Styremøte 5
fre. 03. september 2021, 09.30 - 14.00
Vikan

Agenda
09.30 - 09.35
5 min

1. Sak 21/48 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 21/49 Protokoll fra møte 30.6.21, signert elektronisk.
Beslutning

Ragnar Pettersen

Protokoll er godkjent og signert i portal.
Forslag til vedtak:
Protokoll tas til orientering.
 Filen er ikke inkludert på grunn av utilstrekkelig tilgang (0 sider)

Orienteringssaker
09.40 - 10.00
20 min

3. Sak 21/50 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.
 21-50 Driftsrapport pr. september 21.pdf (8 sider)

10.00 - 10.20
20 min

4. Sak 21/51 Økonomirapport pr. 30.06.21.
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.
Forslag til vedtak:
Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.06.21, med et negativt resultat på kr 2 329 000 tas til orientering.
 21-51 Økonomirapport 30.06.21.pdf (8 sider)

10.20 - 10.35
15 min

5. Sak 21/52 Orientering om utfordringer med lukt fra kompostering.
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Orientering

Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om utfordringer med lukt fra vårt komposteringsanlegg, og om gjennomførte
tiltak.
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon om utfordringer med lukt fra komposteringen med gjennomførte tiltak til orientering.
 21-52 Orientering om utfordring med lukt fra komposteringen.pdf (1 sider)

Beslutningssaker
10.35 - 10.50
15 min

6. Sak 21/53 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.
Saken ble utsatt fra forrige møte.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar å gjøre endringer iht. forslag fra administrasjon.
 21-53 Evaluering av finansreglementet sist endret 2018.pdf (2 sider)
 Vedlegg sak 21-53 Regler finansforvaltning Iris Salten IKS.pdf (3 sider)

10.50 - 11.20
30 min

7. Sak 21/54 Orientering om oppstart av prosjekt Fritidsrenovasjon.
Beslutning

Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Administrasjon ønsker å orientere styret om oppstart av prosjektet «Fritidsrenovasjon», da prosjektet vil være svært krevende
over flere år. Det vil også være behov for bred involvering fra eierkommuner både politisk og administrativt, kunder og ansatte i
Iris. Også kostnadsmessig vil det være krevende.
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon om hytterenovasjon til orientering, og gir administrasjon i oppdrag å starte utredning av en mulig ordning
for pliktig hytterenovasjon. Styret holdes løpende orientert om fremdrift.
 21-54 Orientering om oppstart av prosjekt Fritidsrenovasjon.pdf (5 sider)

11.20 - 11.50
30 min

Lunsj

Diskusjonssaker
11.50 - 13.05
75 min

8. Sak 21/55 Omvisning på Vikan - diskusjon.
Diskusjon

Bjørn Ove Moum

Hensikt:
Å viser styret vår aktivitet på Vikan, deretter ha en diskusjon rundt fremtidig plassbehov etc.
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon om drift på Vikan og pågående prosess med masterplan Vikan til orientering.
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 Sak 21-55 Masterplan Vikan.pdf (8 sider)

13.05 - 13.50
45 min

9. Sak 21/56 Informasjon fra Avfallsmegling Nord AS.
Diskusjon

Erik Andre Sølberg

Hensikt:
Å orientere styret om arbeidet Avfallsmegling Nord AS gjør for eierbedriftene og informasjon om avfallsmarkedet nedstrøms
som legger premissene for vår drift og gebyrfastsettelse/priser til kunde.
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon fra Avfallsmegling Nord AS til orientering.

13.50 - 14.00
10 min

10. Sak 21/57 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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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 21/50
Orienteringssak

03.09.21

DRIFTSRAPPORT PR. 27.08.21
Hensikt:
Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående viktige saker i konsernet.

Iris Produksjon AS – status avtale Østbø og ansettelsesprosess.

I møte 30.6 ble det orientert om at DL i Iris Produksjon hadde sagt opp sin stilling.

Prosessen med å skaffe ny DL er igangsatt. Tillitsvalgt (styremedlem) Janne Strand, ett
eksternt styremedlem Øistein Nystad og undertegnede sammen med rekrutterer skal kjøre
prosessen.
Kravspekk er under utarbeidelse.
Bjørn Tore Navjord er konstituert som ny daglig leder og Anh Nguyen er konstituert som NK.

