Confidential, Moum, Bjørn Ove, 07/01/2021 14:17:01

Styremøte 4
ons. 30. juni 2021, 09.30 - 17.15
Comfort Grand Hotel

Agenda
09.30 - 09.35
5 min

1. Sak 21/31 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.

09.35 - 09.40
5 min

2. Sak 21/32 Protokoll fra møte 24.3.21, signert elektronisk.
Beslutning

Ragnar Pettersen

Protokoll er godkjent og signert i portal.
Forslag til vedtak:
Protokoll tas til orientering.
 Protokoll_Styremøte 3_240321.pdf (3 sider)

Orienteringssaker
09.40 - 09.55
15 min

3. Sak 21/33 Orientering fra representantskapsmøte 7.5.21
Orientering

Ragnar Pettersen

Hensikt:
Styreleder gir en tilbakemelding fra representantskapsmøtet.
Forslag til vedtak:
Styret tar styreleders informasjon fra representantskapsmøte til orientering styret

09.55 - 10.25
30 min

4. Sak 21/34 Orientering om drift.
Orientering

Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Administrasjon ønsker å holde styret orientert om pågående saker i Iris Salten IKS.
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon om drift til orientering.
 21 34 Driftsrapport pr juni 21.pdf (7 sider)
 21 34 Driftsrapportering datterselskap juni 21.pdf (19 sider)

10.25 - 10.50
25 min

5. Sak 21/35 Orientering om utviklingsarbeid husholdningsrenovasjon
Orientering

Bjørn Ove Moum
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Hensikt:
Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående utviklingsarbeid innenfor husholdningsrenovasjon.
Forslag til vedtak:
Informasjon om løpende utviklingsarbeid tas til orientering.
 21-35 Orientering om utviklingarbeidet i Iris Service.pdf (1 sider)
 21 35 Utviklingsrapport husholdningsrenovasjon.pdf (10 sider)

10.50 - 11.05
15 min

6. Sak 21/36 Status pågående byggeprosjekter
Orientering

Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Administrasjon ønsker å orientere om pågående byggeprosjekter.
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon om pågående byggeprosjekter til orientering.
 21 36 Pågående byggeprosjekter.pdf (2 sider)

11.05 - 11.20
15 min

7. Sak 21/37 Økonomirapport pr. 30.04.21.
Orientering

Lisbeth Vollan

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.
Forslag til vedtak:
Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.21, med et negativt resultat på kr 1 281 000 tas til orientering.
 21 37 Økonomirapport 30.04.21.pdf (9 sider)

11.20 - 11.35
15 min

8. Sak 21/38 Gjennomgang av avtaler mellom Iris Salten IKS og
datterselskapene (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)
Orientering

Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Forslag til vedtak
Styret tar informasjon om interne avtaler til orientering.

11.35 - 12.05
30 min

12.05 - 12.20
15 min

Lunsj

9. Sak 21/39 Orientering om iverksatte tiltak etter anmerkninger i brev fra
revisor.
Orientering

Bjørn Ove Moum
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Hensikt:
Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om gjennomførte tiltak etter anmerkninger i brev 1 etter revisjon 2020 fra
revisor. Også nevnt i oppsummeringen i styremøte 24.3.21.
Forslag til vedtak:
Informasjon om gjennomførte tiltak tas til orientering.
 21 39 Orientering om tiltak ref. brev fra revisor.pdf (2 sider)
 21-39 vedlegg Brev_nr_1_2021 fra revisor.pdf (3 sider)

12.20 - 12.50
30 min

10. Sak 21/40 Orientering om mulig investering i PFAS
deponiutvidelse(u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)
Orientering

Bjørn Ove Moum

Forslag til vedtak:
Informasjon tas til orientering

12.50 - 13.30
40 min

11. Sak 21/41 Orientering om fremtidig organisering av Iris Service og Iris
Salten.
Orientering

Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Å orientere styret om fremdrift i prosjektet fremtidig organisering av Iris Service og Iris Salten IKS.
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon om pågående prosess til orientering.
 21 41 Orientering om arbeidet med fremtidig organisering av Iris Service og Iris Salten.pdf (4 sider)

Diskusjonssaker
13.30 - 14.10
40 min

12. Sak 21/42 Tilgang til Vikan (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)
Diskusjon
Hensikt:

Bjørn Ove Moum

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for styret til diskusjon


Beslutningssaker
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14.10 - 14.25
15 min

13. Sak 21/43 Evaluering av finansreglementet for konsernet.
Beslutning

Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Styret ønsker å gjennomgå og evaluere selskapets viktigste styringsrutiner herunder finansreglementet se vedlegg.
Finansreglementet gjelder for morselskap og døtre hvor vi har majoritet.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar å ikke gjøre endringer i konsernet finansreglement.
 21 43 Gjennomgang av finansreglementet sist endret 2018.pdf (2 sider)
 Vedlegg sak 21-43 Regler finansforvaltning Iris Salten IKS.pdf (2 sider)

14.25 - 15.15
50 min

14. Sak 21/44 Konsernets fremtidige modell for resultatdeling.
Beslutning

Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Revisor anmerket etter revisjon av årsregnskapet i 2019 at vår finansiering av bonus i Iris Salten og Iris Service ikke er i
overensstemmelse med Skattelovens regler om fradragsrett. Det er derfor nødvendig med en gjennomgang av dagens ordning.
Forslag til vedtak:
Bonusordningen opphører permanent i Iris Salten IKS, Iris Produksjon AS, Retura Iris AS og Iris Service fra 1.1.21.
Bonusordningen videreføres for Labora, Mivanor og HT Safe fra 1.1.21. ut fra følgende regler:
•

Det er grunnlag for bonus dersom resultat før skatt og ekstraordinære poster er større enn
kr 300 000. Eksempel på ekstraordinære poster er utbytte fra andre selskaper, gevinster fra
ekstraordinære salg av anleggsmidler og aksjeposter og endringer i pensjonsforpliktelser.

•

Maksimalt 20% av resultat før skatt og ekstraordinære poster, maksimalt begrenset oppad til
kr 41 000 (en månedslønn ut fra årslønn kr 500 000). (I bonusavsetningen skal dekke
arbeidsgiveravgift på bonusutbetaling, bonus inngår ikke i feriepengegrunnlaget).

•

Bonus utbetales til faste og vikarer som arbeidet mere enn 115 dager per kalenderår.

•

Fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager til stede delt på totalt 230 dager ved 100 %
stilling. Ved andre stillingsprosenter beregnes tilsvarende tilstedeværelse (minst 50 %).

•

Den ansatte må være ansatt på utbetalingstidspunktet.

•

Utbetaling skjer i mai av påfølgende regnskapsår etter godkjennelse av årsregnskap.

•

Må være ansatt ikke senere enn 1. juli i opptjeningsåret.

Iris Trivsel videreføres med en årlig innbetaling på kr 3000 pr. årsverk som settes av i budsjettet i hvert selskap, første gang for
2022.
 21 44 Konsernets fremtidige modell for resultatdeling.pdf (7 sider)

15.15 - 16.15
60 min

15. Sak 21/45 Mivanor-valg av retning for videre arbeid med industriell
partner (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).
Beslutning

Bjørn Ove Moum
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Saken legges frem styret uten forslag til beslutning.

16.15 - 17.00
45 min

16. Sak 21/46 Orientering om mulig ny eier i Nofir med forslag om nedsalg
av Iris Produksjon sin aksjepost i Nofir.(u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)
Beslutning

Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Forslag til vedtk:
Styret tar informasjon om mulig nedsalg i Nofir til orientering.

17.00 - 17.15
15 min

17. Sak 21/47 Evaluering av dagens møte.
Beslutning

Ragnar Pettersen

Hensikt:
Å gi styret og administrasjon tilbakemelding på gjennomføring av dagens møte.
Forslag til vedtak:
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Styremøte 3
ons. 24 mars 2021, 09.30 - ons. 24 mars 2021, 14.00
Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Ragnar Pettersen (Styreleder), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Anne-Line Tverbakk, Ronny Seljeseth, Marit Holmvåg Hansen,
Monica Hansen Fjellstad, Hilde Furuseth Johansen, Bjørn Ove Moum (Daglig leder (fraværende i del 2 av sak 21-26).),
Elisabeth Alvestad (Utviklingsleder (deltaker i sak 21/24)), Lars Arve Jacobsen og Marit Holmvaag Hansen var fraværende i deler av møtet.

Møteprotokoll

T
F
A

1. Generalforsamling i datterselskapene

Hensikt:
Det skal avholdes generalforsamling for de heleide datterselskapene 24.3.21. Dette gjelder Mivanor AS, Labora AS, Iris
Produksjon AS, Retura Iris AS, Iris Service AS.
Agenda:
Sak 0: Konstituering
Sak 1: Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning 2020.
Sak 2: Fastsettelse av revisors honorar for 2020.
Sak 3: Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2020.
Sak 4: Valg av styremedlemmer.
Sak 5: Valg av valgkomite.
Egne referater for hvert selskap utarbeides.
Iris Produksjon innkalling GF 2021.pdf
Mivanor Innkalling_GF 2021.pdf
Retura Iris innkalling GF 2021.pdf
Iris Service innkalling GF 2021 rotert.pdf
Labora Innkalling til GF 2021 rotert.pdf

D

R

2. Sak 21/22 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Hensikt:
Godkjenning av saksliste og innkalling, samt vurdering om styret er beslutningsdyktig, jfr.§12 i lov om Interkommunale
selskap.
Vedtak:
Styret godkjenner innkallingen og sakslisten.

3. Sak 21/23 Protokoll fra møte 8.3.21, signert elektronisk.
Protokoll er godkjent og signert i portal.
Vedtak:
Protokoll tas til orientering.

