever
økt egenkapital.

Forslag til vedtak:

Styret beslutter å ta et utbytte fra Retura Iris og Iris Produksjon stort 40% av resultat før skatt, som går til Irisfondet. I tillegg tas

10.45 - 11.05
20 min

11.05 - 11.20
15 min

11.20 - 11.50
30 min

11.50 - 12.05
15 min
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det ute et ekstraordinært utbytte fra Retura Iris på kr 4 mill. som utbetales til Iris Salten IKS for dekning av tidligere gjennomført
emisjon i Mivanor ref. vedtak i sak 20/47. Det tas ikke ut utbytte fra Labora i 2020.

 21-17 Uttak av utbytte til eiere for 2020.pdf (2 sider)

9. Sak 21/18 Fullmakt til å møte i generalforsamlingen i HT Safe AS.

Beslutning Bjørn Ove Moum

Hensikt.

Iris Salten IKS eier HT Safe AS sammen med Hamarøy kommune, og det må defineres hvem som kan representere Iris Salten
IKS i generalforsamling til HT Safe AS.

Bakgrunn.

I generalforsamling i datterselskaper kan adm direktør i morselskapet representere selskapet. Det forutsetter imidlertid at styret
har gitt slik fullmakt. Uten at det er gitt fullmakt skal selskapet representeres ved styreleder.

Forslag til vedtak:

Adm. direktør gis fullmakt til å representere Iris Salten IKS under generalforsamling i HT Safe AS.

 21-18 Fullmakt til å møte i generalforsamling i HT Safe AS.pdf (1 sider)

10. Sak 21/19 Presentasjon av Iris Produksjon AS.

Orientering Bjørn Ove Moum/Harald Østbø

Hensikt:

Våre datterselskaper skal jevnlig informere styret i Iris Salten IKS om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Iris
Produksjon AS.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon fra Iris Produksjon til orientering.

11. Sak 21/20 Evaluering av dagens møte.

Beslutning Ragnar Pettersen

Hensikt:

Å gi styret og administrasjon tilbakemelding på gjennomføring av dagens møte.

Forslag til vedtak:

12. Sak 21/21 Ansettelse av ny administrerende direktør.

Beslutning Ragnar Pettersen

Konst. adm.dir. fratrer i denne saken.

Hensikt:

Styrets leder vil presentere og redegjøre for tilsetningsutvalgets innstilling av ny administrerende direktør.

Forslag til vedtak:

Styret vedtok å tilsette XX som ny administrerende direktør i IRIS Salten IKS. Styreleder gis fullmakt til å formalisere tilsettelsen
gjennom inngåelse av arbeidsavtale.  

12.05 - 12.10
5 min

12.10 - 12.25
15 min

12.25 - 12.35
10 min

12.35 - 14.00
85 min
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Styret – Iris Salten IKS. 

Sak nr. 21/12 08.03.21
Orienteringssak

DRIFTSRAPPORT PR. 1.3.21

Hensikt:
Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående viktige saker i Iris.

Organisasjon (Iris Salten IKS):
Endringer siden forrige rapportering:

 Det er ingen endring i antall ansatte i Iris Salten IKS.

Valg av ansatterepresentanter til styrene i konsernet:
Det har vært avholdt valg av ansatterepresentanter til styrene i våre selskap. Valgstyret har bestått av 
Marcus Samuelsen, Espen Angell og Anders Tverbakk. Valget har for første gang vært avholdt digitalt. 
Valgdeltagelsen var veldig bra, fra 79% - 87%. Følgende ble valgt:

IRIS Salten (svarprosent 85%)
- Styremedlem - Karen Marie Braseth (Iris Service)
- Vara - Anne-Line S. Tverbakk (Retura Iris)

SERVICE (svarprosent 79%) 2 representanter for selskap over 50 årsverk:
- Styremedlem - Karen Marie Braseth
- Styremedlem - Espen Angell
- Vara - Line Mortensen
- Vara - Veronica Lundli

PRODUKSJON (svarprosent 87%):
- Styremedlem - Janne Petrine Strand
- Vara - Geir Arne Hansen

LABORA (svarprosent 86%):
- Styremedlem - Ida Jørgensen
- Vara - Toril Amalie Furnes

RETURA Iris
- Styremedlem - Markus Andreas Markussen

MIVANOR
- Styremedlem - Espen Hansen

HT-SAFE
- Styremedlem - Linda Hanssen
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Nye prosjekter:

Eiermøte 26.02.21.
Det ble gjennomført eiermøte på Teams med tema eierstyring og utvikling. Formålet var å informere nye 
medlemmer i representantskapet om våre IKS og utøvelse av eierskap i disse.
Programmet var delt opp i tre deler. 

Del 1 snakket Odd Tore Fygle, Svein Blix og Oddbjørn Paulsen om IKSène sin rolle i Salten.
Del 2 snakket Samfunnsbedriftene om eierstyring i IKS – rammer roller og ansvar. Strategi for 
IKS ene og selskapsavtalene ble gjennomgått. Alle hadde noen mangler i selskapsavtalene 
som må rettes opp i. 
Del 3 presenterte alle IKS ene sin drift og utfordringer.

Kontrollutvalget 11.03.21
Iris Salten IKS er innkalt til kontrollutvalget 11.03.21 hvor vi skal redegjøre for gjennomføringen av 
offentlig anskaffelse; transport, mottak og sluttbehandling av avfall. Det skal i tillegg oversendes et fyldig 
notat før påske som omhandler gjennomføring av anskaffelsen, med særlig vekt på hvordan Iris Salten 
har utformet anbudet for å sikre at det er i samsvar med de grunnleggende krav til konkurranse. Videre 
hvor mange anbud selskapet mottok i denne konkurransen.

Fra Iris Salten møter Bjørn Ove Moum (konst. adm.dir) og Monica Tennfjord (daglig leder Iris Service).

Manglende ferdigattest Vikan:
Ingen ny informasjon siden sist.

Etter avgang av tidligere admin. dir. fikk vi en henvendelse fra Norconsult vedr. manglende ferdigattest 
på nybyggene på Vikan som ble ferdigstilt for ca. 5 år siden. Manglende ferdigattest er knyttet til 
behovet for en ny brannteknisk analyse. Den opprinnelige byggesaken forutsatte slokkeanlegg i 
papirhallen. Dette ble aldri bygget. Det er igangsatt kartleggingsarbeid for å avklare hvilke tiltak som må 
iverksettes. Mest sannsynlig blir kravet en vannkanon eller sprinkleranlegg. 

En annen utfordring er at kommunen ikke oppfyller leveringsplikten for vanntrykk på 4,6 bar. De leverer 
kun 3,1 bar, noe som kan gi oss økte investeringer knyttet til trykktank dersom kommunen ikke 
iverksetter tiltak. 

Miljøkartlegging
Ingen ny informasjon siden sist.

I forbindelse med fornyelse av våre tillatelser for deponidrift fra Fylkesmann, har vi også fått pålegg om 
å gjennomføre en miljøkartlegging av Vikan. Pålegget er nylig mottatt, og vi har ikke startet dette 
arbeidet. Frist for ferdigstillelse er 31.12.21. Kartleggingen gjelder vann og grunn og utlipp. Iris 
Produksjon vil være utførende. Vi kommer tilbake med mere informasjon etter hvert.
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Fremtidig vedlikeholdsarbeid Vikan.
Ingen ny informasjon siden sist.

For å kunne planlegge fremtidig vedlikeholdsarbeider, har vi gjennomført en kartlegging innvendig i 
byggene. Det var en del punkter, men ingen større utbedringer foruten planlagt renovering av 
garderober. Til våren planlegges en gjennomgang av utvendige bygg. 

HMS status
HMS og kvalitet rapporteres i egen sak, det er derfor kun tatt inn tabellen som viser sykefraværet i 
konsernet i 2020.

Sykefravær:

Covid 19:
Status er at driften går som normalt, og to kontoransatte er i karantene, men jobber hjemmefra, ingen i 
isolasjon. Ingen permitteringer.

Etter siste oppblomstring i Bodø, har vi høynet nivået til Oransje (nest høyeste nivå), og følgende tiltak 
er iverksatt:

8/50
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Status bærekraftarbeid i selskapene
Ingen ny informasjon siden sist.