Organisasjon (Iris Salten IKS):
Endringer siden forrige rapportering:
Lisbeth Vollan ønsker ikke å videreføre sin stilling som konstituert økonomisjef, og
økonomiansvaret der derfor tilbakeført til adm. dir. Hun vil ha personalansvaret til ny
økonomisjef er ansatt. Ansettelsesprosess igangsettes nå, og det benyttes ekstern
rekrutterer. Stillingen anses som vært attraktiv.

Kvalitet, HMS og HR
Ellen Bakkefjell

Daglig ledelse og øk.ansvar
Bjørn Ove Moum

Økonomi

Lisbeth Vollan
(personalansvar)
Jeanette Hardy
Mona T. Eilertsen
Marius Johansen
Randi Heen
Andreas Christoffersen
(prosjekt)

STAB

Kommunikasjon
Arnt E. Pedersen
Marked
Pernille Devold Kolsing
Trainee
Anneli Hunstad
IT og digitalisering
Marcus Samuelsen
Magnus Mikalsen
Simon Trøite (lærling)
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Økonomiavdelingen:
- I økonomiavdelingen er det ansatt erstatter for Hanne Støver som sluttet i august, i
tillegg til en prosjektstilling som skal kun jobbe for å ta ut synergier fra nytt ERP
system.
IT-avdelingen:
- Dagens lærling avslutter sin periode i sommer, og ny lærling er ansatt.
HR-HMS-kvalitet:
- Ingen endring siden sist.
- 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:
- Alle IT-systemene har hatt normal drift i sommer.
- IT strategi: Det arbeides med å oppdatere IT strategien for konsern og datterselskap,
slik at IT avdelingen kan tilpasse seg behov og mål.
- Xledger: Integrasjonen fungere ikke mot fagsystemet til Retura.
- Utfordring med betalingsløsning for selvbetjente vekter ved reservasjon av beløp er
ikke løst. I mellomtiden er reservasjonsbeløpet redusert til kr 200.
Økonomiavdelingen:
- Nyansatte er på plass og vi er svært godt fornøyde med ansettelsene.
- Kommende oppgaver i implementering av Xledger er å legge inn budsjett, saldoer
tidligere måneder og bygge rapporter. Dette er ikke på plass for rapportering pr.
30.06.
Marked/kommunikasjon:
- Åpen dag 5.9, ble besluttet avlyst pga. covidrestriksjoner. Dette i samråd med HMTS
IKS.
- Markedsavdelingen er med i prosjektgruppa for Gjenbruksuka (5-12.9), og har ansvar
for all kommunikasjon og markedsarbeid.
- Oppstart kartlegging av fokusområder for kommunikasjonsplan for 2022.
- Reine strender har mottatt kr 900 000 i tilskudd fra Miljødir. Det er samlet inn 62
tonn avfall hittil i 2021.
- Det har vært gjennomført kampanje på glass og metall i sommer, ny runde i sept/okt.
2
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Irisnytt planlegges med utsendelse i november.
Det er innført nasjonale avfallsmerker på hjemmeside/tømmeplan/app.

-

HMS status
Skader:
Det har ikke vært alvorlige hendelser/ulykker hittil i år.
Det har vært 14 branntilløp hittil i år i forbindelse med kverning av restavfall, men færre enn
tidligere år.
Sykefravær pr 31.05.21:
På grunn av overgang til ERP-system, er ikke sykefraværet oppdatert pr. 30.06.21. Juni har
vært en måned med lavt sykefravær i alle selskapene, så fraværet pr 31.05.21 vil være
representativt for 30.06.21 også.
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

Covid 19:
Det har ikke vært registrert covidsmitte i konsernet som har påvirket vår drift.
Iris Salten forholder seg til Bodø kommune når det gjelder covidrestriksjoner.
Vi opprettholder samme nivå som vi hadde før ferien. Kantina er åpen, og alle får spise der,
men kun tre ved hvert bord. Dette for å opprettholde 1 metersregelen. 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.