Orientering
Bjørn Ove Moum

Beslutning
Ragnar Pettersen

Beslutning
Ragnar Pettersen

Protokoll_Styremøte 2_080321.pdf

Orienteringssaker
4. Sak 21/24 Status utviklingsarbeid - husholdningsrenovasjon.
Hensikt:
Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående utviklingsarbeid innenfor husholdningsrenovasjon.

Orientering
Bjørn Ove Moum/Elisabeth
Alvestad

Vedtak:
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Styret tar informasjon fra Iris Service om utviklingsarbeidet til orientering.
21-24 Orientering om utviklingarbeidet i Iris Service.pdf
210325 ISA styret pres ISE utvikling_1.pdf

5. Sak 21/25 Tilgang til Vikan (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)

Diskusjon
Bjørn Ove Moum

Bakgrunn:
Se vedlagte saksdokument.
Administrasjonen ønsker en diskusjon i forhold til hvordan vi tar denne saken videre overfor vår konkurrent og våre
eiere.
Vedtak:
Saken ble grundig diskutert i styret, med klare innspill til videre arbeid.

T
F
A

21-25 vedlgg brev av 14.12.20.pdf
21-25 Tilgang til Vikan.pdf

5.1.

Beslutningssaker
6. Sak 21/26 Møte med revisor.

Hensikt:
Styret skal minimum en gang pr. år ha en gjennomgang med selskapets revisor. Møte skal gjennomføres todelt hvor
administrasjon er tilstede i del 1, og uten administrasjon i del 2. Vår ansvarlige revisor Håvard Edvardsen fra BDO deltar
på Teams.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Vedtak:
Styret tar revisors vurderinger til orientering, og ber adm. dir. orientere i førstkommende styremøte hvordan revisors
vurderinger blir fulgt opp.

R

7. Sak 21/27 Årsregnskap 2020 med noter.
Hensikt:

D

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Styret skal innstille for representantskapet å vedta regnskap med balanse og noter.
Vedtak:
Resultatregnskap for 2020 med balanse og noter per 31.12.2020 godkjennes.

Selskapets resultat i 2020 viser et årsresultat etter skatt på kr 6 170 397 (overskudd) etter mottatt utbytte og
underskudd på selvkost.
Styret foreslår at morselskapets resultat stort kr
Disponeres slik:
Til egenkapital

kr

Til Irisfondet

kr

6 170 397

3 299 175

2 871 222

Noter 2020.pdf
21-27 Årsregnskap 2020 med noter.pdf
Resultat, balanse med kontantstrøm 2020.pdf

8. Sak 21/28 Styrets årsberetning for 2020.
Hensikt.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Styret skal hvert år avlegge sin årsberetning for representantskapet. Årsberetningen skal redegjøre for styrets arbeid og
selskapets stilling.
Vedtak:
Styrets godkjenner forslag til årsberetning for 2020 med tillegg av informasjon knyttet til temaet bruk av trainee og
lærlinger i konsernet.
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21-28 Styrets årsberetning 2020.pdf

9. Sak 21/29 Selvkostregnskapet for 2020.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Styre og representantskapet skal forsikre seg om at renovasjonsgebyret dekker de faktiske kostnadene knyttet til
innsamling og behandling av husholdningsavfall.
Årets selvkostregnskap ble et underskudd på kr 7 473 581 (kr 7 605 344 inkl. renter) mot selvkostprognose
(underskudd) kr 5 670 893. Akkumulert selvkostfond inkl. årets underskudd er kr 13 347 911 (Iris har til gode hos
abonnentene).
Vedtak:
Styret i Iris Salten IKS godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon for 2020 med et underskudd på kr 7
473 581, akkumulert selvkostfond inkl. årets underskudd er kr 13 347 911.
21-29 Selvkostberegning for Iris.pdf

T
F
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10. Sak 21/30 Agenda for representantskapsmøte 7.5.21.
Hensikt:

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Det skal avholdes representantskapsmøte to ganger pr. år. Forslag til agenda vedtas av styret.
Vedtak:
Forslag til agenda for representantskapsmøte 7.5.21 godkjennes.
21-30 Agenda for representantskapsmøte 7.5.21. .pdf

11. Sak 21/31 Evaluering av dagens møte.

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

Beslutning
Ragnar Pettersen

Vedtak:
Et godt møte, med følgende forbedringspunkter:
- Lange orienteringer opp mot en time er utfordrende å følge på Teams.
- Det er ønskelig at presentasjonene legges ut i forkant av møtet slik at de blir lettere å følge.
- Iris er en kompleks organisasjon, og det er da bra med noen "opplæringstema" i møtene.

D

R
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 21/24
Orienteringssak

30.06.21

DRIFTSRAPPORT PR. 23.6.21
Hensikt:
Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående viktige saker i Iris Salten IKS.

Iris Produksjon AS – oppsigelse fra daglig leder Harald Østbø.
Harald Østbø sa opp sin stilling mandag 21.6.21. Saken ble behandlet i Iris ved at ledergruppen,
styreleder i Iris Salten ble orientert. Det ble avholdt møte med Harald for å tegne «veien videre» og
hvilke forventinger han hadde. Deretter ble informasjon gitt til ansatte i Iris Produksjon gjennom et
allmøte med ansatte. Styret i Iris Produksjon og Styret i Iris Salten ble orientert per mail. Øvrige ansatte
ble orientert på Irisveggen.
Det jobbes med å utferdige en avtale med Harald Østbø, arbeidet støttes fra ekstern jurist.
Mere informasjon vil bli gitt i styremøte.
Kompetansekartlegging av kritisk kompetanse for drift og utvikling er igangsatt i selskapet.

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

Kvalitet, HMS og HR
Ellen Bakkefjell

Daglig ledelse
Bjørn Ove Moum

Økonomi

Konst. øk.sjef : Lisbeth
Vollan
Jeanette Hardy
Mona T. Eilertsen
Hanne Støver
Randi Heen

STAB

Kommunikasjon
Arnt E. Pedersen
Marked
Pernille Devold Kolsing
Trainee
Anneli Hunstad
IT og digitalisering
Marcus Samuelsen
Magnus Mikalsen
A. Nicolaisen (læring)

1
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Økonomiavdelingen:
- Lisbeth Vollan er konstituert som ny økonomisjef.
- En person har sagt opp sin stilling på økonomiavdelingen. Det er ingen dramatikk rundt
oppsigelsen og var forventet ville komme. Søkeprosess er igangsatt med mål om ansettelse
30.06.21.
- Det er kapasitetsutfordringer på avdelingen i og med at Lisbeth Vollan har fått nye
arbeidsoppgaver som økonomisjef som må implementeres. For at vi raskt kan få utnyttet
muligheten i det nye økonomisystemet, er det besluttet å ta inn en prosjektressurs over med ett
års varighet. Dette gir ingen økning i stillingsantallet på økonomi.
- Forventninger til nytt økonomisystem er større grad av automatisering, i tillegg til
kompetanseoppbygging gjennom nyansettelsene kan regnskapsførere overta mere av
kontrollerarbeidet. Hvordan dette påvirker behovet for egen controller vurderes fortløpende.
IT-avdelingen:
- Dagens lærling avslutter sin periode i sommer, og ny lærling er ansatt.
- Det er utfordringer for Labora å få innpass hos ekstern prosjektutvikler for videreutvikling av
Labora sitt kundesystem. IT-avdelingen kartlegger muligheten for å avhjelpe behovet internt i
Iris, sett i forhold til vårt fremtidige behov for IT-ressurser. Ny ressurs forutsettes dekket av de
kommersielle selskapene. Avklaringsprosess er igangsatt.
HR-HMS-kvalitet:
- Avdelingen har særdeles stort arbeidsfelt, i tillegg til at konsernet vokser datterselskapene har
behov for mere støtte. Oppgavene betjenes av en person som nærmer seg pensjonsalder 3-5
år. I forbindelse med utviklingssamtale er ressursbehov kartlagt, og det er ønskelig at det
legges inn en ressurs i budsjettet fra 2022 om mulig, deler av denne skal dekkes av de
kommersielle selskapene.

Status drift i våre stabsfunksjoner:
IT avdelingen :
- IT strategi: Det arbeides med å oppdatere IT strategien for konsern og datterselskap, slik at IT
avdelingen kan tilpasse seg behov og mål.
- IT avdelingen har fokus på lærlinger, nåværende lærling bestod fagprøven meget godt, ny
læring fra 2.8 er Simen Henriksen.
- Xledger: Implementeringen har gått meget bra, alle integrasjonene fungere tilfredsstillende
foruten mot fagsystemet til Retura.
- Utfordring med betalingsløsning for selvbetjente vekter ved reservasjon av beløp, hvor banken
ikke løser reservasjonen før etter 4-5 dager. Swedbank og Visa er involvert for å løse
problemet. En av klagene som behandles i klageorganet gjelder dette temaet.

2
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Økonomiavdelingen:
- Implementering av Xledger har gått fint, og alle de viktigste prosessene fungerer. Neste steg er
å legge inn budsjett, saldoer tidligere måneder og bygge rapporter.
- Ansettelse av ny regnskapsfører går fint, flere gode kandidater også for prosjektstillingen.
Marked/kommunikasjon:
Marked og kommunikasjon er inne i en hektisk periode og mye skjer:
- Startfasen av planlegging for «Åpen dag» 5.9.
- Kampanje rundt bedre sortering av glass og metallemballasje.
- Informasjon om mulighet for ombruk.
- Iris har hovedansvar for all kommunikasjon under gjenbruksuka i samarbeid med Bodø
kommune og flere andre aktører.
- Oppstart kartlegging av fokusområder for kommunikasjonsplan for 2022.
Kvalitet, HMS, HR:
- Vi har hatt hovedrevisjon av våre ISO- sertifisering for alle selskapene innenfor avfallsområdet.
Det gikk veldig fint, men selvfølgelig har vi forbedringsområder og det er bra. Våre kommentarer
til merknader og avvik etter ekstern revisjon er godkjent og lukket, nye ISO sertifikater er
klare/underveis.
- Ledelsens gjennomgang sjekkliste er innført men ikke implementert i alle driftsrapportene. Den
skal gi Styret mulighet til å være informert og ha kontroll med Iris selskapene.
- Etterslepet på internrevisjoner på Miljøtorgene pga Covid er gjennomført, og Iris er ajour iht.
plan. Det er veldig oppløftende resultater på alle torgene. Dette er viktig både for våre kunder
og ansatte.