I sak 20/43 (juni), ble bærekraftstrategi 1.0 vedtatt som overordnet strategisk dokument. Det ble også 
orientert om status for bærekraftarbeidene i datterselskapene, og de som ikke var ferdige skulle 
presentere dette i september. Dette gjaldt Mivanor, Retura Iris og Iris Produksjon.
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Retura og Mivanor presenterer sin strategi i desember, mens Iris Produksjon har i høst arbeidet med 
anbudsprosessen og blitt utsatt. HT-Safe har ikke hatt kapasitet til å prioritere bærekraftarbeid i høst 
pga. driftsmessige utfordringer. 

Etter at selskapene er ferdige med sine strategier, skal ledergruppa ha en fellessamling hvor vi 
samkjører datterselskapenes strategier opp mot konsernets strategi og KPIer slik at vi har en rød tråd 
gjennom hele konsernet.

Datterselskaper rapporteres i styremøte.

Forslag til vedtak:
Informasjon om løpende saker tas til orientering.

Bjørn Ove Moum
Admin. dir.
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Styret – Iris Salten IKS. 

Sak nr: 21/13 8. mars 2021.
Orienteringssak

Pågående byggeprosjekter.   

Hensikt. 
Å informere styre om status for pågående utbyggingsprosjekter.

Bakgrunn.
Pågående byggeprosjekter er forankret i investeringsplan og vedtatt i økonomiplan for 2020 og 2021. 
Administrasjonen orienterer styret i forhold til planarbeidet, fremdriftsplan og økonomisk utvikling opp 
mot investeringsplan, for i en tidlig fase kunne informere styret om avvik i prosjektene. 

Saken. 
Det jobbes med flere utbyggingsprosjekter 2020/2021. 

Nytt administrasjonsbygg og lager på Vensmoen. 
Prosjektet er ca 80% ferdig, og innredningsarbeidet er godt i gang.

Økonomisk status pr. 26.02.21:
Budsjetterte byggekostnader  5 500 000 
Kontraherte byggekostnader  5 064 000 
Påløpte kostnader  4 013 000

Omlastehall for Fauske, Tømmerneset og Reipå.
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Omlastingshallene er ferdig prosjektert foruten brannkonseptet som må gjennomgås avhengig av 
plassering til annen bebyggelse. Det gjennomføres forarbeider for byggesaksbehandling. Byggestart 
forventes i april/mai dersom vi unngår å utarbeide reguleringsplan.

Tidligere direktør har inngått avtale med Rambøll om videre byggeledelse av prosjektene for ca.
kr 250 000 avhengig av arbeidsmengde.

Status Tømmerneset:
Krav om reguleringsplan er avklart, og det er ikke nødvendig i dette prosjektet. Prosjektet er nå inne for 
godkjenning av reindriften da det må foreligge en dispensasjon fra reinbeiteloven. 

Status Fauske:
Det er avklart at det må utarbeides en reguleringsplan, men det er ikke helt avklart omfanget av denne. 
Dette kravet vil forsinke prosjektet fra 3-5 mnd. 

Status Reipå:
Iris har varslet vi tiltrer opsjonsavtalen, og Meløy kommune jobber med fradeling av tomt og slag til Iris.

Forslag til vedtak: 
Styret tar informasjon om pågående byggeprosjekter til orientering. 

Bjørn Ove Moum
Admin. dir.  
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Styret – Iris-Salten IKS. 

Sak nr. 21/14          8. mars 2021
Orienteringssak

Status for HMS-arbeid og intern kontroll 2020. 

Hensikt. 
I henhold til styreinstruksen, har styret i Iris Salten IKS et kontrollansvar i forhold til at man i konsernet driver et 
systematisk og betryggende HMS og kvalitets arbeid, har et internkontrollsystem i henhold til lovpålagt krav og 
tilfredsstiller kravene i våre ISO-sertifiseringer. 

Saken. 
Arbeidet med HMS, kvalitet og intern kontroll er dokumentert gjennom årsrapporten. 

Oppsummering fra årsrapporten:

AMU og Medarbeiderapparat i Iris
AMU har i 2020 hatt leder valgt fra arbeidstakersiden. Stabile og kunnskapsrike verneombud i Iris bidrar aktivt i 
arbeidsmiljøet i egne verneområder. Tillitsvalgte bidrar godt i saker som har betydning for arbeidsmiljøet, og er i stor grad 
valgt inn i selskapenes styrer.

Arbeidsmiljøkartlegging
Hovedfunn Fysiske forhold: 
Tiltak iverksatt ift. inneklima (temperatur regulering) i nybygget, støv/støy og garderobeforhold.
Enkelte andre funn er fulgt opp i medarbeidersamtaler, i hovedsak bruk av verneutstyr og pauser.

Hovedfunn Psykososiale, organisatoriske og ledelsesmessige forhold: 
Kommunikasjon og informasjonsflyt internt i selskapene var nøkkelord, og det kom enkeltkommentarer om ledelse og 
mobbing som er blitt tatt tak i.  Svarene i undersøkelsen ga gode muligheter og gode grunner for å følge tettere opp internt i 
grupper eller i avdelinger. Svar og enkeltkommentarer omkring psykososiale, organisatoriske og ledelsesmessige forhold er 
fulgt opp i medarbeidersamtaler. 

Arbeidsmiljøet i Iris vurderes å være godt. Men Covid-19 har medført mange tiltak som sterkt har påvirket det «sosiale liv» på 
jobb.

Hendelser, skader, ulykker og nestenulykker i 2020
Iris selskapene har i 2020 ikke hatt alvorlige ulykker. Det har imidlertid vært hendelser med skade på driftspersonell som har 
medført lengre sykefravær. Det har i tillegg vært nestenulykker med stort skadepotensial, spesielt gjelder dette branntilløp 
under kverning av restavfall.

Produksjonsavdelingen på Vikan har dokumentert totalt 38 branntilløp, alle oppsto under behandling/kverning. 
Forebyggende arbeid og kontrolltiltak fungerer godt i alle driftsenheter, og reaksjon fra ansatte har forhindret at branntilløp 
har fått utvikle seg. 

Covid 19. Fra 12. mars har Iris selskapene hatt høy beredskap for å sikre samfunnskritisk drift.
Ansatte har forholdt seg lojalt til vurderingene og de mange tiltakene, og med ett unntak har vi ikke hatt smittede i Iris-
selskapene. Det har vært noe fravær knyttet til karantene i påvente av prøvesvar
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Gjennomsnitt Iris konsern: totalt fravær 3,48 % i 2020, for de enkelte selskap vises det til årsrapporten side 3.

Iris selskapene på Vikan er godkjente lærlingebedrifter og har gjennom 2020 hatt 4 lærlinger i ulike fagområder som har 
fullført sin lærlingetid.

Revisjoner og samsvar 2020
Ekstern revisjon: Iris-selskapene Iris Salten, Mivanor, Iris Service, Iris Produksjon og Retura Iris  har i 2020 hatt 3 dagers 
ekstern revisjon fra KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering as. Revisjon i februar ble gjennomført fysisk på miljøtorgene 
Steigen, Oppeid og Tømmernes. Hoveddelen av ekstern revisjon ble gjennomført over 2 dager i april, på TEAMS fra Vikan.  
Intern revisjon: Covid-19 har medført mange utsettelser. Alle enheter/avdelinger unntatt Retura Iris er revidert (ble 
gjennomført i januar 2021)

Samsvar: Øverste ledelse skal hvert år vurdere og dokumentere Samsvar mellom krav og praksis på sentrale områder. 
Ledelsens gjennomgåelse er utført for ISO-sertifiserte datterselskaper. Resultatet viser stor grad av samsvar ved vår praksis 
og myndighetskrav, ISO-krav og andre krav. 

Administrasjonens vurdering av kvalitet og HMS arbeidet:
Det arbeides systematisk med kvalitet og HMS og jobbes godt med utfordringer i hverdagen. Totalbildet for HMS 
er veldig bra i selskapene. og Iris er godt rustet og framtidsrettet. Ut fra «Trippel bunnlinje» ansees sosialt 
ansvar/arbeidsmiljøforhold å være godt ivaretatt. 

Forslag til vedtak:
Styret tar rapporten og arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2020 til etterretning. 

Bjørn Ove Moum Ellen S. Bakkefjell
Adm. dir. Kvalitet og HMS leder
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  Overordnet HMS mål Iris: Ingen skal få skader eller helseplager som følge av vår virksomhet.

1

HMS og intern kontroll i Iris selskapene 2020

Tilfeldig observert, Covid-oppmuntring fra UG-container, DET BLIR BRA!