3
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Status pågående prosjekter:
Kontrollutvalget – sak avfallsanbudet Iris Service AS.
Ingen ny informasjon siden sist.
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:

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

4
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Manglende ferdigattest Vikan:
Ingen ny informasjon siden sist.
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

5
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kartleggingsarbeid for å avklare hvilke tiltak som må iverksettes. Mest sannsynlig blir kravet
en vannkanon eller sprinkleranlegg.
Miljøkartlegging
Ingen ny informasjon siden sist.
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.
Interkommunalt klageorgan:
Det er avholdt to møter før ferien hvor tre saker ble behandlet som omhandler:
- 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
og Bodøelv.
Utfallet av sakene gikk i fordel av Iris Salten IKS. Svar er meddelt klager.
Referat fra klagebehandling er lagt på vår hjemmeside (anonymisert etter vurdering).
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Interkommunalt klageorgan består av:
- Gisle Hansen (leder) (ordfører Sørfold)
- Fredric Person (Bodø)
- Mette Bjørnvik (Meløy)
Pågående byggeprosjekter:
Pågående byggeprosjekter er kun i planfasen, og det har ikke vært stor fremdrift i sommer.
Status bærekraftarbeid i selskapene
Ingen ny informasjon siden sist.
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.
Sommermånedene er en periode som det kun er ordinær drift, og det er derfor svært lite å
rapportere fra datterselskapene.
Labora AS:
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HT Safe AS:

Viktige prosjekter i høst:
-

Arbeid for å finne en industriell partner for Mivanor AS som tilfredsstiller eiere og
ansatte i Mivanor.
Ansettelse av daglig leder i Iris Produksjon AS.
Ansettelse av økonomisjef i Iris Salten IKS.
Budsjett for Iris Salten og Iris Service for 2022.
Lande den mest rette organiseringen av Iris Salten og Iris Service.
Bærekraftstrategi 2.0 for konsernet.
Bærekraftstrategi for Iris Salten – støttefunksjoner.
Bærekraftkommunikasjon internt og eksternt.
Eierskap HT Safe AS
Strategi rundt eierskap i ulike gjenbruksprosjekter.
Rødøy kommunes mulige innlemmelse i Iris Salten IKS.
Forvaltningsrevisjon av Iris Salten IKS.
Østbøs ønske om en avfallsbehandler i Salten.
Oppstart prosjekt «Fritidsrenovasjon».

Forslag til vedtak:
Driftsrapport pr. 26.08.21 tas til orientering.
Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
8
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 21/51
Orienteringssak

30.06.21

Økonomirapport pr 30. juni 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 – juni 2021.
Regnskapet viser en omsetning på kr 67 806 000, og et underskudd på kr 2 329 000. Sammenlignet
med budsjettet et det et negativt avvik på kr 2 894 000. Sammenlignet med 2020 var det da et
underskudd på kr 952 000.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 6
Regnskap
Driftsinntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Andre driftskostn og avskrivn.
Driftsresultat
Netto finansinnt / kostnader
Ordinært resultat før skatt

Budsjett

kr -67 806 442 kr -68 083 850 kr
kr 48 953 085 kr 46 362 440 kr
kr
5 691 877 kr
5 963 650 kr
kr 14 730 801 kr 14 468 042 kr
kr
1 569 321 kr -1 289 718 kr
kr
760 186 kr
725 000 kr
kr
2 329 507 kr
-564 718 kr

