
Styremøte 7
ons. 15. desember 2021, 09.30 - 14.00

Clarion Grand hotel

Agenda

1. Ekstraordinær generalforsamling i datterselskapene.

Beslutning Ragnar Pettersen

Hensikt:

Det skal velges revisor for datterselskapene Mivanor AS, Labora AS, Iris Produksjon AS, Retura AS, Iris Service AS.

Forslag til vedtak:

2. Sak 21/76 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Orientering 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.

3. Sak 21/77 Protokoll fra møte 25.10.21, signert elektronisk.

Orientering Ragnar Pettersen

Protokoll er godkjent og signert i portal.

Forslag til vedtak: 

Protokoll tas til orientering.

 Protokoll_Strategisamling_251021.pdf (5 sider)

Orienteringssaker

4. Sak 21/78 Orientering fra representantskapsmøte 5.11.21.

Orientering Ragnar Pettersen

Hensikt:

Representantskapet hadde møte 5.11 hvor budsjettet ble vedtatt. Administrasjonen ønsker å orientere styret om gjennomføring
og innspill fra våre eiere.

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

5. Sak 21/79 Driftsrapport alle selskaper.

Orientering Bjørn Ove Moum

09.30 - 09.30
0 min

09.30 - 09.35
5 min

09.35 - 09.40
5 min

09.40 - 09.55
15 min

09.55 - 10.30
35 min
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Hensikt: 

Administrasjon skal holde styret orientert om pågående saker i Iris Salten IKS og i konsernet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om drift til orientering.

 21-79 Driftsrapport pr. desember 21.pdf (4 sider)
 21-79 Driftsrapport desember 2021.pdf (26 sider)

6. Sak 21/80 Orientering om pågående bærekraftprosess i Iris Salten
(støttetjenester).

Orientering Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen i Iris Salten følger opp forventingene til adm.dir og Iris Salten vedtatt i styremøte 25.10.21, ved å ha en
strategisamling med fokus på bærekraft for ansatte i Iris Salten, med formål å finne felles strategisk retning for Iris Salten sine
støttetjenester og utarbeide prioritert tiltaksplan.

Forslag til vedtak:

Styret tar orientering om pågående strategiarbeid i Iris Salten (støttetjenestene) til orientering.

 21-80 Orientering om pågående bærekraftsprosess i Iris Salten.pdf (4 sider)

7. Sak 21/81 Økonomirapportering alle selskaper.

Orientering Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen i Iris legger frem en økonomirapport for styret kvartalsvis og halvårlig. Økonomiraporten skal gi styret innsikt i
selskapets drift, og være et grunnlag for å foreta økonomiske korrigeringer.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om økonomisk status i selskapene til orientering.

 21-81 Økonomirapport 31.10.21.pdf (8 sider)

Beslutningssaker

8. Sak 21/82 Organisering av ombruk og gjenbruk i Iris Salten IKS.

Beslutning Elisabeth Alvestad

Hensikt:

Arbeidet med ombruk og gjenbruk skal ha en klar satsning ref. styrevedtak 25.10.21. Administrasjon har utredet hvilken rolle Iris
kan bidra inn mot fremtidige og eksisterende ombruksprosjekter som eksempelvis OMATT (Røde Kors) og Egna (Frem Bodø),
sett i forhold til vår kjernevirksomhet.

Forslag til vedtak:

Produktspesialist 

Administrasjonen anbefaler per idag å ikke gå inn på eiersiden hos produktspesialister som Omatt, men heller bidra med
andre virkemidler for å stimulere til en bærekraftig drift av produktspesialister.

Markedsplass 

Administrasjonen anbefaler å avvente en beslutning rundt eierskap i markedsplasser til man har fått utarbeidet
en overordnet strategi for ombruk.

 21-82 Organisering av gjenbruk og ombruksprosjekter i Iris Salten.pdf (7 sider)

10.30 - 10.30
0 min

10.30 - 11.15
45 min

11.15 - 11.55
40 min
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9. Sak 21/83 Møteplan 2022

Beslutning Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Å fastsette en møteplan og et årshjul for styreåret 2021.

Forslag til vedtak:

Fremlagte møteplan med innarbeidede endringer i styremøte vedtas. 

 21-83 Møteplan for 2022.pdf (2 sider)

10. Sak 21/84 Fullmakt til adm. dir til å representere Iris Salten IKS i
ekstraordinær generalforsamling i HT-Safe AS for valg av revisor.

Beslutning Ragnar Pettersen

Hensikt:

I forbindelse med bytte av revisor i konsernet, må det gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling i HT Safe AS hvor ny
revisor skal velges. En representant fra Iris Salten IKS må representere eier i generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

Iris Salten IKS gir adm.dir. fullmakt til å representere Iris Salten IKS i ekstraordinær generalforsamling for valg av revisor.

Diskusjonssaker

11. Sak 21/85 Evaluering av dagens møte

Beslutning Ragnar Pettersen

Hensikt:

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

Forslag til vedtak:

Vedtak utformes i styremøte.

11.55 - 11.55
0 min

11.55 - 11.55
0 min

11.55 - 11.55
0 min
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Styret – Iris Salten IKS. 