INNHOLD:

1 Løpende HMS- arbeid og intern kontroll aktiviteter 2020
1.1 Innledning
1.2 AMU og Medarbeiderapparat i Iris
1.3 Arbeidsmiljø og trivsel
1.4 Hendelser, skader og ulykker

1.4.1 Brannvern og Industrivern
1.4.2 Covid 19

1.5 Sykefravær, Inkluderende arbeidsliv
1.6  Kompetanse, opplæring 

2 Andre/periodiske  HMS- aktiviteter
2.1 Bedriftshelsetjeneste
2.2  Tilsyn fra myndigheter

3.      Annet 
3.1 Oppgraderinger/vedlikehold og viktige tiltak bygg og anlegg
3.2 Renhold, vask av arbeidstøy og kantinedrift

4 Risikobasert tilnærming som utgangspunkt for Kvalitetsarbeid og intern kontroll.
4.1 Kvalitetsarbeid, «ISO-arbeid og HMS 
4.2 Revisjoner og Samsvar i 2020 
     

5 Avslutning
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  Overordnet HMS mål Iris: Ingen skal få skader eller helseplager som følge av vår virksomhet.

2

1. Løpende HMS aktiviteter 2020 

1.1 Innledning

Årsrapporten oppsummerer hovedtrekkene i HMS- og kvalitets arbeidet i Iris selskapene. 
I tillegg til løpende HMS har det vært kraftig fokus på smittevern og tiltak for å forebygge Covid-19. 

1.2. AMU og Medarbeiderapparat i Iris

Det er avholdt 4 ordinære møter, totalt 36 saker i 2020. 
Hovedtrekk: Løpende arbeidsmiljøsaker, arbeidsmiljøkartlegging, Covid- risiko og smitteverntiltak, etablering av Industrivern 
fra 01.01.2020, driftsutfordringer og bemanning. 
AMU har i 2020 hatt leder valgt fra arbeidstakersiden. Stabile og kunnskapsrike verneombud i Iris bidrar aktivt i 
arbeidsmiljøet i egne verneområder. Tillitsvalgte bidrar godt i saker som har betydning for arbeidsmiljøet, og er i stor grad 
valgt inn i selskapenes styrer.

1.3. Arbeidsmiljø og trivsel

Arbeidsmiljøkartlegging gjennomført i mai 2020, oppsummering av hovedtrekk, alle selskap: 

Basert på svar var det gjennomgående gode tilbakemeldinger og høy grad av tilfredshet med arbeidsmiljøet blant ansatte. 
Det var ingen «overraskende» funn, men totalt sett enkelte funn som er blitt fulgt godt opp.
Rapportene er gjennomgått selskapsvis. Det er utarbeidet selskapsvise handlingsplaner med tiltak på bakgrunn av funn.  
Handlingsplaner og tiltak er presentert i selskapenes styrer. Styrene har kommet med innspill som er fulgt opp. Ledelsen i 
hvert selskap har tatt ansvar for oppfølging og iverksetting av nødvendige tiltak for å løse de utfordringer som kom fram.

Hovedfunn Fysiske forhold: 
Tiltak iverksatt ift. inneklima (temperatur regulering) i nybygget, støv/støy og garderobeforhold.
Enkelte andre funn er fulgt opp i medarbeidersamtaler, i hovedsak bruk av verneutstyr og pauser.

Hovedfunn Psykososiale, organisatoriske og ledelsesmessige forhold: 
Kommunikasjon og informasjonsflyt internt i selskapene var nøkkelord, og det kom enkeltkommentarer om ledelse og 
mobbing som er blitt tatt tak i.  Svarene i undersøkelsen ga gode muligheter og gode grunner for å følge tettere opp internt i 
grupper eller i avdelinger. Svar og enkeltkommentarer omkring psykososiale, organisatoriske og ledelsesmessige forhold er 
fulgt opp i medarbeidersamtaler. 

Arbeidsmiljøet i Iris vurderes å være godt. Men Covid-19 har medført mange tiltak som sterkt har påvirket det «sosiale liv» på 
jobb. TEAMS-møter har erstattet vanlige treffpunkter, reisevirksomhet og ikke minst sosiale sammenkomster som 
personalmøter og samling i lunsjen har vært svært redusert og til tider ikke-eksisterende. I perioder har administrativt 
personell hatt hjemmekontor, for noen har dette føltes belastende og «ensomt». Inngripende, men nødvendige tiltak over så 
lang tid har preget hele organisasjonen. 

1.4 Hendelser, skader, ulykker og nestenulykker i 2020

Iris selskapene har i 2020 ikke hatt alvorlige ulykker. Det har imidlertid vært hendelser med skade på driftspersonell som har 
medført lengre sykefravær. Det har i tillegg vært nestenulykker med stort skadepotensial, spesielt gjelder dette branntilløp 
under kverning av restavfall.

 Selskapsvis oppsummering ulykker/nestenulykker:
2020 Iris Produksjon Iris Service Retura Iris Mivanor Labora HT-Safe Iris 

Salten
Ulykker/skader 7 5 2 1 0 0 0
Branntilløp 38 2 0 0 0 0 0
Skade publikum 0 2 0 0 0 0 0
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Skade på personell: 2 skadetilfeller som kunne hatt stort skadepotensial (Fallskader). Øvrige er mindre stikk-kutt- 
klemskader.
Skade på publikum: 2 hendelser som kunne hatt stort skadepotensial (trafikk og uoppmerksom sivilperson) 

1.4.1 Brannvern og Industrivern 
Iris Produksjon ble underlagt Industrivernplikt fra 01.01.2020. Industriverngruppe ble etablert høsten 2019.
Industrivernets oppgave er å håndtere utfordrende/uforutsette situasjoner inntil nødetater er på plass. Dette gjelder først og 
fremst arbeidsulykker med alvorlig skade på personell, brann, ukontrollert utslipp av miljøgifter til resipient. Liv og helse skal 
prioriteres. I samarbeid med Salten Brann er det gjennomført kurs, opplæring og øvelser. Påkrevd utstyr er kommet på plass, 
herunder Team-Alert varslingssystem. 
Brannforebyggende arbeid er alltid prioritert og vi har helt nødvendig sterk fokus på risikoforhold. 
Iris er særlig utsatt ved behandling av restavfall som inneholder brannfarlige elementer. Det er fortsatt Litium batterier/farlig 
avfall levert i ordinært restavfall fra næring og husholdning som er hovedårsak. Produksjonsavdelingen på Vikan har 
dokumentert totalt 38 branntilløp, alle oppsto under behandling/kverning. 
Forebyggende arbeid og kontrolltiltak fungerer godt i alle driftsenheter, og reaksjon fra ansatte har forhindret at branntilløp 
har fått utvikle seg. 

1.4.2 Covid 19
Fra 12. mars har Iris selskapene hatt høy beredskap for å sikre samfunnskritisk drift. Det ble tidlig utarbeidet egen 
Covid-risikovurdering og iverksatt smitteverntiltak basert på nasjonale og lokale føringer og smittenivå i vårt område. 
Vurderinger og tilpasninger av tiltak er gjort ukentlig i ledermøter, og er løpende kommunisert internt. Fra mars er det innført 
«kohorter», begrensning i antall personer i kontor og møterom, forsterkede tiltak for renhold og kantine og 
adgangsbegrensning i alle bygg med mer. 
Det har i perioder vært bruk av hjemmekontor for administrativt personell. 
Ansatte har forholdt seg lojalt til vurderingene og de mange tiltakene, og med ett unntak har vi ikke hatt smittede i Iris-
selskapene. Det har vært noe fravær knyttet til karantene i påvente av prøvesvar.