Avvik
277 408
2 590 645
-271 773
262 759
2 859 039
35 186
2 894 225

Regnskap i fjor
kr -63 166 825 kr
kr 43 467 857 kr
kr
4 523 799 kr
kr 14 093 186 kr
kr -1 081 982 kr
kr
2 034 000 kr
kr
952 018 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 80,7 mill. og egenkapitalandelen er 30,1%, (pr 31.12.20, 34,3%).
Oppsummering for periode 1 – 6:
Underskuddet skyldes lavere gebyrinntekter og økte behandlingskostnader sammenlignet med budsjett.
- Gebyrinntektene er lavere enn budsjett – 2,3%, for første halvår - kr 1,3 mill. Dette skyldes at
kunden har byttet dunk for å få et lavere gebyr slik vi oppfordret de til å gjøre, men hvor mange
som byttet var vanskelig å forutse.
- Sammenlignet med 2020 økte avfallsmengdene i januar – april, mens mengdene i mai og juni
er redusert. Samlet sett for periode 1-6, har mengdene likevel økt for de fleste store fraksjonene
mot 2020. Mengdene er fortsatt høyere enn budsjettert.
For juli ser vi også en nedgang sammenlignet med 2020.
- Avfallsanbudet har gitt høyere priser enn det vi budsjetterte i september 2020 for 2021
- 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 428 000 i perioden mot budsjett.
Irisfondet har en saldo på kr 16 248 000 lik forrige periode.
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Iris Service som også er innenfor selvkostområdet, har et overskudd på kr 4,6 mill. Det er kr 4,8 mill.
bedre enn budsjett. Sammenlignet med 2020 var overskuddet 1 043 000 pr. 30.06.21.
Årsaken til bedring av resultatet er de samme argumentene som forrige rapportering, men videre
forsterket:
- 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.
- Svært lite reiseaktivitet.
På grunn av overgang til nytt økonomisystem, kan det være mindre periodiseringsfeil mellom regnskap
og budsjett.

Utfyllende kommentarer til poster i resultatregnskapet
Inntektene
Samlede inntekter er kr 67,8 mill. som er kr 277 000 lavere enn budsjett. Husholdningsgebyret
er kr 1,3 mill. lavere enn budsjettert i perioden.
Husholdningsgebyret er kr 55 742 000 som fordeles:
 Ordinært gebyr kr 54,4 mill.
 Fakturagebyret kr 192 000 (kr 207 000 i 2020).
 Betalte ekstratjenester kr 1,1 mill.
Øvrige inntekter er Utleie av Vikan og salg av administrative tjenester.
 Det er tatt inn noe mere mengder av forurensede masser enn budsjettert som har gitt ett positivt
avvik på kr 803 000. Mottatte mengde masser er noe høyere enn i 2020.

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. Inntekter fra Miljøtorgene var pr 30.06.
kr 7,0 mill. som er 2,4% høyere enn i 2020. Inntektene er iht. budsjett.
Sammenligning Inntekter fra miljøtorg 2021 - 2020
Sum inntekter miljøtorg

kr

2021
-7 004 256 kr

2020
-6 842 340

Avvik
2,4 %

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.

Varekostnader
Innsamling indre Salten
14%1% 14%

Innsamling Bodø
24%

34%

Drift Miljøtorg

12%

Behandlingskostnader

Totale varekostnadene er kr 48,9 mill., kr 2,6 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes økte
behandlingskostnader (kr 2,7 mill.). Sammenlignet med samme periode i 2020 er
behandlingskostnadene økt med 13% eller kr 1,9 mill.
Avfallsanbudet med oppstart 1.3.21, har gitt prisøkning sammenlignet med budsjetterte priser.
Avfallsmengdene pr. 30.06 viser en interessant endring sammenlignet med jan-april, ved at flere av
fraksjonene har reduserte mengder. Likevel har mengdene økt pr. juni for de største fraksjonene
sammenlignet med 2020, foruten trykkimpregnert.

Sammenlignes isolert juli 2021 mot juli i 2020, er det jevnt over en nedgang i de største fraksjonene
foruten papir. Det er for tidlig å si noe om dette er en trend som kan påvirke kostnadsnivået resten av
året og inn i 2022:

3
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Personalkostnader.
Samlede lønnskostnader er kr 5,7 mill., som er kr 271 000 lavere enn budsjett.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger.
Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 14 730 000, som er kr 262 000. høyere enn budsjett.
Endring mot budsjett er beskrevet nedenfor:
 Avskrivningene er kr 690 000 lavere enn budsjett pga. senere ferdigstillelse av byggeprosjekter
enn budsjettert.
 Andre driftskostnader er kr 953 000. høyere enn budsjett. Økningen skyldes:
o Økte advokatkostnader.
o Økte kostnader til renhold og innkjøp.
o Økte transaksjonskostnader bank og regnskap.
o Mindre reisevirksomhet.