Status pågående prosjekter:
Kontrollutvalget – sak avfallsanbudet Iris Service AS.
Iris Salten IKS var innkalt til kontrollutvalget 11.03.21 hvor vi redegjorde for gjennomføringen av offentlig
anskaffelse; transport, mottak og sluttbehandling av avfall. Det ble i tillegg oversendt et fyldig notat som
underbygget dette.
I møtet i kontrollutvalget 3.6.21 ble det gjort følgende vedtak etter gjennomgang av notatet:

3
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Revisjonsplan er meget omfattende og skal gjennomføres innenfor 300 timer. Planen omfatter følgende
momenter:

4
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Manglende ferdigattest Vikan:
Det jobbes med to problemstillinger:
- Slokkeanlegg i papiravdelingen.
- Klage til Bodø kommune sammen med Nordasfalt på manglende vanntrykk pga. avvik mellom
levert vanntrykk (3,1 bar) og leveringsplikten (4,6 bar).
Bakgrunn:
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.
Miljøkartlegging
Iris Salten har fått to utredningskrav med svarfrist 31.12.21:
Utredning av utslipp av miljøgifter:
- Iris Produksjon er prosjektleder.
- Er godt i gang med vurderingen i samarbeid med Mivanor.
- Tar de største områdene som kompostanlegget, terminalområde og deponi.
- Mivanor har satt opp en Miva Stormwater til testing av rensing av overflatevann fra
terminalområde (restavfall og trevirke).
Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann:
- Kravet er en desktop-undersøkelse i første omgang, men stor sannsynlighet for å bli pålagt en
full tilstandsrapport.
- Er ikke kommet i gang – må ha en ekstern hjelp.
- Full tilstandsrapport kan være ganske kostbart – må sette av i budsjettet
Gamle tillatelsen til Iris Salten fra 2009 er under revidering. Statsforvalteren pålegger driftsselskapet
som er Iris Produksjon å ha tillatelsene for Kompostanlegget og håndtering av ordinært avfall, mens Iris
Salten vil da kun ha tillatelse til deponi, rene masse deponi og PFAS.
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.

5
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Interkommunalt klageorgan:
Representanter til Interkommunalt klageorgan ble valgt på representantskapsmøtet 7.5.21.
Følgende ble valgt for to år:
- Gisle Hansen (leder) (ordfører Sørfold)
- Fredric Person (Bodø)
- Mette Bjørnvik (Meløy)
Klageorganet konstitueres på første møte i juni som skal være 28.6.21.
Følgende saker skal behandles:
- Klage på endret tømming i en gate i Sulitjelma (kunde er orientert).
- Klage på etterfakturering av renovasjonsavgift.
- Klage på reservasjonsbeløp kr 400, betalingsløsningen gjelder miljøtorg Fauske, Vikan,
Bodøelv.

HMS status
Skader:
Det har ikke vært alvorlige hendelser/ulykker i vår. Det har også vært færre branntilløp enn tidligere.
Plukkanalyser av restavfallet kan tyde på at kundene har blitt flinkere til å sortere ut batterier som er den
største «brannstifteren».
Sykefravær:
Alle selskapene i konsernet har et lavt korttidsfravær. Også langtidsfraværet er lavt. Retura har noe
høyere enn de andre, men det skyldes ikke jobbrelatert langtidsfravær.
Selskap

Antall ansatte

Totalfravær

Korttidsfravær KF 1-3
dager (av
totalfraværet)

Iris Salten

11(+1**+1*)

0,5%

0,1%

Retura Iris

23 (+1*)

7,3%

0,17%

Iris Service

54

3,16%

0,34%

23 (+1**+1*)

4,36%

1,82%

Labora

25

2,8%

2,2%

HT Safe

17

0,75%

Ikke klare da mangler
registrering av egenm.

Mivanor

4

1,6%

Iris Produksjon

6
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Covid 19:
Det har ikke vært registrert covidsmitte i Bodø på en måned, og vi har derfor lettet litt på restriksjonene.
Kantina er åpnet, og alle får spise der, men kun tre ved hvert bord. Det gis også anledning til å foreta
påkrevde reiser, men viktigheten skal vurderes også stedet en skal reise til.
Fortsatt registreringsplikt for besøkende, samt at ytterdør er låst i arbeidstiden. Ellers forholder vi oss til
lokale smittevernregler.
Noen selskap har arrangert mindre sosiale samlinger i sine kohorter iht. smittereglene.

Status bærekraftarbeid i selskapene
Iris Service og Iris Produksjon har kommet et steg videre, og laget strategi og mål på overordnet nivå.
De skal i gang med delmål og KPIèr etter ferien.
På grunn av stort arbeidspress med mange prosjekter, er målet å ta tak i bærekraftsarbeidet til høsten.
Tidligere info om bærekraft.
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.
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 se eget vedlegg.

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

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.

7
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DRIFTSRAPPORTERING
Datterselskaper
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IRIS SERVICE
▪

Miljøtorg:
Ny kasseløsning MT uten vekt
For å gjøre kundebehandlingen mere effektiv ute på Miljøtorgene som ikke har vekt, har Iris Service endret fra stasjonære kasser til mobile kasser som driftsoperatør
kan bære med seg ut der levering skjer. Dette tiltaket gir økt mottakskontroll da driftsoperatør slipper gå inn med en og en kunde for betaling.

▪

Kundesenter
Fagsystem:
Min side er snart ferdig testet, og skal i løpet av juni være klar for hjemmesiden.

Kundehenvendelser
Fra januar-april har vi hatt 7935 innkommende og utgående anrop, med en svarprosent på 93%.

▪

Innsamling
Prosjekt G&M prosjekt Bodø, Valnesfjord og Nygårdsjøen.
Utrulling av 16000 dunker i dette området hadde oppstart 15 april. Inntransport av dunker (17 stk 40 fot containere) har gått etter oppsatt plan og det samme har
utkjøringen. Alle husstander skal ha fått sin dunk innen juni mnd.

▪

Sykefravær 01.01 til 30.04:
Korttidsfravær (1-16 dager): 0,34 %
Langtidsfravær (over 16 dager): 3,16%

2
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STATUS UTVIKLING INNENFOR
HUSHOLDNINGSRENOVASJON
Prioriterte områder 2021 - 2022
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INNFØRING AV TRANSPARENTE SEKKER
FOR MOTTAK AV AVFALL PÅ MILJØTORG?
1. Bedre sortering = miljøgevinst
▪
▪

Økt materialgjenvinning og reduserte restavfallsmengder
Plukkanalyser av restavfall viser stort potensial for økt sortering, slik at vi kan ta bedre vare på våre
ressurser.

2. Bedre sortering = reduserte behandlingskostnader
▪

Et tiltak som reduserer våre restavfallsmengder vil også redusere behandlingskostnader. Eksempelvis får
vi betalt for å levere EE-avfall vs. å betale dyrt for å levere restavfall til forbrenning.

3. HMS–tiltak
▪

For forsvarlig mottakskontroll og sikker håndtering av avfallet. «Vi skal ha en arbeidsplass som fremmer
sikkerhet og god helse»

▪

For utsortering av farlig avfall og EE-avfall, som skal sikre riktig avfallsbehandling av miljøskadelig avfall
som krever spesialbehandling, samt hindre brann.

12
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I GODT SELSKAP
– HER, NOEN AV MANGE
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VEIEN VIDERE
- Styret i Iris Service diskuterte saken:
- Ønske om erfaringskartlegging fra andre avfallsselskap før innføring.

- Kartlegging skal gjøres i sommer.

- Vurderes av styret i ISE til høsten.
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 21/35
Orienteringssak

30.06.21

Orientering om utviklingsarbeid husholdningsrenovasjon.
Hensikt:
Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående utviklingsarbeid innenfor
husholdningsrenovasjon.
Bakgrunn:
Vi ser at vår bransje blir stadig mere kompleks, ved at bærekrafsarbeidet har kommet på dagsorden
internasjonalt og nasjonalt. Det stilles derfor stadig nye regulatoriske krav som vi må tilfredsstille, økte
forbrukerkrav og at vår aktivitet ikke skal ha en negativ påvirkning på mennesker og miljø. I tillegg
forventes det også at renovasjonsgebyret holdes lavt. Dette gjør at vi nå må ha en helt annen
systematisk tilnærming til vårt utviklingsarbeid enn tidligere. På denne måten kan vi ta hensyn til den
komplekse «verden» ved for eksempel valg av fremtidige innsamlingsløsninger for husholdningene og
på miljøtorgene.
Utviklingsarbeidet ble i fjor høst styrket ved ansettelse av Elisabeth Alvestad. I vedlagte presentasjon
orienteres det om løpende arbeid.

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

Bjørn Ove Moum
Admin. dir.
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STATUS UTVIKLING INNENFOR
HUSHOLDNINGSRENOVASJON
Prioriterte områder 2021 - 2022
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INNFØRING AV TRANSPARENTE SEKKER
FOR MOTTAK AV AVFALL PÅ MILJØTORG?
1. Bedre sortering = miljøgevinst
▪
▪

Økt materialgjenvinning og reduserte restavfallsmengder
Plukkanalyser av restavfall viser stort potensial for økt sortering, slik at vi kan ta bedre vare på våre
ressurser.