1.5. Sykefravær i  2020  (Tall hentet fra NAV fraværsstatistikk)    

TF = Totalt fravær, dvs alt.  KF= Egenmeldt sykefravær 1-3 dager.  Fravær pga permisjoner etter fødsel er inkludert. 
 (Tall hentet fra NAV fraværsstatistikk)    
Iris-Selskap Antall 

personer pr  
des. 2020

Målsetting
2020

2020
TF= Alt fravær
Av dette er: 
KF= 1-3 d, 
(egenmeldt)

2019 2018
Fravær %

2017
Fravær %

2016
Fravær %

Iris Salten IKS  10
+1 lærling

TF    <2
KF   <0,5

TF 3,64
KF 0,32

TF   1,1
KF   0,3

TF 0,3 
KF 0,3

TF 5,6 
KF 0,4 

TF 9,3 
KF 1,0

Retura Iris  24
+1 lærling

TF    <6
KF    <1

TF 7,80
KF 0,58

TF   6,6
KF   0,7

TF 4,5 
KF 1,1 

TF 2,8 
KF 0,1 

TF 4,8 
KF 1,0

Iris Produksjon  23
+ 1 lærling

TF    <6
KF    <1,5

TF 3,22
KF 0,62

TF   3,3
KF   0,8

TF 2,6 
KF 0,7 

TF 3,3 
KF 0,5 

TF 13,1
KF 1,1

Iris Service  53
+1 lærling

TF    <6
KF    <1

TF 5,87
KF 0,54

TF   1,9
KF   0,3

TF 4,6 
KF 0,4 

TF 6,6
KF 0,7

TF 5,0 
KF 0,5

Mivanor 3 i Bodø
2 i Sandnes

- TF 1,1, alt er  
korttidsfravær

TF   0,2 TF 1,4 
KF 0,8 

TF 1,1
KF 1,1

TF 1,4

Labora  25 i Bodø
2 i Tromsø

TF    <4 
KF    <1 

TF 6,1
KF 1,9

TF   3,5
KF   0,7

TF 3,2 
KF 0,8 

TF 2,6
KF 1,1

TF 2,7
KF 1,7

HT-Safe  16 KF   <1,2 TF 2,76
KF

TF  1,7 TF 2,1
KF 1,2

TF 5,7
KF 0,6

TF 7,9
KF 2,7

Gjennomsnitt 151 - 3,48        2,6       2,6      3,9      6,3 

Gjennomsnitt Iris konsern: totalt fravær 3,48 % i 2020. 
Det har vært noe fravær knyttet til karantene i påvente av Covid-prøvesvar. I tillegg har arbeidsulykker medført 
langtidsfravær i Retura Iris og Iris Service.
Det er et meget bevisst forhold til tilrettelegging der det er mulig å legge til rette for å være på jobb «med det som er friskt» i 
stedet for å være hjemme med «det som er sykt». 
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1.6 Kompetanse, opplæring 
Endring i arbeidsmetoder, ny teknologi og utstyr samt endring/skjerping av myndighetskrav gir stadig behov for ny og/eller 
utvidet kompetanse. Dette gjelder uten unntak og på alle nivå, og er avgjørende for å kunne være i front. Kompetanseheving 
og tilpasset opplæring skjer hele tiden. Iris selskapene på Vikan er godkjente lærlingebedrifter og har gjennom 2020 hatt 4 
lærlinger i ulike fagområder som har fullført sin lærlingetid.

2 Andre/ periodiske HMS aktiviteter 2020 

2.1 Bedriftshelsetjeneste
Anbudsprosess er gjennomført. Hemis vant konkurransen og har i 2020 levert tjenester i tråd med handlingsplan og avtale. 
Avtale gjelder 4 år og omfatter Iris på Vikan samt Labora og Mivanor. 

2.2 Myndigheter: Tilsyn 
Brannkontroll (årlig krav): Iris Vikan, Labora i Bodø og Tromsø.
Fylkesmannen i Nordland: Brevkontroll- Innsamling mottak og håndtering av isolerglassruter.

3 Annet

3.1. Oppgraderinger/vedlikehold og tiltak bygg og anlegg i Iris

Iris Salten: Prosjekter oppgradering bygningsmasse Miljøtorg Fauske, Reipå, nybygg på Vensmoen og innledende møter 
om oppføring av nye omlastehaller på Tømmernes og Fauske..   
Masterplan Vikan: Innledende arbeid med å videreutvikle Vikan Avfallsplass som et bærekraftig industriområde med hensyn 
til lønnsomhet, verdiskaping, miljø og samfunn. 
Kompost: Maskinell avvanning av kloakkslam er igangsatt med nytt utstyr.

3.2 Renhold, vask av arbeidstøy og kantinedrift Vikan:

Renhold og vask av arbeidstøy: Forsterket renhold ifm Covid-19 i tett samarbeid med tjenesteleverandør. 
Kantina Vikan Forebyggende tiltak i kantina ifm Covid -19 ut fra risikovurdering.
Kantina er et viktig sosialt møtepunkt, og ivaretas godt fra ekstern leverandør. 
Ny anbudsrunde for renholdstjenester og kantinedrift, begge  i 2020, ble vunnet av Busch-Sørensen as.

4 Risikobasert tilnærming som utgangspunkt for Kvalitetsarbeid og intern kontroll.

Risikobasert tilnærming innebærer å identifisere kritiske faktorer og vurdere prosesser som øker eller er til hinder for at Iris 
når sine mål. Dette er et sentralt element for å sikre at ledelsessystemet er i henhold til krav i ISO-9001. Iris skal ta 
tilstrekkelig hensyn til styrker, svakheter, trusler og muligheter i den kontekst (interessenter og forhold) som Iris-selskapene 
forholder seg, og risiko skal vurderes i vid forstand, ikke bare HMS. 
Det innebærer å ha oversikt og kontroll over prosesser, tiltak og «aksjoner» som er nødvendig for å ivareta krav og 
forventninger fra interessenter. Eksempel her er ansatte, kunder og leverandører, men også forhold som økonomi, ytre miljø 
mv. for å ivareta forbedring og utvikling. 

4.1 Kvalitetsarbeid, «ISO-arbeid» og HMS,

Arbeidsmiljølov og Forskrift om Intern kontroll regulerer HMS-arbeidet for bedrifter i Norge, og HMS-arbeidet står i 
utgangspunktet støtt «på egne ben». 
Kvalitetsarbeidet («ISO.arbeid») henger nøye i hop med HMS- og Miljøarbeid, og de utfyller hverandre godt. ISO standarder 
setter krav til hva som skal være dokumentert og fulgt opp i ledelsessystemet (Dokumentert informasjon ) og gir føringer for 
all vår faktiske drift og virksomhet i alle ledd. ISO-krav: Selskapenes øverste ledelse er ansvarlig for ledelsessystemet for 
kvalitet og miljø. Roller, ansvar og myndighet skal være bestemt, kommunisert og forstått i hele organisasjonen.
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ISO-arbeidet gir en ekstra dimensjon til HMS, særlig i kravene til kontinuerlig forbedring og intern kontroll med virksomheten. 
Vår aktivitet og risiko/muligheter ved virksomheten skal være vurdert og beskrevet i kvalitetssystemet. Her beskrives kjerne- 
ledelse- og støtteprosesser, og dokumenterer risiko, hvilke krav som følger den enkelte prosess. 
Iris skal til enhver tid ha oversikt og kontroll på de ulike krav som stilles til våre prosesser og virksomhet, både fra 
myndigheter, kunder, leverandører, andre interessenter, ansatte osv. Avvik relateres til brudd på definerte krav. 
Status vurderes i både intern revisjon i alle enheter, samt ekstern revisjon årlig fra akkreditert revisjonsinstans. 
For Intern revisjon er det utarbeidet interne sjekklister basert på ISO-krav, selskapets miljø-kvalitet- og HMS mål,  lovkrav og 
egne krav. Rapporter fra internrevisjoner definerer forbedringsområder og dokumenterer mangler og avvik som følges opp 
og behandles i selskapenes ledelse. Til sammen viser resultatene nivået av intern kontroll i organisasjonen.  
I Ekstern revisjon tar revisor stilling til om Kvalitetssystemet fyller ISO-kravene, og vurderer samsvar mellom krav og praksis.

4.2 Revisjoner og samsvar 2020, Iris Salten IKS, Iris Produksjon, Iris Service, Mivanor:

Ekstern revisjon: Iris-selskapene Iris Salten, Mivanor, Iris Service, Iris Produksjon og Retura Iris  har i 2020 hatt 3 dagers 
ekstern revisjon fra KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering as. Revisjon i februar ble gjennomført fysisk på miljøtorgene 
Steigen, Oppeid og Tømmernes. Hoveddelen av ekstern revisjon ble gjennomført over 2 dager i april, på TEAMS fra Vikan.  
Intern revisjon: Covid-19 har medført mange utsettelser. Alle enheter/avdelinger unntatt Retura Iris er revidert (ble 
gjennomført  januar 2021)

Samsvar: Øverste ledelse skal hvert år vurdere og dokumentere Samsvar mellom krav og praksis på sentrale områder. 
Ledelsens gjennomgåelse er utført for ISO-sertifiserte datterselskaper. Resultatet viser stor grad av samsvar ved vår praksis 
og myndighetskrav, ISO-krav og andre krav. 
Det vurderes å være god intern kontroll. 

5 Avslutning
Det arbeides systematisk med kvalitet og HMS og jobbes godt med utfordringer i hverdagen.
Totalbildet for HMS er veldig bra i selskapene. og Iris er godt rustet og framtidsrettet. 
Ut fra «Trippel bunnlinje» ansees sosialt ansvar/arbeidsmiljøforhold å være godt ivaretatt. 