Finansinntekter/kostnader.
Netto finansinnt./kostnader er kr 760 000, som er iht. budsjett.
Det er tatt opp et lån stort kr 24,4 mill. for dekning av investeringer i 2021.
Rentesatsen 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 10,9 mill. som fordeles:
Dunker,containere
Annet
Betalingsterminaler
Vensmoen nytt bygg
Omlastehaller, planlegging
Renovering kontorer Fauske
Utvidelse kontorer Vikan
Nytt regnskapssystem
Sum

kr 6 326 000
kr
75 000
kr 160 000
kr 2 677 000 (2020: kr 2 880 000)
kr 166 000
kr
0
(2020: kr 19 000)
kr 140 000 (2020: kr 188 000)
kr 1 384 000 (2020: kr 503 000)
kr 10 928 000

Likviditet
Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

4
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Omsetning og resultat før skatt for våre datterselskaper pr 30.06.21.
Omsetning

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

2021
32,7 mill kr
57,8 mill kr
59,4 mill kr
3,7 mill kr
12,7 mill kr
9,1 mill kr
8,3 mill kr
19,0 mill kr

2020
29,6 mill kr
51,9 mill kr
48,7 mill kr
4,3 mill kr
13,8 mill kr
3,6 mill kr
4,5 mill kr
15,8 mill kr

Resultat før skatt
2021
3,8 mill kr
4,6 mill kr
13,3 mill kr
-735 000 kr
1,1 mill kr
335 000 kr
591 000 kr
2,3 mill kr

2020
1,4 mill kr
-1,0 mill kr
1,5 mill kr
-568 000 kr
1,3 mill kr
78 000 kr
-1,3 mill kr
-60 000 kr

For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg.
Administrasjonens vurdering:
Regnskapet pr. 30.06.21 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 2,3 mill. og kr 2,9 mill. lavere enn budsjett.
Forslag til vedtak:
Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.06.21, med et negativt resultat på kr 2 329 000 tas til
orientering.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
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Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 6 2021.
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Vedlegg: Balanse periode 1 – 6 2021.
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 21/52
Orienteringssak

03.09.21

Orientering om utfordring med lukt fra komposteringsanlegget.
Hensikt:
Administrasjonen ønsker å orientere styret om utfordring med lukt fra vårt kompostanlegg
og om gjennomførte tiltak.
Saken
Vår aktivitet på kompostanlegget vil alltid medføre noe lukt. I den grad det er mulig, prøver
vi å tilpasse aktiviteten som medfører lukt til perioder hvor vinden kommer fra øst (fra
Tverlandet). I sommer har vær og vindforhold vært svært varierende, slik at det har vært
vanskelig å tilpasse aktiviteten til dette.
Dette har medført økte antall luktklager fra våre nærmeste naboer i Hopen og Tverlandet. I
mai-juli har det kommet inn totalt 19 luktklager gjennom registreringssystemet på
hjemmesiden. Så langt i august har vi fått 18 klager. Klagene er registrert i vårt avvikssystem.
Klagen fra kommunedelsutvalget på mail er besvart, også klager fra beboere via telefon er
besvart.
Det er viktig for oss å ha et godt forholdt til våre naboer da dette er avgjørende for at vi kan
ha drift på vårt kompostanlegg. Iris Produksjon har derfor igangsatt et systematisk arbeid for
å kartlegge hva som bidrar til lukt. Det gjennomføres nå flere tiltak for å redusere luktutslipp
som:
- Løpende tildekking av avløpsslam etter mottak.
- Montering av værstasjon for å samle inn værdata.
- Utsendelse av varsel om luktspredning ved større aktivitet på anlegget.
- Sendt orienteringsbrev til Statsforvalteren om lukt.
Iris Produksjon har i det siste årene mottatt slam fra settefiskanlegg og avløpsslam. Dersom
det er dette som gir mere lukt, er vi forberedt på å måtte nedskalere dette mottaket. I
fremtiden må vi se på en langsiktig og bærekraftig håndtering av organisk avfall som for
eksempel biogassanlegg i samarbeid med andre avfallsskap i nord.
Ny orientering vil bli gitt i neste styremøte.
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon om utfordringer med lukt fra komposteringen med gjennomførte
tiltak til orientering.
Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 21/53
Beslutningssak

03.09.21

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 ledere 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 hovedpunktene i dagens finansregelverk til å være dekkende for vår
virksomhet, og det gir gode føringer for konsernets finansforvaltning. Det foreslås derfor kun mindre
endringer i finansreglementet se vedlegg.