2. Bedre sortering = reduserte behandlingskostnader
▪

Et tiltak som reduserer våre restavfallsmengder vil også redusere behandlingskostnader. Eksempelvis får
vi betalt for å levere EE-avfall vs. å betale dyrt for å levere restavfall til forbrenning.

3. HMS–tiltak
▪

For forsvarlig mottakskontroll og sikker håndtering av avfallet. «Vi skal ha en arbeidsplass som fremmer
sikkerhet og god helse»

▪

For utsortering av farlig avfall og EE-avfall, som skal sikre riktig avfallsbehandling av miljøskadelig avfall
som krever spesialbehandling, samt hindre brann.

4
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I GODT SELSKAP
– HER, NOEN AV MANGE
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VEIEN VIDERE
- Styret i Iris Service diskuterte saken:
- Ønske om erfaringskartlegging fra andre avfallsselskap før innføring.

- Kartlegging skal gjøres i sommer.

- Vurderes av styret i ISE til høsten.
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 21/36
Orienteringssak

30.06.21.

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.
Administrasjonsbygget er overlevert og sluttfaktura mottatt.
Økonomisk status pr. 09.06.21
Budsjetterte byggekostnader
Virkelige kostnader

5 500 000
5 560 000

Uteområdet med ny rampe og gjerder krever oppgradering, til dette er det budsjettert kr 850 000.
Planarbeidet er igangsatt.
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Omlastehall for Fauske, Tømmerneset og Reipå.
Omlastingshallene er ferdig prosjektert foruten brannkonseptet som må gjennomgås avhengig av
plassering til annen bebyggelse. Tidligere direktør har inngått avtale med Rambøll om videre
byggeledelse av prosjektene for ca kr 250 000 avhengig av arbeidsmengde.
Status Tømmerneset:
Hamarøy kommune stiller ikke krav til ny reguleringsplan som gir muligheter for en raskere oppstart.
Reindriftsnæringen har ikke svart på vår henvendelse, saken purres, deretter går en eventuell søknad til
Statsforvalteren.
Status Fauske:
Fauske kommune har stilt krav om at det utarbeides en reguleringsplan. Vi arbeider med å få tilbud på
dette arbeidet, som er anslått å koste ca kr 200 000.
Status Reipå:
Meløy kommune jobber med fradeling av ny tomt. Det er ikke krav til ny reguleringsplan da arealet vi
kjøper er innenfor tidligere vedtatt reguleringsplan.

Rehabilitering av admin bygg på Fauske.
Admin.bygget på Fauske skal rehabiliteres. Dvs. at kontorer, spiserom, garderober og bygging av en ny
garderobe. Også ventilasjon må skriftes.
Det er budsjettert kr 1 400 000.
Følgende tilbud ble foretrukket:
Lettbyggteknikk AS med samlet kostnad
Haneseth AS med samlet kostnad
Sum kostnader eks. mva.

kr 759 027
kr 413 000
kr 1 172 027

Status: Søknad om igangsetting er sendt for behandling.

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

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 21/37
Orienteringssak

30.06.21

Økonomirapport pr 30. april 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 – april 2021.
Regnskapet viser en omsetning på kr 44 598 000, og et underskudd på kr 1 281 000. Sammenlignet
med budsjettet et det et negativt avvik på kr 1 983 000. Sammenlignet med 2020 var det et underskudd
på kr 250 000.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 4
Regnskap
Driftsinntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Andre driftskostn og avskrivn.
Driftsresultat
Netto finansinnt / kostnader
Ordinært resultat før skatt

Budsjett

kr -44 598 278 kr -45 389 233 kr
kr 31 177 488 kr 29 746 750 kr
kr
4 525 726 kr
4 687 667 kr
kr
9 612 022 kr
9 769 251 kr
kr
716 958 kr -1 185 566 kr
kr
564 362 kr
483 333 kr
kr
1 281 320 kr
-702 233 kr

Avvik
790 955
1 430 739
-161 941
-157 229
1 902 525
81 028
1 983 553

Regnskap i fjor
kr -41 947 729 kr
kr 27 768 025 kr
kr
3 433 223 kr
kr
9 572 720 kr
kr -1 173 761 kr
kr
923 476 kr
kr
-250 285 kr

Årsbudsjett
-136 167 700
94 681 000
12 686 300
28 184 748
-615 652
1 450 000
834 348

Egenkapitalen før skatt er kr 85,2 mill. og egenkapitalandelen er 30%, (pr 31.12.20, 34,3%).
Oppsummering for periode 1 – 4:
Underskuddet skyldes lavere gebyrinntekter og økte behandlingskostnader sammenlignet med budsjett.
- Gebyrinntektene er lavere enn budsjett – 2,3%, for periode 1-4 utgjør reduksjonen i
gebyrinntektene - kr 962 000 (første halvår - kr 1,3 mill.). Dette skyldes at kunden har byttet
dunk for å få et lavere gebyr slik vi oppfordret til å gjøre.
- Avfallsmengdene har fortsette å øke for husholdningene. Den største driveren er restavfall, og
har økt med 6%, og trevirke 22%. Økningen i restavfallet fortsetter i mai med en økning på 3%.
- Avfallsanbudet har gitt høyere priser enn budsjettert i september 2020. For fraksjonen papir
hvor markedet har falt fra å få betalt til å betale, er prisen i anbudet endret betydelig. Dette har
gitt kostnadsøkning på kr 629 000 i perioden.
Irisfondet har en saldo på kr 16 248 000, og det er i perioden utbetalt kr 2 240 000 iht. vedtatte
prosjekter.
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Iris Service som også er innenfor selvkostområdet, har et overskudd på kr 571.000 før skatt. Det er kr
2,1 mill. bedre enn budsjett.
Årsaken til bedring av resultatet skyldes:
- God drift i alle avdelingene med lavt sykefravær som har gitt lavere lønnskostnader enn
budsjettert.
- Nye biler har lite verkstedtid, og igjen mindre behov for ekstrakjøring.
- Redusert drivstofforbruk.
- Mindre reiseaktivitet.
Innføring av betalte matavfallsposer har gitt kr 210 000. Uttaket av poser er redusert med 46% (fra
26576 ruller til 14430 ruller) som gir en redusert varekostnad på kr 177 000.

Utfyllende kommentarer til poster i resultatregnskapet
Inntektene
Samlede inntekter er kr 44,6 mill. som er kr 790 000 lavere enn budsjett. Husholdningsgebyret
er kr kr 962 000 lavere enn budsjettert i perioden.
Husholdningsgebyret er kr 37 085 000 som fordeles:
 Ordinært gebyr kr 35,8 mill.
 Fakturagebyret kr 192 000 (kr 207 000 i 2020).
 Betalte ekstratjenester kr 1,1 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 213 000. Sammenlignet med tidligere år er det hittil i år tatt imot mindre masser.

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 perioden har det vært høyere aktivitet enn i
2020. Dette vises også i økte inntekter fra torgene som har økt med er 7,1%. Sammenlignet med
budsjett for 2020 er det en økning på 8,3%.

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
2
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Oversikten viser %-vis fordeling av Iris Salten sine varekostnader.

Totale varekostnadene er kr 31,2 mill. og kr 1,4 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes økte
behandlingskostnader. Avfallsanbudet med oppstart 1.3.21, har gitt prisøkning, mengdene har i tillegg
økt med 9%. (Prisendringen beskrives i presentasjon på møtet).
Mengdeendring for de største fraksjonene mot 2020:
 Restavfall
+ 6%
 Trevirke
+22%
 Impregnert trev.+18%
 Papir
- 1%
 Matavfall
0%
Periodiserte sammenligningstall med 2020 er behandlingskostnadene økt med 17% (kr 1,5 mill).
For mai fortsetter mengdene å øke, men ikke så mye som i de fire første månedene:
 Restavfall
+ 3%
 Trevirke
+11%
 Impregnert trev.+ 3%
 Papir
+ 4%
 Matavfall
- 1%

Personalkostnader.
Samlede lønnskostnader er kr 4,5 mill., som er kr 161 000 lavere enn budsjett.

3
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Andre driftskostnader inkl. avskrivninger.
Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 9 612 000, som er kr 157 000. lavere enn budsjett.
Endring mot budsjett er beskrevet nedenfor:
 Avskrivningene er kr 520 000 lavere enn budsjett pga. senere ferdigstillelse av byggeprosjekter
enn budsjettert.
 Andre driftskostnader er kr 362 000. høyere enn budsjett. Økningen skyldes:
o Økte advokatkostnader.
o Reduserte kostnader drift kantine pga. stenging.
o Mindre reisevirksomhet.
o Økte transaksjonskostnader bank og regnskap.

Finansinntekter/kostnader.
Netto finansinnt./kostnader er kr 564 000, som er kr 81 000 høyere enn budsjett.
Det er tatt opp et lån stort kr 24,4 mill. for dekning av investeringer i 2021.
Rentesatsen pr. 01.06.21 var i KBN 1,05%, og i Nordea 0,85% (3 mnd nibor + 0,65 i margin).