Vikan 26.02.2021
Ellen S. Bakkefjell
HR-KHMS leder
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Styret – Iris Salten IKS. 

Sak nr: 21/15 8. mars 2021
Orienteringssak

Økonomirapport pr 31. desember 2021.

Hensikt. 
Administrasjonen i Iris legger fram økonomirapporter for styret kvartalsvis 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 – desember 2020.

Regnskapet for 2020 er ikke revidert, og det tas derfor forbehold om endringer. For å få 
sammenlignbare tall med 2019, presenteres tallene for 2019 uten endring på selvkost, og avsatt utbytte.

Regnskapet viser en omsetning på kr 125 762 000, og et underskudd på kr 9 132 000. Sammenlignet 
med budsjettet et det et negativt avvik på kr 8 334 000. Prognosen for 2020 er et underskudd på kr 
3 791000.

Pandemien har vist seg å ha stor innvirkning på folks reisevaner, og mange har vært «lenge» hjemme. 
Dette vises også på avfallsmengdene samlet inn av Iris Service, som har økt med 14% mot 2019. For 
Retura Iris har det vært en reduksjon på 19% i samme periode. 

Egenkapitalen før skatt er kr 69,9 mill. og egenkapitalandelen er 30,7%, (pr 31.12.19, 31,5%).

Oppsummering av endringer mot budsjettet for periode 1 – 12: 
Inntektene er 3,5 mill. høyere enn budsjettert. Følgende postere har størst avvik mot budsjett: 

 Inntekter fra mottak forurensede masser er kr 4,1 mill., som er kr 1,6 mill. over budsjett, men kr 
2,2 mill. lavere enn i 2019.

 Det er mottatt støtte til Strandaksjon med kr 820 000. 
 Økte gebyrinntekter med kr 1,2 mill.
 Redusert salg av UG anlegg med kr 223 000.

Kostnader er kr 11,8 mill. høyere enn budsjett. Følgende poster har størst avvik:
 Varekostnadene er kr 8 mill. høyere enn budsjett:

o Økte avfallskostnader kr 6,3 mill. pga. økte mengder kombinert med noe endrede priser 
som slår negativt ut (restavfall, jern og metall, blandet papir).

o Inndekking av underskudd i Iris Service kr 1,4 mill. (prognose kr 2,2 mill.).

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap i fjor Årsbudsjett Estimat 2020
Driftsinntekter -125 762 115kr -122 243 331kr -3 518 784kr     -115 392 992kr -122 243 331kr   125 306 000-     
Varekostnader 91 196 682kr    83 117 180kr    8 079 502kr      82 066 153kr    83 117 180kr      89 532 000
Personalkostnader 14 286 246kr    11 062 599kr    3 223 647kr      10 865 409kr    11 062 599kr      11 487 000
Andre driftskostn og avskrivn. 27 604 929kr    25 650 997kr    1 953 932kr      24 304 105kr    25 650 997kr      26 568 000
Driftsresultat 7 325 742kr     -2 412 555kr    9 738 297kr     1 842 674kr      -2 412 555kr       2 281 000
Netto finansinnt / kostnader 1 806 935kr      3 210 551kr      -1 403 616kr     2 755 767kr      3 210 551kr        1 510 000
Ordinært resultat før skatt 9 132 677kr     797 996kr        8 334 680kr     4 598 441kr      797 996kr           3 791 000

Iris Salten - Resultat periode 1 - 12
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 Personalkostnadene er kr 3,2 mill. høyere enn budsjett:
o Kostnader direktør kr 2 534 000 (frem til 31.05.22). 
o Pensjonskostnader kr 336 000.

 Avskrivninger kr 733 000 høyere enn budsjett (aktivering av kunstprosjektet som ikke var 
budsjettert).

 Andre driftskostnader er kr 1,9 mill. høyere enn budsjett:
o Datakostnader kr 360 000 (uforutsatte kostnader).
o Bærekraftarbeidet ikke budsjettert kr 719 000.
o Advokat hjelp kr 392 000 (anbudsprosess for Iris Service og avgang adm.dir.).
o Revisjon og drift økonomisystemer kr 130 000.
o Covidkostnader renhold og sprit kr 80 000.
o Høyere forsikringskostnader enn budsjettert kr 150 000.
o Reduserte reisekostnader med kr 200 000.
o Øvrige er mindre overskridelser på forskjellige poster.

 Reduserte finanskostnader med kr 1,4 mill.

Irisfondet har en saldo på kr 15 617 000, og det er i perioden utbetalt kr 2 309 000 for prosjektet 
«Utsiktsrydding i Salten» og samferdsel og digitaliseringsprosjektet (Salten Regionråd).

Iris Service som også er innenfor selvkostområdet, har et overskudd på kr 926.000 før skatt. Det er 
overført kr 1,4 mill. for dekning av driftsmessig underskudd. Prognosen i september var kr 2,2 mill. 

Årsaken til en bedring av resultatet ligger blant annet i:
- God drift i alle avdelingene.
- Noe lavere tap på salg av biler enn estimert i september 2020.
- Redusert pensjonsforpliktelse med kr 1,0 mill.

Utfyllende kommentarer til poster i resultatregnskapet

Inntektene
Samlede inntekter er kr 125,7 mill. som er kr 3,5 mill. høyere enn budsjett. 

Husholdningsgebyret er kr 102 340 000 som fordeles:
 Ordinært gebyr kr 99,7 mill.
 Fakturagebyret kr 408 000 (andelen papirfaktura har gått betydelig ned de siste årene).
 Betalte ekstratjenester kr 2,2 mill.

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 1,6. 
 Mottatt støtte til Strandaksjon med kr 820 000. som ikke er budsjettert. (Innvilget kr 1,2 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 halvår har det vært betydelig høyere 
aktivitet enn i 2019. Dette vises også i økte inntekter fra torgene som har økt med er 21,2% mot 2019. 
Sammenlignet med budsjett for 2020 er det en økning på 20%. 
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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.

Totale varekostnadene er kr 91,2 mill., og kr 8,1 mill. høyere enn budsjett. Sammenlignet med 
prognosen for 2020, er det en økning på 1,7 mill. 

Økningen skyldes økte mengder, i tillegg har noen fraksjoner hatt prisøkninger i forhold til budsjett. Vi 
ser en trend at nedstrømsprisen øker, og vil fortsette å øke i fremtiden, noe som vi må ta høyde for. 

Totale mengder har økt med 14% sammenlignet med 2019, fraksjonene som har økt mest er:
 Trykkimpregnert trev. 49%
 Restavfall 13%
 Matavfall 10%
 Trevirke 10%

Sammenlignet med 2019 er behandlingskostnadene økt med 15% (kr 4,3 mill).

2020 2019 Avvik
Sum inntekter miljøtorg -14 830 040kr     -12 232 268kr        21,2 %

Sammenligning Inntekter fra miljøtorg 2020 - 2019

13%

23%

13%
35%

14% 2%

Innsamling indre Salten

Innsamling Bodø

Drift Miljøtorg 

Behandlingskostnader

Kontrakt administrasjon, 
kundesenter

Varekostnader
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Personalkostnader. 
Samlede lønnskostnader er kr 14,3 mill., som er kr 3,2 mill. lavere enn budsjett.

Mot prognose er det en økning på kr 2,8 mill., som består av:
 Avtale til tidl.dir. kr 2,5 mill.
 Økt pensjonsforpliktelse kr 336 000.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger. 
Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 27 604 000, som er kr 1,9 mill. høyere enn budsjett. 

Sammenlignet med prognosen er det en økning på kr 1 mill. 
 It kostn. kr 360 000.
 Konsulenthonorar kr 211 000.
 Salg/MF kostnader kr 450 000 (profilering av biler Iris Service, TV aksjonen, noe overforbruk 

knyttet til oppgradering av hjemmeside).

Økning mot budsjett er beskrevet nedenfor:
 Avskrivninger kr 733 000 høyere enn budsjett (aktivering av kunstprosjektet som ikke var 

budsjettert).
 Andre driftskostnader er kr 1,9 mill. høyere enn budsjett:

o Datakostnader kr 360 000 (uforutsatte kostnader).
o Bærekraftarbeidet ikke budsjettert kr 719 000.
o Advokat hjelp kr 392 000 (anbudsprosess for Iris Service og avgang adm.dir.).
o Revisjon og drift økonomisystemer kr 130 000.
o Covidkostnader renhold og sprit kr 80 000.
o Høyere forsikringskostnader enn budsjettert kr 150 000.
o Reduserte reisekostnader med kr 200 000.
o Øvrige er mindre overskridelser på forskjellige poster.