Forslag til vedtak:
Styret vedtar finansreglementet med forslag til endringer fra administrasjonen.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
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Iris Salten IKS - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Reglementet gjelder for Iris Salten IKS og heleide datterselskap.
Erstattes med:
Reglementet gjelder for Iris Salten IKS og følgende datterselskaper:
Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Iris Service AS, Labora AS, Mivanor AS og HT Safe AS.
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.
Revidert
i styremøte 3.Moum,
september
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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
Erstattes med:
5. Gjennomføring av låneopptak og plassering av likviditet.
Styret i hvert selskap godkjenner selskapenes investerings- og likviditetsplan sammen med
tilhørende finansieringsplan før låneopptaket.

Selskapets styre gir daglig leder følgende fullmakt:
Erstattes med:
Selskapets styre gir daglig leder sammen med konsernets økonomileder følgende fullmakt:
 Opptak av lån – refinansiering iht. investeringsplan.
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.

Vedtatt i styremøte 7. desember 2007.
Revidert i styremøte 5. oktober 2012.
Revidert i styremøte 7. september 2018.
Revidert
i styremøte 3.Moum,
september
2021 Ove, 09/06/2021 08:18:59
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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.
Erstattes med:
Daglig leder rapporterer om låneopptak og fondsplassering til styre ved avleggelse av
perioderegnskap.
------------------------------------------------------!!---------------------------------------------------------

Vedtatt i styremøte 7. desember 2007.
Revidert i styremøte 5. oktober 2012.
Revidert i styremøte 7. september 2018.
Revidert
i styremøte 3.Moum,
september
2021 Ove, 09/06/2021 08:18:59
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 21/54
Orienteringssak

03.09.21

Orientering om oppstart prosjekt «Fritidsrenovasjon».
Hensikt

Administrasjon ønsker å orientere styret om oppstart av prosjektet «Fritidsrenovasjon», da
prosjektet vil være svært krevende over flere år. Det vil også være behov for bred involvering
fra eierkommuner både politisk og administrativt, kunder og ansatte i Iris. Også
kostnadsmessig vil det være krevende.

Bakgrunn

Iris tilbyr i dag hytterenovasjon ved bruk av «Gulsekken». Denne kjøpes på butikken, fylles
og settes ved hovedvei, hvor våre biler plukker de opp på restavfallsruter hver fjerde uke
eller av våre operatører på miljøtorgene der det hoper seg opp. Ordningen har vært omstridt
i mange år da den har bidratt til forsøpling langs veiene. Det har vært noe bedring etter at vi
kjøpte solide sekker.
En annen ulempe med ordningen er at den heller ikke oppfordrer til sortering slik som
hjemme. I 2020 ble det solgt 16000 sekker, så volumet som kunne vært utsortert er
betydelig. Dagens ordning er ikke selvfinansierende da prisen på sekken er for lav til å dekke
kostnadene med innhenting og behandling.
En annen ordning for fritidsrenovasjon har lenge vært ønsket av kommunene med størst
hyttetetthet.

Saken

Kommunene skal etter forurensningsloven § 30 sørge for innsamling av
husholdningsavfall. Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning.
Dette omfatter også boliger som ikke benyttes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc.
Hvorvidt en bolig skal defineres som en privat husholdning, vil bero på om boligen i
hovedsak bidrar til å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell.
Ettersom avfall fra fritidsboliger regnes som husholdningsavfall, jf. forurensningsloven § 27a
første ledd, er det en lovpålagt oppgave for kommunen å samle inn avfall fra fritidsboliger,
på lik linje med annet husholdningsavfall.
Innsamlingsordningen for fritidsboliger inngår i selvkostområdet.
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Innenfor vårt område er det ca 10 000 fritidsboliger i våre eierkommuner. I tillegg kommer
campingvogner med spikertelt som også defineres som en fritidsbolig. Tabellen nedenfor
viser fordelingen av fritidsboliger i de ulike kommunene.
Kommune