Investeringer
Det er gjort investeringer i 2021 for kr 6,3 mill. som fordeles:
Dunker,containere
Annet
Betalingsterminaler
Vensmoen nytt bygg
Omlastehaller, planlegging
Renovering kontorer Fauske
Utvidelse kontorer Vikan
Nytt regnskapssystem
Sum

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 316 000
75 000
160 000
2 336 000 (2020: kr 2 880 000)
166 000
0
(2020: kr 19 000)
140 000 (2020: kr 188 000)
1 081 000 (2020: kr 503 000)
6 274 000

Likviditet
Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

4
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Omsetning og resultat før skatt for våre datterselskaper pr 30.04.21.
Omsetning

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

2021
21,9 mill kr
36,1 mill kr
34,9 mill kr
2,7 mill kr
8,7 mill kr
6,1 mill kr
2,8 mill kr
12,3 mill kr

2020
19,2 mill kr
32,3 mill kr
30,2 mill kr
2,8 mill kr
6,9 mill kr
3,8 mill kr
3,1 mill kr
9,7 mill kr

Resultat før skatt
2021
1,6 mill kr
571 000 kr
4,2 mill kr
-743 000 kr
1,8 mill kr
-579 000 kr
-700 000 kr
0 mill kr

2020
-712 000 kr
-1,1 mill kr
-714 000 kr
-832 000 kr
-543 000 kr
462 000 kr
-1,1 mill kr
-1,7 mill kr

For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg.
Administrasjonens vurdering:
Regnskapet pr. 30.04.21 bærer preg av fortsatt økning i avfallsmengdene sammenlignet med 2020,
kombinert med økte priser. Dette gir et resultat som er dårligere enn budsjettert. Perioderesultatet er
negativt med kr 1 281 000,
Forslag til vedtak:
Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.21, med et negativt resultat på kr 1 281 000 tas til
orientering.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.

5
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Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 4 2021.

6
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Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 4 2021.

8
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Note 1:
Note 2:
Note 3:
Note 4:
Note 5:
Note 6:

Det er investert i perioden for kr 6,3 mill.
Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.
Langsiktig gjeld er økt med kr 24,4 mill.
Husholdningsgebyeret er periodisert.
Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.
Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt.
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 21/39
Orienteringssak

30.06.21

Orientering om iverksatte tiltak etter anmerkninger i brev fra revisor
Hensikt:
Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om gjennomførte tiltak etter anmerkninger i brev nr. 1
etter revisjon 2020 fra revisor (vedlagt). Også nevnt i oppsummeringen i styremøte 24. mars 2021.
Bakgrunn:
I overnevnte brev er det fremhevet to forhold som ble tatt opp ved at det hver for seg er vesentlige hver
for seg, men samlet sett anser de ikke at årsregnskapet inneholder feilinformasjon som er vesentlig.

Saken
For å korrigere overnevnte fra 2020 er følgende gjennomført i 2021:
- Feil ved viderefakturerte behandlingskostnader fra Iris Service er korrigert med kreditering til Iris
Salten i 2021 med tilsvarende beløp kr 3 075 098.
- Feil ved manglende fysisk avregning av underskudd på selvkost i Iris Service er korrigert med
en faktura fra Iris Service til Iris Salten med tilsvarende beløp kr 2 244 010.
- Beregnet skatt er korrigert i begge selskap.
- Netto endring kr 154 567 er ført mot egenkapitalen i 2021.
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Fremtidige endring:
- Viderefakturerte behandlingskostnader gjøres etter korrigering med selvkostbrøken for 2020.
Etter selvkostbrøk for 2021 er beregnet i Iris Service, korrigeres viderefakturerte
behandlingskostnader med et sluttbeløp.
- Fysisk avregning av Selvkostresultatet tas inn i prosedyrer og sjekkliste i forbindelse med
årsoppgjøret.

Forslag til vedtak:
Informasjon om gjennomførte tiltak tas til orientering.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
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Sandhorngata 43
Postboks 77
8001 Bodø
www.bdo.no

Iris Salten IKS
V/styreleder Ragnar Pettersen
(sendt pr epost)

I forbindelse med vår revisjon av Iris Salten IKS sitt årsregnskap for 2020 plikter vi iht. lov og god
revisjonsskikk å informere om observasjoner som fremkommer under revisjonen og som etter vår
mening er viktige og relevante i forhold til styrets overordnede ansvar for selskapets styring og
kontroll.
Revisors formål med revisjonen er å gi uttrykk for en mening om regnskapet. Revisjonen omfatter
en vurdering av den interne kontrollen knyttet til utarbeidelsen av regnskapet for å utføre
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke med det formål å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av den interne kontrollen.
Det vises til oppsummeringen gitt i styremøtet 24. mars 2021 som var basert på vedlagte
presentasjonen. I dette brevet vil vi fremheve to av forholdene som ble tatt opp og med konsekvens
at det foreligger faktiske feil i regnskapene. Forholdene er vesentlige hver for seg, men samlet sett
anser vi ikke at årsregnskapet inneholder feilinformasjon som er vesentlig.

Feil ved viderefakturerte kostnader
Iris Service viderefakturerer behandlingskostnader til Iris Salten knyttet til
husholdningsrenovasjonen og har ved en feil også gjort dette for næringsavfall mottatt på
miljøtorgene. Resultatet er at Iris Salten står igjen med kostnadene, men ikke de tilhørende
inntektene.

Penneo Dokumentnøkkel: V7L81-8YZJI-GK3FV-I83DZ-CPIJQ-OD63K

Oppsummering etter revisjon, brev nr 1 2021

Beløpsmessig medfører denne feilen at varekostnadene er for høye med kr 3 075 098. Ettersom
dette omhandler næringsavfall er kostnadene behandlet som skattemessig fradragsberettiget, det
vil si at kostnad reduserer skattemessig resultat. Skatteeffekten utgjør dermed kr 676 522, for lav
skattekostnad.

Manglende avregning fra Iris Service
Selskapets aktivitet knyttet til husholdningsrenovasjon er underlagt selvkostregelverket.
Datterselskapet Iris Service AS er tildelt ansvaret for innsamling av husholdningsavfallet. Vi har
tidligere tatt opp at Iris Salten må endre sin praksis ved at selvkostregnskapet ikke kan inkludere
underskudd på kontrakten i Iris Service. Det korrekte vil være at Iris Service, som leverer tjenestene
sine til morselskapet basert på selvkost, avregner kostnadene ved årets slutt dersom løpende
akonto-fakturering ikke er tilstrekkelig for at selskapet skal gå i nullresultat på denne aktiviteten.
For 2020 har Iris Service et underskudd på denne aktiviteten med kr 2 244 010. Feilen består av at
Iris Salten har tatt inn i dette som en kostnad i selvkostregnskapet uten at det rent faktisk er
avregnet. Det samme har vært praktisert tidligere år som påtalt.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Konklusjon og avslutning
Vi mener at nevnte feil må rettes opp og at praksisen endres slik at den er i samsvar med gjeldende
regler. Ettersom feilene samlet ikke anses å gi vesentlig feil i regnskapet, anser vi at det er
tilstrekkelig å rette i forbindelse med neste årsregnskap. Ettersom ligningspapirene ikke er sendt
inn ennå, så anbefaler vi at endringene i forbindelse med viderefaktureringen innarbeides her før
innsending. I motsatt fall, dersom det ikke endres her, vil vi ikke kunne attestere på
næringsoppgaven. Eventuell unnlatt signatur på næringsoppgaven vil måtte medføre at vi må
vedlegge kopi av brev som forklarer manglende underskrift.
Fremover vil anbefale selskapet å etablere en hensiktsmessig intern kontroll med sikte på at
kostnadene belastes i de selskapene de tilhører.
Vi håper våre innspill er til nytte i forbindelse med å videreutvikle konsernets rutiner og intern
kontroll. Dersom det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med brevet eller andre forhold, er
dere velkommen til å ta kontakt. Dersom ønskelig kan vi bistå i oppfølging av punktene over.

Penneo Dokumentnøkkel: V7L81-8YZJI-GK3FV-I83DZ-CPIJQ-OD63K

Vi ber om tilbakemelding på dette brevet så snart som mulig og senest 15. mai 2021.

BDO AS
Håvard Edvardsen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Håvard Edvardsen

Penneo Dokumentnøkkel: V7L81-8YZJI-GK3FV-I83DZ-CPIJQ-OD63K

Partner
Serienummer: 9578-5999-4-2512968
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-04-06 14:30:49Z

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).
Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret.
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate
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Styret – Iris Salten IKS
Sak nr. 21/41
Orienteringssak

30.06.21

Orientering om fremtidig organisering av Iris Service og Iris Salten.
Hensikt
Å orientere styret om fremdrift i prosjektet fremtidig organisering av Iris Service og Iris Salten IKS.

Bakgrunn
Iris Service AS ble etablert for å ivareta driften av husholdningsrenovasjon som en ordinær
driftsorganisasjon hvor oppdraget var innsamling av husholdningsavfall og drift av miljøtorg. Utvikling av
renovasjonsløsningene har tidligere vært gjort i Iris Salten. Etter ansettelse av ny daglig leder og
utviklingsleder i Iris Service, har fremtidig utvikling av renovasjonsløsningen blitt flyttet til Iris Service.
Dette var en ønsket retning av tidligere direktør for å legge utviklingsarbeidet nærmere Iris Service, og
samtidig ta morselskapet opp på et overordnet nivå for å følge opp øvrige datterselskaper.
Men utviklingsarbeidet i Iris Service harmonerer ikke med selskapets vedtekter. Det er også andre
arbeidsoppgaver og prosesser som oppfattes som kompliserte og uavklarte som presenteres senere i
saken.
Det er derfor et behov for å avklare myndighet og ansvar opp mot Iris Salten IKS i forhold til den offentlige
renovasjonen og fremtidig utvikling av denne.