Finansinntekter/kostnader.
Netto finansinnt./kostnader er kr 1 806 000, som er kr 1 403 000 lavere enn budsjett. 

Det er ikke tatt opp lån for dekning av lånebehovet for 2020. Samlet lånemasse var pr 31.12.20 var 
kr 136,7 mill, herav er kr 34,2 mill. utenfor selvkost.

Rentesatsen pr. 28.02.21 var i KBN 1,05%, og i Nordea 1,1% (3 mnd nibor + 0,65 i margin).

Investeringer
Det er gjort investeringer i 2020 for kr 11,6 mill. som fordeles:

Dunker,containere kr   4 028 000
IT utstyr kr      393 000
Kontorutstyr  kr      167 000
Miljøtorg kr        67 000
Miljøtorg Fauske grunnarbeid kr   2 512 000
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Nye betalingsterminaler torg kr      787 000

Pågående prosjekter:
Renovering kontorer Fauske kr        19 000
Utvidelse kontorer Vikan kr      188 000
Vensmoen kr   2 882 000
Omlastehall Tømmerneset kr        51 000
Omlastehall Fauske kr      264 000
Nytt regnskapssystem kr      460 000
Sum kr 11 630 000 

Likviditet
Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

Foreløpig resultat før skatt for våre datterselskaper pr 31.12.20. 
 Omsetning Resultat før skatt

2020       2019 2020 2019
Retura Iris AS 62,1 mill kr            63,4 mill kr 5,0 mill kr 3,8 mill kr
Iris Service AS 111,4 mill kr 99,9 mill kr       926 000 kr       761 000 kr 
Iris Produksjon AS 101,4 mill kr 108,1 mill kr 3,8 mill kr      14,4 mill kr
HT-Safe AS 8,5 mill kr 9,5 mill kr -1,8 mill kr 0 mill kr
Nofir AS     29,2 mill kr 7,1 mill kr 2,2 mill kr -5,8 mill kr
Uab Nofir (Litauen) mill kr mill kr mill kr mill kr
Mivanor AS 8,6 mill kr 17,9 mill kr       -2,4 mill kr   -1,1 mill kr
Labora AS  36,5 mill kr 28,5 mill kr        2,4 mill kr -0,3 mill kr

For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg.

Administrasjonens vurdering/anbefaling:
Regnskapet pr. 31.12.20 bærer preg av økte behandlingskostnader pga. økte mengder og priser. Dette 
gir et resultat som er dårligere enn budsjettert, men også i forhold til prognose utarbeidet pr. august på 
bakgrunn av tall fra 30.6. Også avsetningen for påløpte kostnader tidligere dir. påvirker resultatet.

Perioderesultatet er negativt med kr 9,1 mill., mot budsjettert underskudd på kr 800 000. Det er 
utarbeidet en prognose pr. 31.12.20 med et underskudd på kr 3,8 mill. 

Forslag til vedtak: 
Fremlagte orientering om regnskapet pr 31.12.20, med et foreløpig negativt resultat på kr 9,1 mill. tas til 
orientering. 

Bjørn Ove Moum
Administrerende direktør
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Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 12 2020. 

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap i fjor Årsbudsjett
Inntekter Underground -1 177 000kr            -1 400 000kr            223 000kr                -865 000kr               -1 400 000kr               
Inntekter fra miljøtorgene -kr                       -kr                       -kr                       -kr                       -kr                          
Saldoforespørsel og salg gule sekker -kr                       -kr                       -kr                       -kr                       -kr                          
Husholdningsrenovasjon -102 340 399kr         -101 142 331kr         -1 198 068kr            -92 222 659kr           -101 142 331kr            
Gevinst salg anleggsmidler -kr                       -kr                       -kr                       -kr                       -kr                          
Selvkost årlig endring -kr                       -kr                       -kr                       -kr                       -kr                          
Viderefaktuering timer og diverse -1 236 992kr            -390 000kr               -846 992kr               -1 976 712kr            -390 000kr                  
Sum eksterne inntekter -104 754 391kr        -102 932 331kr        -1 822 060kr            -95 064 371kr          -102 932 331kr           

Leieinntekter Vikan deponi -11 216 599kr          -9 601 000kr            -1 615 599kr            -12 291 345kr           -9 601 000kr               
Administrative tjenester -9 791 125kr            -9 710 000kr            -81 125kr                 -8 037 276kr            -9 710 000kr               
Retura kunder ekspedert av Iris Salten -kr                       -kr                       -kr                       -kr                       -kr                          
Sum interne inntekter -21 007 724kr          -19 311 000kr          -1 696 724kr            -20 328 621kr          -19 311 000kr             

Sum driftsinntekter -125 762 115kr        -122 243 331kr        -3 518 784kr            -115 392 992kr         -122 243 331kr           

Kontrakt innsamling Indre Salten 12 345 002kr           11 648 000kr           697 002kr                12 184 693kr            11 648 000kr              
Kontrakt Innsamling Bodø og ug 20 775 002kr           20 075 000kr           700 002kr                19 023 004kr            20 075 000kr              
Kontrakt drift miljøtorg 11 539 997kr           11 488 000kr           51 997kr                  10 135 000kr            11 488 000kr              
Behandlingskostnader MT 16 336 459kr           13 094 250kr           3 242 209kr             -kr                       -kr                          
Behandlingskostnader Innsamling 15 695 813kr           12 580 750kr           3 115 063kr             27 753 711kr            25 675 000kr              
Kontrakt administrasjon, kundesenter 13 065 005kr           13 050 000kr           15 005kr                  11 203 998kr            13 050 000kr              

Varekostnad salg undergrundsanlegg 429 625kr                481 180kr                -51 555kr                 429 625kr                481 180kr                   
Drift undergr, vekter, behundergr, N Navigasjon 21 900kr                  -kr                       21 900kr                  -10kr                       -kr                          
Behandling av avfall, internfakturering -kr                       -kr                       -kr                       -0kr                         -kr                          
Kjøp bioposer og gule sekker 20 116kr                  -kr                       20 116kr                  29 789kr                  -kr                          
Drift renseanlegg -kr                       -kr                       -kr                       -kr                       -kr                          
Andre innsamlingskostnader 967 765kr                700 000kr                267 765kr                1 306 343kr             700 000kr                   
Sum Varekostnader 91 196 682kr           83 117 180kr           8 079 502kr             82 066 153kr           83 117 180kr              

-kr                       
Lønninger fast ansatte inkl bonus 7 012 840kr             7 300 000kr             -287 160kr               6 697 608kr             7 300 000kr                
Lønn andre (vikarer) 368 186kr                -kr                       368 186kr                45 847kr                  -kr                          
Lønn overtid (faste/vikarer) 34 508kr                  60 000kr                  -25 492kr                 48 914kr                  60 000kr                     
Beregnede feriepenger 995 336kr                882 000kr                113 336kr                921 366kr                882 000kr                   

Arbeidsgiveravgift beregnet 898 420kr                793 000kr                105 420kr                776 549kr                793 000kr                   
Personalforsikringer 21 910kr                  80 000kr                  -58 090kr                 17 440kr                  80 000kr                     
KLP pensjonsandel 1 733 153kr             1 399 999kr             333 154kr                1 861 729kr             1 399 999kr                
Netto sykelønn refundert 23 719kr                  30 000kr                  -6 281kr                  49 894kr                  30 000kr                     
Andre personalkostnader 3 198 174kr             517 600kr                2 680 574kr             446 062kr                517 600kr                   
Sum Personalkostnader 14 286 246kr           11 062 599kr           3 223 647kr             10 865 409kr           11 062 599kr              

Iris Salten - Resultat periode 1 - 12
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Regnskap Budsjett Avvik Regnskap i fjor Årsbudsjett

Iris Salten - Resultat periode 1 - 12

Avskrivning bygg/anlegg 8 855 647kr             14 148 000kr           -5 292 353kr            8 503 878kr             14 148 000kr              
Avskrivninger container 4 646 358kr             -kr                       4 646 358kr             4 082 588kr             -kr                          
Avskrivninger inventar/data/utstyr 905 370kr                -kr                       905 370kr                541 313kr                -kr                          
Avskrivning maskinanlegg 473 714kr                -kr                       473 714kr                99 735kr                  -kr                          
Sum avskrivninger 14 881 089kr           14 148 000kr           733 089kr                13 227 514kr           14 148 000kr              