Innbyggertall 2020

Fritidsbygg

Boliger

Totalt

Beiarn

1017

590

678

1268

Gildeskål

1950

942

1135

2077

Hamarøy

2766

1267

1742

3009

Saltdal

4671

1326

2509

3835

Sørfold

1926

565

1158

1723

Steigen

2608

543

1550

2093

Fauske

9739

1162

5021

6183

Meløy

6288

583

3386

3969

Bodø

52357

2680

26861

29541

% Fritid

47 %
45 %
42 %
35 %
33 %
26 %
19 %
15 %
9%

For å skaffe oss informasjon om Fritidsrenovasjon før vi starter prosjektet, har vi i sommer
leid inn en student til å gjøre en undersøkelse blant en del avfallsselskaper. Hvordan har de
tilnærmet seg dette, og hvilke erfaringer har de. Dette har gitt oss svært nyttig informasjon
til videre bruk. Nedenfor gjengis utdrag fra rapporten.
Av 356 kommuner i Norge, er det 26 kommuner (7,3%) som ikke krever inn eget gebyr for
fritidsrenovasjon. Iris er ett av unntakene i så måte. De fleste kommunene innførte
tvungent gebyr for fritidsrenovasjon på 2000-tallet, da avfall fra hytter ble definert i
forurensningsloven som husholdningsavfall.

Fritidsrenovasjon og kildesortering
Utvikling i fritidsrenovasjon har vært stor, fra de første kontainerne med bare en fraksjon, til
man nå har en stor utbredelse av kildesortering. Tilbudet om kildesortering begrunnes med
ønske fra brukerne av ordningen. De fleste tilbyr fra tre til fem fraksjoner.
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Tabellen viser hvordan kildesorteringen er representert i antall fraksjoner.

Eksempel på fritidsrenovasjon i Innherred Renovasjon
-

Nord i Trøndelag
12194 fritidsboliger/hytter, 130-150 returpunkt.
Har hatt gebyr siden krav om fritidsrenovasjon trådte i kraft.
Startet opp arbeid med ny løsning for fritidsrenovasjon i 2016, ansatt egen prosjektleder.
Ny løsning: bunntømte containere med kildesortering av alle fraksjoner. Redusering av
antall punkter.
Gebyr differensiert på størrelse på fritidseiendom: mini, liten, medium, stor.
Anbefaler utrulling i en kommune av gangen.
Har utviklet egen standard for hytterenovasjonspunkt.
Ukentlig ettersyn av alle returpunkt.
Gebyr for spikertelt.

3
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Frosta
Inderøy
Levanger
Malvik
Meråker
Selbu
Stjørdal
Tydal
Verdal

Innbygger
2627
6816
20164
14148
2422
4062
24145
769
14948

Fritid
565
775
2147
393
1204
1652
1051
1557
1373

Bolig
1452
3304
9819
5842
1465
2239
10905
471
7252

totalt
2017
4079
11966
6235
2669
3891
11956
2028
8625

Type abonnement

Gebyr pr fritidsbolig pr år

Fritidsrenovasjon mini
Fritidsrenovasjon liten

648
1080

Fritidsrenovasjon medium

1398

Fritidsrenovasjon stor

2023

Fritidsrenovasjon ekstra

Se priser for eneboliger

HH (medium rest 240l)

4794

HH (bunntømt medium 240l per boenhet)