Saken
Saken ble diskutert i styret i sak 21/05, og gav mange innspill til det videre arbeidet.
Etter styremøte har vi jobbet internt. Det har vært ett møte med en mindre gruppe ledere inkl. tillitsvalgte,
hvor vi fikk definert utfordringene og arbeidsformen videre. Deretter har vi hatt ett møte med bred
involvering inkl. tillitsvalgte for å sikre forankring i prosessen, men også for å få innspill fra flere med ulikt
nivåer i organisasjonen.
Det er sett på fire ulike alternativer:
1. Flytte utviklingsavdelingen til ISA som støttefunksjon, dvs. at Iris Service blir en
driftsorganisasjon.
2. Fusjonere Iris Salten og Iris Service
3. Dagen organisering med innføring av en del tiltak for å avhjelpe informasjon til Iris Salten vedr.
utviklingsarbeidet.
4. Dagens organisering med samme styre i Iris Salten og Iris Service.
Innspillene er oppsummert nedenfor:

1
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1. Flytte utviklingsavdelingen til ISA som en støttefunksjon for
avfallsområdet. Rendyrke ISE som en driftsorganisasjon.
•Styret kan oppfatte seg som unødvendig ved at det kun er driftsrelaterte saker som behandles.
•ISE gis fullmakt til å jobbe med mindre forbedringer i eksisterende innsamlingsløsninger og
drift av Miljøtorg.
•Klarere retningslinjer for ISE sitt ansvar vs. ISA
Fordeler:

Ulemper:

-

-

-

Sikrer overordnet mål for eiere.
Sikrer overordnet mål for styret i ISA
Ingen organisatoriske barrierer som
begrenser samarbeidet mellom
utviklingsavdelingen og kommunikasjonsavd.
Mulighet for å bygge en større
utviklingsavdeling med oppgaver innenfor
bærekraft og gjenbruk/ombruk.

-

Styret i ISE blir kun et driftsstyre.
Lengre avstand mellom utviklingsavdelingen
og operativ drift i ISE.
To separate selvkostregnskap
Mellomfakturering
At RI ikke kan påvirke utvikling i sitt eget
selskap dersom all utvikling skal skje i
støtteavd.

ISE drifter iht. dagens vedtekter.
Opprettholder ISE som egen resultatenhet.
Forankring av utviklingsarbeid er ivaretatt.
Utviklingsavd. kan i større grad oppnå
synergier for alle innen avfall.

2. Fusjonere ISA og ISE
•Kravet om mindre enn 20% næringsinntekter av totale inntekter kan bli vanskelig å holde seg
innenfor.
•Kommersiell virksomhet kan får mindre fokus.
•Å opprettholde styrets fokus på alle selskapene kan løses gjennom egne styremøter for ISE.
•Kan næringsinntekter fra torg organiseres på annen måte enn i dag? (juridisk vurdering).
Fordeler:

-

Sikrer overordnet mål for eiere.
Sikrer overordnet mål for styret i ISA
Ingen organisatoriske barrierer som
begrenser samarbeidet mellom
utviklingsavdelingen og kommunikasjonsavd.
Mulighet for å bygge en større
utviklingsavdeling med oppgaver innenfor
bærekraft og gjenbruk/ombruk.
Styret i ISE utgår.
Ett selvkostregnskap

Ulemper:

-

Mindre fokus på kommersiell virksomhet.
Styret kan bli for driftsrelatert.
Ikke like klart skille organisatorisk og
økonomisk som ISE i eget AS.
«Endring» i konsernstruktur
Kan oppleves som at ett selskap blir mere
viktig enn ett annet.
Vanskeligere å anbudsutsette innsamling.
Utvikling for langt fra drift.

Ingen mellomfakturering

2
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-

Kort avstand mellom utvikling,
kommunikasjon og operativ drift.

-

Utfordring med for høy andel
næringsinntekter.

3. Dagens organisering med tiltak

•
•
•

Manglende plassering av utvikling i ISE.
Roller og mandat/myndighet må avklares.
Lage tiltak så styret i ISA blir mere involvert (tettere oppfølging i møter med styret i ISA)

Fordeler:

Ulemper:

-

-

Utvikling er nært drift.
Konsernstyret ivaretar sine oppgaver mot alle
selskaper i større grad enn om de er
driftsstyre for ISE.

Manglende delaktighet for styret i ISA
Stor admin i et driftsselskap
To selvkostregnskap
Mellomfakturering
Samme utfordring som i dag økonomisk
Vanskelig å bygge en utvikling/
prosjektorganisasjon mot ombruk/gjenbruk
og bærekraft.

4. Dagens organisering med samme styre i ISA og ISE

Fordeler:

Ulemper:

-

-

-

Styret i ISA er sikret involvering i
husholdning.
Utvikling er nært drift.
ISE som egen resultatenhet.
ISA styret for bedre forståelse for drift av ISE.

-

For mye drift i ISA styret, ikke attraktivt å
sitte i styret.
To selvkostregnskap.
Mellomfakturering
Samme utfordring i dag økonomisk
Vanskelig å få synergier i konsernet når
utviklingsavdeling ligger i ISE.
Vanskelig å bygge en større
utvikling/prosjektorganisasjon mot ombruk
og gjenbruk når det skal ligge i ISE.

Videre arbeid:

3
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Vårt mål er at vi skal fremme et forslag til organisering til styremøte i oktober, som på en best mulig måte
løser de skisserte utfordringene. Frem til da vil vi jobbe videre med evaluering av de ulike alternativene
med en mindre gruppe inkl. tillitsvalgte. Diskusjonene viser at det er mange synspunkter rundt fremtidig
organisering, og det er vanskelig å finne bare en modell som er «god» på alt.
Avhengig av hvilket alternativ som blir endelig (avhengig av kompleksitet), er en tredjepartsvurdering
være en styrke for valget internt og overfor eierne. Deloitte er da et naturlig valg da de kjenner konsernet
godt. Punkter som kan være aktuelt å få vurdert:
 Passer valget inn i dagens lovverk (for eksempel maks 20% næringsinntekter)
 Overordnede styringsprinsipper.
 Styrker og svakheter (herunder synergier)
 Forbedringsforslag
Administrasjonens vurdering
Prosessen har kommet godt i gang, og vi er fortsatt i kartleggingsfasen, men diskusjonene viser at det er
store meningsforskjeller internt i organisasjonen. Evalueringen vil vise om vi samlet finner et godt
alternativ. I prosessen ser vi at ved en fusjon kan det bli en utfordring å oppfylle kravet om at
næringsinntektene skal være mindre enn 20%. Det bør avklares om det kan gjøres organisatoriske grep
for å sikre at vi kommer under dette.
Målet er fortsatt at vi skal legge frem et forslag til vedtak for styret i oktober 2021.

Forslag til vedtak
Styret tar informasjon om pågående prosess til orientering.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.

4
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 21/43
Beslutningssak

30.06.21

Evaluering av finansreglementet for konsernet.
Bakgrunn:
Styret ønsker å gjennomgå og evaluere selskapets viktigste styringsrutiner herunder finansreglementet
se vedlegg. Finansreglementet gjelder for morselskap og døtre hvor vi har majoritet.
Saken:
Finansreglementet ble utarbeidet 1.12.07. Siden den gang er reglementet gjennomgått og endret
5.10.12, og 7.9.18.
Reglementet er styringsverktøy for daglig leder og økonomisjef.
Redegjørelse for dagens praksis:
Innlån for morselskapet:
Lån til morselskapet deles i to grupper avhengig av om investeringen knyttes til investeringer innenfor
selvkostområdet eller investeringer for kommersiell virksomhet.
- Investeringer innenfor selvkostområdet finansieres i Kommunalbanken som tilbyr lån med
garanti fra kommunene.
- Investeringer for kommersiell virksomhet finansieres i det kommersielle bankmarkedet.
Finansiering unntas fra anskaffelsesregelverket, det forespørres minimum tre tilbydere.
Innlån til datterselskap:
Alle våre datterselskaper finansieres i det kommersielle bankmarkedet, hvor det forespørres minimum
tre tilbydere.
Balansen mellom fastrente og flytende rente:
Morsselskapet er det eneste selskapet som har lån med lang løpetid da de finansierer bygg og anlegg
med tilsvarende lang levetid. Øvrige selskaper har lån med løpetid på 3-6 år. Fastrente vil derfor være
mest aktuell for morselskapet.
Fastrente er en forsikringspremie for å ta bort rentesvingninger. Balansen mellom fast og flytende rente
gjøres i samråd med vår hovedbankforbindelse ut fra estimater om fremtidig renteutvikling. I et fallende
marked ønsker vi å ha minst mulig på fastrente. I et stigende marked må fastrente vurderes ut fra
estimater på rentenivåer og stigningskurve. Også andelen fastrente i forhold til flytende vil variere.
Fastrente på deler av porteføljen er under vurdering.
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Plassering av overskuddslikviditet:
Morselskapet drifter uten vesentlige overskudd, og vil derfor ikke bygge opp likviditet. Dagens ledige
likviditet er knyttet til husholdningsgebyret som innbetales to ganger pr. år. Dette er penger som er
knyttet til drift gjennom året. I tillegg kommer penger som ikke er utbetalt fra Irisfondet. I praksis plassers
morselskapet likviditet i bankinnskudd.
For våre datterselskaper plassers driftskapital i bankinnskudd, mens ledig likviditet plassers i fond.
Plasseringene må vurderes opp mot egenkapitalbehovet i planlagte investeringer. Ut fra disse
forutsetningene vil plassering av ledig likviditet ha en kort horisont. Dette gjør at man i liten grad kan ta
risiko på plasseringen

Administrasjonens anbefaling:
Administrasjonen vurderer dagens finansregelverk til å være dekkende for vår virksomhet, og gi gode
føringer for konsernets finansforvaltning. Det foreslås derfor ingen endring av dagens regelverk.

Forslag til vedtak:
Styret vedtar å ikke gjøre endringer i konsernet finansreglement.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
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Iris Salten IKS - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Reglementet gjelder for Iris Salten IKS og heleide datterselskap.
1. Formål
Iris Salten IKS skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten av
det innebærer vesentlig finansiell risiko. Selskapet skal til enhver tid ha midler til å dekke
sine betalingsforpliktelser.
2. Målsetting
De valg som gjøres skal fremme stabilitet og langsiktighet i finansforvaltningen, slik at
selskapet har stor grad av finansiell forutsigbarhet.
3. Risiko og forklaringer.
Risikoprofil
Iris Salten IKS skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken
grad endringer i finansmarkedet vil påvirke selskapets finansielle stilling.
Finansiell risiko og forklaringer
Kredittrisiko
Risiko for tap som følge av at låntaker eller motpart i en kontrakt unnlater å innfri sin
forpliktelse.
Likviditetsrisiko
Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset
periode.
Finansrisiko
Risiko for å kunne finansiere sine lånebehov.
Renterisiko
Risiko for endringer av verdien på eiendeler, gjeld og egenkapital som følge av
renteendringer.
Valutarisiko
Risiko for endringer av verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital som følge av
endringer i valutakurser.
Administrativ/operasjonell risiko
Risiko for at Iris Salten IKS ikke har tilstrekkelig kompetanse/bemanning, systemer,
rutiner, samt ressurser generelt til å gjennomføre vedtatte finansforvaltning.
Risiko i aksjemarkedet
Risiko for at aksjemarkedet eller det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle –
både på lang og kort sikt.