Renhold, kantinedrift, posthenting 847 090kr                865 000kr                -17 910kr                 797 978kr                865 000kr                   
Kommunale avg, eiendomskatt 1 049 837kr             1 070 000kr             -20 163kr                 879 952kr                1 070 000kr                
Leieutgifter, containerleie 77 699kr                  173 000kr                -95 301kr                 122 419kr                173 000kr                   
Drift/leie betalingsløsninger -kr                       -kr                       -kr                       -58kr                       -kr                          
Inventar/utstyr/data 300 578kr                315 000kr                -14 422kr                 217 301kr                315 000kr                   
Vedlikehold data/utstyr/lisenser data 2 224 834kr             1 760 000kr             464 834kr                1 498 815kr             1 760 000kr                

Arbeidsklær og verneutstyr 3 517kr                   5 000kr                   -1 483kr                  -kr                       5 000kr                      
Vedlikehold anlegg / containere 545 414kr                500 000kr                45 414kr                  571 014kr                500 000kr                   
Revisjon 224 835kr                160 000kr                64 835kr                  142 114kr                160 000kr                   
HMS 211 980kr                249 997kr                -38 018kr                 247 435kr                249 997kr                   
Innleid arbeidskraft, konsulenter 1 381 343kr             630 000kr                751 343kr                915 231kr                630 000kr                   

Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv. 230 790kr                155 000kr                75 790kr                  199 900kr                155 000kr                   
Telefon, bredbånd 103 799kr                50 000kr                  53 799kr                  101 908kr                50 000kr                     
Porto 240 709kr                300 000kr                -59 291kr                 374 782kr                300 000kr                   
Kurs, reiser, møter etc. 535 233kr                905 000kr                -369 767kr               853 917kr                905 000kr                   
Varekjøp kanitne (salg som inntekt) 510 325kr                530 000kr                -19 675kr                 523 974kr                530 000kr                   

Annonser, reklame, brosjyrer, hjemmeside 2 916 975kr             2 840 000kr             76 975kr                  2 886 578kr             2 840 000kr                
Representasjon, gaver 600kr                      -kr                       600kr                      4 940kr                    -kr                          
Kontigenter 284 350kr                280 000kr                4 350kr                   419 069kr                280 000kr                   
Tilskudd, støtte -kr                       -kr                       -kr                       -kr                       -kr                          
Forsikringspremier 471 861kr                320 000kr                151 861kr                278 934kr                320 000kr                   

Bank- og kortgebyr 372 484kr                350 000kr                22 484kr                  271 175kr                350 000kr                   
Tap på fordringer, innkommet tidl. avskrevet tap 34 466kr                  20 000kr                  14 466kr                  -216 665kr               20 000kr                     
Purreomkostninger + annet 155 122kr                25 000kr                  130 122kr                -14 122kr                 25 000kr                     
Sum andre driftskostnader 12 723 840kr           11 502 997kr           1 220 843kr             11 076 591kr           11 502 997kr              

Sum driftskostnader 133 087 858kr         119 830 776kr         13 257 081kr           117 235 666kr          119 830 776kr            

DRIFTSRESULTAT 7 325 742kr             -2 412 555kr            9 738 297kr             1 842 674kr             -2 412 555kr               

Inntekter investeringer datterselskap -kr                       -kr                       -kr                       -kr                       -kr                          
Renteinntekter og utbytte fra døtre -332 206kr               -283 449kr               -48 757kr                 -400 175kr               -283 449kr                  

Nedskrivning av omløpsmidler -kr                       -kr                       -kr                       -kr                       -kr                          

Rentekostnader 2 139 140kr             3 494 000kr             -1 354 860kr            3 155 942kr             3 494 000kr                
Netto finanskostnader 1 806 935kr             3 210 551kr             -1 403 616kr            2 755 767kr             3 210 551kr                

Ordinært resultat 9 132 677kr             797 996kr                8 334 680kr             4 598 441kr             797 996kr                   
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Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 12 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                -2 359 857kr            132 835 684kr              
Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr) 21 703 127kr                  -1 077 165kr            20 625 962kr                
Driftsløsøre og inventar 6 015 406kr                    -75 456kr                 5 939 951kr                  
Sum varige driftsmidler 162 914 074kr                -3 512 478kr            159 401 596kr              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                    4 000 000kr             6 000 000kr                  2
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                  4 000 000kr             27 937 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                     3
Egenkapitalinnskudd KLP 1 029 327kr                    -kr                       1 029 327kr                  
Sum investering i andre aksjer og andeler 1 362 720kr                    100 000kr                1 462 720kr                  

Sum anleggsmidler 188 918 649kr                587 522kr                189 506 171kr              

Omløpsmidler
Varelager 864 426kr                       -285 741kr               578 685kr                     
Kundefordringer (husholdning og næring) 3 676 288kr                    -2 088 935kr            1 587 354kr                  
Selvkost akkum resultat 5 742 569kr                    -kr                       5 742 569kr                  
Andre fordringer 943 675kr                       -336 790kr               606 884kr                     
Krav på utbytte 6 562 525kr                    -6 562 526kr            -1kr                             
Avsetning tap på fordringer -200 000kr                      -kr                       -200 000kr                    
Sum fordringer 17 589 483kr                  -9 273 992kr            8 315 491kr                  

Sum bankinnskudd 42 368 283kr                  -14 927 111kr          27 441 172kr                

Sum omløpsmidler 59 957 766kr                  -24 201 103kr          35 756 663kr                

Sum anleggsmidler og omløpsmidler 248 876 415kr                -23 613 580kr          225 262 835kr              

Iris Salten - Balanse periode 1 - 12

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten
Note 2: Emisjon i Mivanor.
Note 3: Aksjekapital i Avfallsmegling Nord AS
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EGENKAPITAL OG GJELD IB Bevegelse UB Note

Egenkapital
Frie fond -63 403 519kr                 -kr                       -63 403 519kr               
Fond Interkommunalt samarbeid -17 926 941kr                 2 309 294kr             -15 617 647kr               4
Overført årsresultat -kr                       -kr                            
Overført perioderesultat -kr                              9 132 677kr             9 132 677kr                  
Sum egenkapital -81 330 461kr                 11 441 971kr           -69 888 490kr               

Gjeld
Pensjonsforpliktelser -2 647 720kr                   -908 178kr               -3 555 898kr                 
Påløpt lønn dir. -kr                              -2 079 418kr            -2 079 418kr                 
Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB) -146 661 245kr               9 936 277kr             -136 724 968kr             
Betalbar skatt -243 632kr                      243 630kr                -2kr                             
Mva, aga, skatt, andre trekk 3 800 401kr                    -278 427kr               3 521 974kr                  
Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg -1 517 186kr                   -184 137kr               -1 701 323kr                 

Leverandørgjeld -8 902 467kr                   4 973 904kr             -3 928 563kr                 
Periodisering husholdningsgebyr -30kr                              2 000kr                   1 970kr                        5

Gjeld til selskap i samme konsern
Kundeford. på selskap i samme konsern 4 361 410kr                    -1 638 762kr            2 722 648kr                  6
Gjeld til selkap s. konsern -15 675 720kr                 2 041 156kr             -13 634 564kr               7
Mellomregning Iris Service  AS -59 765kr                       63 565kr                  3 800kr                        8
Mellomregning Iris Produksjon AS -kr                              -kr                       -kr                            
Mellomregning Iris Retura AS -kr                              -kr                       -kr                            
Sum gjeld til selskap i s konsern -11 374 075kr                 465 959kr                -10 908 116kr               

Sum gjeld -167 545 924kr               12 171 609kr           -155 374 345kr             

Sum gjeld og egenkapital -248 876 385kr               23 613 580kr           -225 262 835kr             

Iris Salten - Balanse periode 1 - 12

Note 4: Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.
Note 5: Periodisering av forskuddsfakturering av husholdningsgebyret.
Note 6: Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.
Note 7: Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt.
Note 8: Til gode for kostnader betalt av Iris Salten men som etter endring tilhører Iris Service.
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Styret – Iris Salten IKS. 

Sak nr: 21/16 8. mars 2021.
Orienteringssak

Orientering av lovlighetsvurdering av vedtak i sak 20/60 om «styret følger opp 
revisors anbefaling om at det ikke utbetales utbytte for 2020 i mai 2021».

Hensikt. 
Det er viktig at Styrets vedtak i enkeltsaker ikke er lovstridig, og i styremøte 29.01.21 ble det stilt 
spørsmål om styrets vedtak i sak 20/60 var lovstridig.