4361

Vekting av fritid
28 %
19 %
18 %
6%
45 %
42 %
9%
77 %
16 %

Etablering av tjenesten fritidsrenovasjon
Det er flere måter å tilnærme seg utvikling av tjenesten på, men et av suksesskriteriene er
involvering, forankring og eierskap til prosjektet hos aktuelle interessenter som:
- Styrende organ: Kommunen, både politikere og administrasjon
- Brukere: Hytteeiere, hytteforeninger.
- Eier av oppstillingsplass: Grunneier, Statskog, Statens veivesen, kommune
- Driftspersonell: Innsamling og kundeservice
En god oppstart vil være å få inkludert fritidsrenovasjon i renovasjonsforskriften som vedtas i
hver enkelt kommune.
Etablering av tjenesten vil også kreve investeringer ved etablering av returpunkter,
etablering av systemer og rutiner internt, samt utarbeidelse av informasjonsmateriell.
Valg av løsninger vil avhenge av hyttetettheten, og hvorvidt ligger på eksisterende
renovasjonsrute (tidligere boliger som har endret status til fritidsbolig).
Tjenesten må være tilgjengelig når man starter innkreving av renovasjonsgebyret.
Samarbeid med andre aktører som statens veivesen bør vurderes da de utfører arbeid i de
samme områdene.
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Ved fremtidig utbygging av hyttefelt er det nødvendig at kommunene tar inn renovasjon i
planarbeidet slik at det settes av områder for renovasjonsutstyr. Dette vil formelt sikre
medvirkning fra berørte parter og en åpen prosess. Det kan knyttes bestemmelser til
reguleringsplaner med bl.a. krav til utforming, estetiske krav og funksjonskrav
Administrasjonens anbefaling:
Dagens hytterenovasjon i Salten strider mot flere av våre viktigste prinsipper, og løsninger
underbygger:
- Manglende sortering – ikke bærekraftig.
- Forsøpling langs veier etc.
- Brenning av avfall.
- Lav kundetilfredshet.
- Underfinansiering av dagens ordning (forurenser skal betale).
- Misfornøyde eiere.
Vi vurderer derfor dagens ordning som overmoden for revidering, og vi ønsker derfor å
starte et prosjekt med mål om å finne en god løsning på hytterenovasjon i Salten ut fra et
brukerperspektiv, våre eiere og Iris som utfører. Løsning skal være forankret i vår
bærekraftstrategi.
Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon om hytterenovasjon til orientering, og gir administrasjon i oppdrag å
starte utredning av en mulig ordning for pliktig hytterenovasjon. Styret holdes løpende
orientert om fremdrift.
Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
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SAK 21/55 MASTERPLAN VIKAN
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VIKAN 2002
VIKAN 1994:

-

Vektbygg og verksted
Deponidrift og slamlagune
1 vekt, 1 hjullaster, 1 kompaktor
4 ansatte på anlegget, 34 i Iris
30 000 tonn avfall

1996: Administrasjonsbygg,
papirsortering og fliskutter
1997: Kompostanlegg

2
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VIKAN I DAG
2006: Miljøtorg Vikan og
restavfallshall
2014: Renseanlegg for sigevann
2015: Campus Vikan, FA-bygg og
utvidet papirhall
2016: Metallmottak
VIKAN I DAG:
- Utvidet deponi
- Omtrent 20 anleggsmaskiner og
over 30 ansatte ute
- 65 000 t ordinært avfall
Begrenset areal for dagens drift og
videre utvikling
- Behov for en
«Masterplan Vikan»

3
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GRUNNLAG FOR MASTERPLAN VIKAN
For IP, ISE og RI har vi gjort en behovsanalyse og kartlagt følgende:

▪ Hvilke arbeidsoppgaver gjør selskapene i dag?
▪ Hvilke utfordringer har selskapene med disse?
▪ Hvilke behov ser vi på kort og lang sikt?
▪ Hvilke utfordringer og behov sammenfaller på tvers av selskapene?
▪ Hvilke behov vil være premissgivende for videre utvikling av området?

4
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STØRSTE UTFORDRINGER I DAG
1. Kapasitet vaskehall og verksted

2. Lagringsplass og mottak av stykkgods

3. Potensiale for økt kvalitet trevirke

4. Areal- og logistikkbegrensninger ved MT Vikan

5

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 09/06/2021 08:18:59

32/35

VIKTIGE PREMISSER FOR MASTERPLANEN
Bør avklares tidlig i arbeidet med Masterplan Vikan, fordi de er avgjørende for
mulighetsrommet vi har videre.

1. Plassering av MT Vikan
2. Arealet ved sjøen
3. Kverning av trevirke
4. Utfordringer med lager

6
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FREMTIDENS
MILJØTORG OG
TREDELT BUNNLINJE
Vi skal gjøre det enkelt for innbyggerne!

▪ La oss tilrettelegge for trinn 1 og 2, samt
levere nødvendige tjenester for trinn 3-5.
▪ Et nytt miljøtorg med større areal
tilrettelegger for avfallsreduksjon og
muliggjør utsortering for ombruk
▪ Målbar miljøfaktor

7
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2. AREALET VED SJØEN
▪ Potensielt område for fremtidig
næringsutvikling
▪ Mulighet for utfylling?
▪ Nærhet til kai

8
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