Vedtatt i styremøte 7. desember 2007.
Revidert i styremøte 5. oktober 2012.
Revidert i styremøte 7. september 2018.
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4. Strategier for finansforvaltningen.
Innlån
Det skal hentes inn tilbud fra minst to låneinstitusjoner.
Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes.
Passering av ledig likviditet – korte penger
Ved plassering av penger skal den finansielle risikoen være lav til moderat.
Ved plassering av penger i andre porteføljer enn bankinnskudd skal den finansielle
risikoen være lav.
Plassering av ledig likviditet – lange penger
Omfatter lagsiktig overskuddslikviditet.
Ved plassering av langsiktig finansiell aktiva skal den finansielle risiko være lav.
Langsiktig finansiell aktiva kan foruten bankinnskudd, plasseres i pengemarkeds-,
obligasjonsfond og grunnfondsbevis. Ved plassering i aksjefond skal det søkes fond
med lav risikoprofil.
Plassering av penger i ovennevnte instrumenter bør ha en tidshorisont på 3-5 år.
Krav til avkastning på ledig likviditet
Finansforvaltningen skal vurderes mot 1-3 måneder NIBOR.
5. Fullmakt til daglig leder
Selskapets styre gir daglig leder følgende fullmakt:
Opptak av lån – refinansiering
Velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser.
Plassering av likviditet – korte penger
Velge finansinstitusjon.
Forhandle om bestemte vilkår for plasseringen.
Bestemme sammensetningen av plasseringen.
Plassering av langsiktig finansiell aktiva – lange penger
Velge finansinstitusjon – bestemme fondstype.
Forhandle om bestemte vilkår for plasseringen.
Bestemme sammensetningen på plasseringen.
6. Rapportering og kontroll
Formålet med rapporteringen er å informere om finansforvaltningens faktiske resultater, samt
finansforvaltningen eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt.
Daglig leder rapporterer til styre ved avleggelse av halvårsregnskap og årsregnskap.
------------------------------------------------------!!--------------------------------------------------------Vedtatt i styremøte 7. desember 2007.
Revidert i styremøte 5. oktober 2012.
Revidert i styremøte 7. september 2018.
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 21/44
Beslutningssak

30.06.21

Konsernets fremtidige modell for resultatdeling.
Hensikt.
Revisor anmerket etter revisjon av årsregnskapet i 2019 at vår finansiering av bonus i Iris Salten og Iris
Service ikke er i overensstemmelse med Skattelovens regler om fradragsrett. Det er derfor nødvendig
med en gjennomgang av dagens ordning.

Bakgrunn
I mars 2007 vedtok styret i Iris Salten IKS bonusordning for de ansatte i Iris Salten IKS med
datterselskapene Iris Produksjon. Retura Iris og Iris Service. Siden da har HT-Safe, Labora og Mivanor
fått lignende bonusordninger.
Bonusen har vært lik for alle ansatte innenfor avfallsområdet, med fradrag av fravær. For ansatte i Iris
Salten og Iris Service har utbetalingen vært finansiert av de kommersielle selskapene slik at gebyrene
har vært uavhengig av bonusens størrelse.
I styresak 20/45 behandlet styret revisors tilbakemelding av 22 april (se revisors anmerkning nedenfor),
og vedtok at de ville ha en egen sak om videreføring av selskapets modell for resultatdeling.
Revisors anmerkning:
(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 krever skattemessig 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 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
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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.
I sak 20/60 «konsernets modell for resultatdeling» vedtok styret følgende:
«Styret følger revisors anbefaling om at det ikke utbetales utbytte for 2020 i mai 2021.
Styret ber administrasjonen jobbe videre med om vi skal ha resultatdeling, og innretningen for
ordningen. Det oppfordres til en god prosess med tillitsvalgte.
Styret mener at Iris Trivsel fra 2021 skal finansieres gjennom et årlig beløp per ansatt som betales inn til
Iris Trivsel. Størrelsen av dette beløpet vil komme frem av budsjettet.»

I saken presenteres en anbefaling fra våre interne arbeidsgrupper for videre håndtering av resultatdeling
i konsernet og innbetaling til Iris Trivsel.

Saken
Beskrivelse av arbeidsprosess:
Arbeidsgruppen har bestått av daglig ledere, HR og tillitsvalgte.
I første møte ble det raskt klart at Irisselskapene innenfor avfallsområdet (Iris Salten, Iris Service, Iris
Produksjon og Retura Iris) har avvikende utfordringer sammenlignet med Labora, Mivanor og HT Safe.
Arbeidet ble derfor delt slik at en gruppe har jobbet med Iris selskapene og en gruppe med Labora,
Mivanor og HT Safe. Tillitsvalgte har vært representert i begge gruppene.

Iris Selskapene:
I saksgangen har vi tatt utgangspunkt i mål med resultatdelingen, utfordringer med å ha resultatdeling,
og viktige suksesskriterier for resultatdelingen. Ulike løsninger ble vurdert opp om disse punktene.
Overordnet mål med resultatdelingen/bonus:
 Styrke prestasjonene til de ansatte.
 Styrke selskapenes måloppnåelse (f.eks. økte resultater, redusere kostnadene, økt
kundetilfredshet).
 Økt tilstedeværelse.
Overordnede utfordringer med å ha resultatdeling/bonus:
 IP og RI kan ikke lengere finansiere resultatdeling til ISE og ISA, heller ikke sosiale aktiviteter
for ISE og ISA, da kostnadene skal plasseres i de selskaper de oppstår.
 Dagens finansieringsform kan oppfattes som kryssubsidiering av selvkostområdet.
 Kan vi forsvare resultatdeling innen selvkostdrift?
 Påvirker bonus egentlig fraværet?
 Kan vi forsvare at ordningen styrker tjenesten, bidrar til kostnadsreduksjon, effektiviserer etc?
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Hva vil styret akseptere?

Suksesskriterier med en vellykket resultatdeling/bonus:
 Finansieringen har vært finansiert på utsiden av gebyret
 Likhetsprinsippet/rettferdighet svært viktig.
 Størrelsen på utbetalingen ikke så viktig.
 Bonus størrelsen er ca kr 3 000 etter at deponiet er tatt bort.
For videre analyse av ulike løsninger var vi enige om at et at de viktigste suksesskriteriene med en
vellykket resultatdeling var at «likhetsprinsippet/rettferdighet var svært viktig». Også den største
utfordringen for en felles resultatdeling var at «resultatdeling vanskelig kan forsvares innen
selvkostområdet».

Det har vært vurdert fire ulike alternativer for resultatdeling:
1. Videreføre bonus for alle selskapene Iris Salten, Iris Service, Retura Iris og Iris Produksjon.
2. Videreføre bonus bare for Iris Produksjon og Retura Iris
3. Videreføre bonus for Iris Produksjon og Retura Iris mens Iris Salten og Iris Service
kompenseres gjennom høyre grunnlønn.
4. Ingen bonusordning.
Alternativ 1: Videreføre bonus for alle selskapene Iris Salten, Iris Service, Retura Iris og Iris
Produksjon.
Dette alternativet ivaretar delvis hovedprinsippet om likhet, men å finne en god finansieringsmodell som
kan rettferdiggjøres i selvkostmodellen er vanskelig.
For de konkurranseutsatte selskapene finansieres bonus over resultatet, mens for ISE og ISA ble det
diskutert en løsning hvor en egen lønnspott kunne oppnås dersom gitte kriterier innfris. Dette forutsetter
at det settes gode kriterier, og at ved evaluering er tro mot kriteriene og at bonus reduseres ved kriterier
som ikke nås.
ISE er et selskap som jobber innenfor innsamling og drift av miljøtorg, virksomhetsområdene er svært
ulike, og med kriterier for bonus, kan det oppleves som urettferdig dersom det ene virksomhetsområdet
når sine kriterier, men ikke det andre, og derigjennom reduseres bonusen for alle.
Denne modellen utfordrer også vårt omdømme ved at det opereres med provisjonslønn innenfor et
lovpålagt forretningsområde.
Gruppen har derfor kommet frem til at alternativ 1 er en svært komplisert modell sett i forhold til
finansieringsmodellen, men også likhetsprinsippet kan bli utfordret.
Alternativ 2: Videreføre bonus bare for Iris Produksjon og Retura Iris.
De gebyrfinansierte selskapene har ingen bonus, mens de kommersielle selskapene har bonus. Dette
er ikke forenelig med det viktigste prinsippet, likhet mellom selskapene.
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Det som likevel taler for denne løsningen, er at de kommersielle selskapene opprettholder den ekstra
motivasjonene som bonus gir. Den styrker også attraktiviteten for å jobbe i de noe mere utsatte
konkurranseutsatte selskapene (jobbsikkerhet).
Det som taler negativt for dette alternativet er:
- Synergier mellom selskapene svekkes ved at samarbeid for å nå felles mål kan utfordres.
- Svekker samholdet mellom selskapene.
- Iris-selskapene har ulik attraktivitet mht. rekruttering både internt og eksternt.
- Støttetjenester som de kommersielle selskapene er avhengig av for sin drift, gis ingen bonus
selv om de jobber bare med kommersielle selskaper.
- Vanskelig å «flytte» ansatte mellom selskapene.
Gruppen har kommet til at alternativ 2, har flere svakheter, og utgår.