Bakgrunn. 
Vedtaket i sak 20/60 hvor «styret følger opp revisors anbefaling om at det ikke utbetales utbytte for 2020 
i mai 2021» (antar det her er en feilskrift i protokollen, og at det menes «bonus» i stedet for «utbytte»). 
Hele vedtaket er referert nedenfor: 

Styret gjorde vedtaket med bakgrunn av to forhold:

Fra revisor: 

(Gjelder at ansatte i Salten og Service får utbetalt bonus av overskudd i Retura og 
Produksjon).  

Det oppfattes problematisk at det pådras kostnader i de profitt-baserte selskapene, men 
som ikke bare gjelder deres egne ansatte, men derimot alle ansatte i hele konsernet. Dette 
gjelder bonus og avsetninger til finansiering av velferdstiltak. Det vi anser som spesielt 
utfordrende ved denne praksisen, er at disse selskapene bærer kostnader som gjelder andre 
selskaper. Dette reiser flere problemstillinger, men det som er mest problematisk er at de 
nevnte selskapene kreverskattemessig fradrag for disse kostnadene i sin helhet.
Skattelovens regler om fradragsrett (§ 6-1 flg) er begrenset til selskapets kostnader som 
pådras for å sikre eget selskap inntekter. Kostnader som gjelder andre selskapers ansatte vil 
naturlig ikke øke inntekten i det selskap som belastes kostnadene. Videre er det et 
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grunnleggende prinsipp I bokføringsloven som krever at: «Bokførte opplysninger skal være 
et resultat av faktisk inntrufne hendelser eller regnskapsmessige vurderinger og skal gjelde 
den bokføringspliktige virksomheten» (bokføringslovens § 4 nr 3). I forurensningslovens § 
34, 1. ledd andre setning fremkommer det at «Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom 
gebyrene».

Vi har forståelse for at dette er en etablert ordning som oppfattes å fungere godt. Likevel 
mener videt er behov for retting og endring av praksis. Så langt som vi kan se er det fullt ut 
mulig å opprettholde bonusordning og avsetninger til velferdstiltak, men at 
kostnadsbelastningen fordeles til de selskapene dette gjelder eller på ordinær måte 
gjennomføres i de enkelte selskapene.

Pågående anbudsprosess. 
Iris Produksjon og Retura Iris vil i løpet av høsten konkurrere om et stort anbud på 
henholdsvis behandling av avfall og håndtering av farligavfall lagt ut av Iris Service. Ved å 
beholde ordningen for resultatdeling slik den er i dag, vil habiliteten til Iris Service være 
svekket når selskapet skal vurdere tilbudene i disse konkurransene.
Vedtaket er gjengitt nedenfor:

Saken. 
I styremøte 29.1.21 ble det stilt spørsmål om følgende vedtak «styret følger opp revisors anbefaling om 
at det ikke utbetales utbytte for 2020 i 2021» er lovlig. Dette ut fra at flere selskaper har brukt bonus 
aktivt ved annonsering og forhandling om lønn. Ansatte har også i et halvt år jobbet med den oppfatning 
at det også i 2020 skulle utbetales bonus.

Deloitte ble engasjert for å gjøre en juridisk vurdering. I forbindelse med vurderingen ble det oversendt 
en grundig dokumentasjon fra de ulike selskapene knyttet til:

Praksis rundt innholdet i stillingsannonser
Mailkorrespondanse ift. forhandling av lønnsbetingelser hvor bonus her vært nevnt.
Hvorvidt bonus er tatt inn i individuelle arbeidsavtaler.
Hvor aktive selskapene har vært i måling opp mot bonusmål gjennom 2020.
Om bonus er forankret i tariffavtale.
Tidligere vedtak fra 2007 og 2020 

Nedenfor refereres Deloitte sin konklusjon:

42/50

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 03/08/2021 08:11:45



Vedlagt er notat fra Deloitte.

Forslag til vedtak: 
Styret tar vurdering fra Deloitte til orientering, som bekrefter at vedtaket i sak 20/60 er lovlig fattet.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.                                            
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Styret – Iris Salten IKS. 

Sak nr: 21/17 8. mars 2021.
Beslutningssak

Uttak av utbytte 2020.

Hensikt. 
Eiere av våre selskap har investert kapital, og ønsker derfor avkastning på investeringen i henhold til 
markedsinvestorprinsippet. Før årsregnskapet avlegges, må utbyttets størrelse fastsettes.

Bakgrunn. 
Det er nedfelt i eierskapsstrategien at de kommersielle selskapene skal utbetale utbytte tilsvarende 40% 
av resultat etter skatt, dette i henhold til markedsinvestorprinsippet. 60% tilbakeføres til selskapet.

Utbytte kan avstås i enkeltår dersom selskapet har spesielle driftsmessige utfordringer, eller skal gjøre 
investeringer som krever økt egenkapital.

Saken
Året 2020 har vært et vanskelig år for flere av våre selskap, men følgende selskap kan vise til positive 
resultater (foreløpige regnskap):

Retura Iris og Iris Produksjon har over år bygget egenkapital etter mange år med gode resultater. Dette 
har gitt selskapene meget høy egenkapital og god likviditet. For disse selskapene vil det være vanskelig 
å argumentere for behovet for å bygge ytterligere egenkapital ved å avstå fra å ta ut utbytte i 2020.

Labora har et foreløpig resultat før skatt som skyldes:
 Utbytte fra Patogen Nord på kr 1,2 mill.
 Oppbygging av varelager med kr 814 000.
 Redusert pensjonsforpliktelsen med kr 509 000. 

De to sistnevnte postene er uavhengig av selskapets drift, og genererer ikke økt likviditet. Dvs. at 
resultat fra driften i Labora for 2020 er et underskudd på ca kr 120 000. Et større utbytte vil derfor tappe 
selskapets likviditet.

I 2021 står Labora overfor flere mulige investeringer som et resultat av lønnsomhetsarbeidet bla. 
ønskes det at labsystemet videreutvikles for å redusere flere manuelle arbeidsprosesser. Det gjobbes 
også med å tilby Patogen AS (partner i Patogen Nord) bakteriologi analyse på fisk, som krever en 

Selskap Resultat før skatt Egenkap. før skatt EK andel
Labora 2 400 000 9 767 000 41 %
Retura Iris 5 000 000 35 807 000 63 %
Iris Produksjon 3 800 000 62 786 000 57,50 %
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investering på ca. kr 1,5 mill. Dette forutsetter en langsiktig avtale, og utstyret må finansieres eksternt, 
men egenkapitalkravet på 25% må dekkes.

Labora har hatt noen år med lav lønnsomhet, og de har derfor hatt begrenset mulighet til å bygge 
egenkapital. I og med at de står foran flere større investeringer som krever egenkapital, er det ikke 
ønskelig at det tas ut utbytte fra Labora i 2020.

Administrasjonens anbefaling:
Administrasjonen anbefales at det tas ut utbytte fra Retura Iris AS og Iris Produksjon AS på 40% av 
resultat etter skatt. I tillegg tas det et ekstraordinært utbytte fra Retura Iris AS på kr 4 mill. til dekning av 
emisjon i Mivanor gjort høsten 2020 ref. vedtak i sak 20/47. 

Forslag til vedtak: 
Styret beslutter å ta et utbytte fra Retura Iris og Iris Produksjon stort 40% av resultat før skatt, som går 
til Irisfondet. I tillegg tas det ute et ekstraordinært utbytte fra Retura Iris på kr 4 mill. som utbetales til Iris 
Salten IKS for dekning av tidligere gjennomført emisjon i Mivanor ref. vedtak i sak 20/47. Det tas ikke ut 
utbytte fra Labora i 2020.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.                                            
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Styret – Iris Salten IKS. 

Sak nr. 21/18 8. mars 2021
Beslutningssak

Fullmakt til administrerende direktør for generalforsamling i HT-safe AS. 

Hensikt. 

Iris Salten IKS eier HT Safe AS sammen med Hamarøy kommune, og det må defineres hvem 
som kan representere Iris Salten IKS i generalforsamling til HT Safe AS.

Bakgrunn. 

I generalforsamling i datterselskaper kan adm direktør i morselskapet representere 
selskapet. Det forutsetter imidlertid at styret har gitt slik fullmakt. Uten at det er gitt 
fullmakt skal selskapet representeres ved styreleder. 

Forslag til vedtak: 

Adm. direktør gis fullmakt til å representere Iris Salten IKS under generalforsamling i HT Safe 
AS. 

Bjørn Ove Moum

Adm.dir.
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