Alternativ 3: Videreføre bonus for Iris Produksjon og Retura Iris, mens Iris Salten og Iris Service
kompenseres gjennom høyre grunnlønn.
Dette er et alternative med likhetstrekk med Alternativ 1. Dette er en modell som nærmer seg
forutsetningen for likhetsprinsippet, men kan like gjerne gå motsatt vei dersom de ansatte i
kommersielle selskaper ikke skaper overskudd, og bonus uteblir.
Det vil fortsatt være ulik løsning mellom selskapene ved at det gir ulik utbetaling til de ansatte, som kan
oppfattes som urettferdig. Ansatte i de kommersielle selskapene kan oppfattes om at de må «jobbe
hardere» for å få samme lønn som de i ISA og ISE.
Ut fra en totalvurdering finner ikke gruppen denne løsningen som spesielt god.

Alternativ 4: Ingen bonusordning.
De ulike alternativene som er vurdert ovenfor, tilfredsstiller ingen de viktigste suksesskriteriene med en
vellykket resultatdeling, «likhetsprinsippet/rettferdighet» og at «resultatdeling vanskelig kan
forsvares innen selvkostområdet».
Gruppen har derfor vurdert alternativ 4 «ingen bonusordning». Å fjerne bonusordningen tilfredsstiller
målet om likhet og rettferdighet, og selvfølgelig unngås utfordringen med selvkostmodellen.
Følgende fordeler og ulemper trekkes frem med dette alternativet.
Ulempe:
- Mulig støy fra de ansatte.
- Redusert motivasjon for jobben.
- Økt lønnspress i lønnsforhandlingene selv om bonus alltid har vært utenfor
lønnsforhandlingene.
- Vanskeligere å rekruttere til stillinger i Iris pga. for lav lønn. Bortfall av bonus vil sette ytterligere
press på en konkurransedyktig grunnlønn.
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Fordeler:
- Opprettholder et viktig mål om likhet internt.
- Ryddighet ift. kommunikasjon overfor eiere og andre eksterne.
- Styrker omdømme blandet eiere ved at en mye omdiskutert ordning tas bort.
Ut fra en totalvurdering av de fire alternativene som er vurdert ovenfor, er det kun alternativ 4 som
tilfredsstiller de viktigste suksesskriteriene med en vellykket resultatdeling,
«likhetsprinsippet/rettferdighet var svært viktig» og «resultatdeling vanskelig kan forsvares
innen selvkostområdet».
Alternativ 4 har tungtveiende ulemper, men noen av disse kan dempes gjennom oppveiende tiltak som
for eksempel:
- Styrking av Iris Trivsel for å opprettholde sosiale tiltak som vi ser som svært nødvendig etter ett
år med covid.
- Utfordring med rekruttering pga. lav lønn, kan møtes med justering av grunnlønn til et
konkurransedyktig nivå.
- For opprettholdelse av daglig motivasjon, må tiltak utformes sammen med de ansatte.

Anbefaling til styret for fremtidig bonusordning for Iris Salten, Iris Service, Iris Produksjon og
Retura Iris.
Fjerning av en gode som har vært ansett som «fast» vil alltid være utfordrende, og kan oppleves som
urettferdig blant alle ansatte. Likevel står likhetsprinsippet så sterkt at vi er tjent med en felles ordning.
Med utgangspunkt i de skisserte alternativene anbefaler gruppen overfor styret at bonus tas bort fra
2021 for Iris Salten, Iris Service, Iris Produksjon og Retura Iris..

Labora, HT Safe og Mivanor:
I disse tre selskapene er de ansatte den største innsatsfaktoren, hvor alle tre selskapene er svært
avhengig av å ha engasjerte og motiverte ansatte, da deres innsats påvirker bunnlinje i stor grad.
Alle selskapene selger sine produkter/tjenester i markeder med svært høy konkurranse fra nasjonale og
internasjonale aktører. Deres kostnadsnivå har stor betydning for å opprettholde konkurranseevnen i
kampen om oppdrag i et marked preget av anbud og sterkt prispress. I rekrutteringsøyemed henter de
sine ansatte i et arbeidsmarked preget av stor konkurranse om «hodene», og hvor lønn er avgjørende
for endelig valg for søker. Arbeidsgruppen er entydige på at videreføring av bonusordningen kan gi flere
fordeler sett opp mot punktene ovenfor:
Ved å ha en bonusordning i disse selskapene oppnås følgende fordeler:
 Bonus er en variabel lønn som slår inn ved overskudd. De faste lønnskostnader holdes ned og
dermed opprettholdes konkurranseevnen.
 Skape engasjerte og lojale ansatte.
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Høy tilstedeværelse dersom «trekket» settes til «rett» nivå.
Bonus vurderes som et viktig insitament til å opprettholde en konkurransedyktig lønn i
rekrutteringsøyemed uten at faste lønnskostnader økes.
Kan bidra til å beholde medarbeidere.

Beregning av bonus tar utgangspunkt i de «gamle» retningslinjene som:
 Det er grunnlag for bonus dersom resultat før skatt og ekstraordinære poster er større enn
kr 300 000. Eksempel på ekstraordinære poster er utbytte fra andre selskaper, gevinster fra
ekstraordinære salg av anleggsmidler og aksjeposter og endringer i pensjonsforpliktelser.
 Maksimalt 20% av resultat før skatt og ekstraordinære poster, og maksimalt begrenset oppad til
kr 41 000 (en månedslønn ut fra årslønn kr 500 000). (I bonusavsetningen inngår
arbeidsgiveravgift på bonusutbetaling, bonus inngår ikke i feriepengegrunnlaget).
 Bonus utbetales til faste og vikarer som arbeidet mere enn 115 dager per kalenderår.
 Fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager til stede delt på totalt 230 dager ved
100 % stilling. Ved andre stillingsprosenter beregnes tilsvarende tilstedeværelse (minst 50 %).
 Den ansatte må være ansatt på utbetalingstidspunktet.
 Utbetaling skjer i mai av påfølgende regnskapsår etter godkjennelse av årsregnskap.
 Må være ansatt ikke senere enn 1. juli i opptjeningsåret.
Styret i de enkelte selskap gir en anbefaling om bonusutbetaling til generalforsamlingen, men det er
generalforsamlingen som er endelig beslutningsmyndighet.
Anbefaling til styret for fremtidig bonusordning for Labora, Mivanor og HT Safe.
Arbeidsgruppen mener at fordelene med å ha en bonusordning for disse selskapene er av uvurderlig
betydning. Å ha ulik ordning mellom selskapene innenfor avfallsområdet, og selskapene Labora,
Mivanor og HT Safe utfordrer ikke likhetsprinsippet i konsernet da de er svært forskjellig og har få
synergier med avfallsselskapene. Arbeidsgruppen innstiller derfor styret til å opprettholde tidligere
bonusordning for Labora, Mivanor og HT Safe med foreslåtte maks tak.

Videreføring av Iris Trivsel
Formålet:

Iris Trivsel arrangerer ulike felles sosiale sammenkomster for kollegene i løpet av året.
Ektefeller/samboere kan inviteres med på de større arrangementer.

Hovedmål: å ivareta arbeidsmiljøtiltakene som Iris Trivsel har representert.
Arbeidsgruppa har konkludert med at arbeidsmiljøtiltak må deles i to kategorier. Arbeidsmiljøtiltak felles
for konsernet gjennom Iris Trivsel, og en gruppe tiltak tilpasset hvert enkelt selskap.
Basert på historiske overføringer til Iris Trivsel er det gruppas syn at en pott på 3000,- per årsverk bør
være dekkende for å opprettholde aktiviteten. Den selskapsvise potten mener gruppa må settes til
3000,- per årsverk og er ment å dekke de tiltak hvert enkelt selskap gjennomfører for å bygge og bevare
et godt arbeidsmiljø. Her kommer også en del faglige og sosiale kombinasjonsopplegg. Her vil
aktiviteten kunne svinge fra år til år og etter behov.
Beløpene justeres i henhold til konsumprisindeksen årlig.
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Forslag til vedtak.
Bonusordningen opphører permanent i Iris Salten IKS, Iris Produksjon AS, Retura Iris AS og Iris Service
fra 1.1.21.
Bonusordningen videreføres for Labora, Mivanor og HT Safe fra 1.1.21. ut fra følgende regler:
 Det er grunnlag for bonus dersom resultat før skatt og ekstraordinære poster er større enn
kr 300 000. Eksempel på ekstraordinære poster er utbytte fra andre selskaper, gevinster fra
ekstraordinære salg av anleggsmidler og aksjeposter og endringer i pensjonsforpliktelser.
 Maksimalt 20% av resultat før skatt og ekstraordinære poster, maksimalt begrenset oppad til
kr 41 000 (en månedslønn ut fra årslønn kr 500 000). (I bonusavsetningen skal dekke
arbeidsgiveravgift på bonusutbetaling, bonus inngår ikke i feriepengegrunnlaget).
 Bonus utbetales til faste og vikarer som arbeidet mere enn 115 dager per kalenderår.
 Fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager til stede delt på totalt 230 dager ved
100 % stilling. Ved andre stillingsprosenter beregnes tilsvarende tilstedeværelse (minst 50 %).
 Den ansatte må være ansatt på utbetalingstidspunktet.
 Utbetaling skjer i mai av påfølgende regnskapsår etter godkjennelse av årsregnskap.
 Må være ansatt ikke senere enn 1. juli i opptjeningsåret.
Iris Trivsel videreføres med en årlig innbetaling på kr 3000 pr. årsverk som settes av i budsjettet i hvert
selskap, første gang for 2022.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
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