Sak nr. 21/79 15.12.21
Orienteringssak

DRIFTSRAPPORT 10.12.21

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

Iris Produksjon AS – Ny daglig leder i Iris Produksjon.
Det er ansatt ny daglig leder i Iris Produksjon, Andre Svendsen som har sin bakgrunn som 
økonomi med utdanning fra Australia og Hong Kong. Han har tidligere jobbet hos Bodø 
Energi, Energimontasje og Frost Kraftentreprenør.

Vi er svært godt fornøyde med å få han inn på laget. Han hadde oppstart 6.12.21.

Organisasjon (Iris Salten IKS):
Endringer siden forrige rapportering:
Arnt Pedersen har valgt å gå over i pensjonistenes rekker fra februar 22., men etter fradrag 
for ferie etc. avslutter han allerede 20.12.21.

Ny økonomisjef er også ansatt, Frode Enoksen, han vil starte 1.2.22. Inntil han kommer er 
Bjørn Ove fungerende i stillingen.

Daglig ledelse og øk.ansvar
Bjørn Ove Moum

Kvalitet, HMS og HR
Ellen Bakkefjell

Kommunikasjon

Marked
Pernille Devold Kolsing 

Trainee
Anneli Hunstad

IT og digitalisering
Marcus Samuelsen
Magnus Mikalsen

       Simon Trøite (lærling)

ST
AB

Ø
ko

no
m

i

Lisbeth Vollan 
(personalansvar)
Jeanette Hardy

Mona T. Eilertsen
Marius Johansen

Randi Heen 
Andreas Christoffersen

(prosjekt)
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Status drift i våre stabsfunksjoner:
Se egen rapportering

HMS status
Se egen rapportering

Status pågående prosjekter:

Salten kommunerevisjon – revisjon av anbudet fra Iris Service.
Prosjektet er igangsatt, men prosjektet er utsatt i forhold til opprinnelig tidsplan. Vi holder 
dialogen med Salten Kommunerevisjon.

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 
kartleggingsarbeid for å avklare hvilke tiltak som må iverksettes. Mest sannsynlig blir kravet 
en vannkanon eller sprinkleranlegg. 

Miljøkartlegging
Det er igangsatt kartleggingsarbeid i regi av Iris Produksjon – forprosjekt. Mivanor og 
Norconsult er involvert. Dette er i samsvar med krav fra Statsforvalteren.

Hovedprosjektet omhandler krav til 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 

7/56
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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.
Det er mottatt en rapport på hva som bør utbedres på våre bygg. De største 
utbedringstiltakene ligger på takrenner på det gamle kontorbygget, med tilhørende 
råteskader.

Interkommunalt klageorgan:
Det er avholdt et møte i høst (totalt tre møter i 2021) hvor fire saker er behandlet:

- Klage på henting av dunk på en adresse på Sandhornøya.
- 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).

Interkommunalt klageorgan består av:
- Gisle Hansen (leder) (ordfører Sørfold)
- Fredric Person (Bodø)
- Mette Bjørnvik (Meløy)

Pågående byggeprosjekter:
Det pågår renovering av garderobe og kontorer på miljøtorg Fauske, forventet ferdigstillelse 
i januar. Dette var særdeles nødvendig oppgradering. 

Status bærekraftarbeid i selskapene
Iris Salten har hatt strategisamling, se egne sak. 

Iris Service og Iris Produksjon har kommet et steg videre, og laget strategi og mål på 
overordnet nivå. De er i gang med delmål og KPIèr, men på grunn av manglede administrativ 
kapasitet er dette utsatt.

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.

8/56
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Retura og Mivanor presenterer sin strategi i desember, mens Iris Produksjon har i høst 
arbeidet med anbudsprosessen og blitt utsatt. HT-Safe har ikke hatt kapasitet til å prioritere 
bærekraftarbeid i høst pga. driftsmessige utfordringer. 

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

Datterselskaper. 
Se egen rapportering

Viktige prosjekter i høst:
- Arbeid for å finne en industriell partner for Mivanor AS som tilfredsstiller eiere og 

ansatte i Mivanor. Potensielle partner trengte mere tid, men vi skal ha et 
avklaringsmøte med dem i januar.

- Ansettelse av daglig leder i Iris Produksjon AS.- UTFØRT
- Ansettelse av økonomisjef i Iris Salten IKS . - UTFØRT
- Budsjett for Iris Salten og Iris Service for 2022. - UTFØRT 
- Lande den mest rette organiseringen av Iris Salten og Iris Service. - UTFØRT
- Strategi rundt eierskap i ulike gjenbruksprosjekter. - UTFØRT
- Forvaltningsrevisjon av Iris Salten IKS. - UTFØRT 

- Østbøs ønske om en avfallsbehandler i Salten- PÅGÅR
- Bærekraftstrategi 2.0 for konsernet. - PÅGÅR
- Bærekraftstrategi for Iris Salten – støttefunksjoner. - PÅGÅR
- Bærekraftkommunikasjon internt og eksternt. - PÅGÅR
- Oppstart prosjekt «Fritidsrenovasjon». PÅGÅR 

- Eierskap HT Safe AS, UTSATT TIL FEBRUAR 2022
- Rødøy kommunes mulige innlemmelse i Iris Salten IKS. IKKE IGANGSATT.

Forslag til vedtak:
Driftsrapport tas til orientering.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
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SAK 21-79 DRIFTSRAPPORT PR. DESEMBER 2021. 
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KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN
▪ Aksjon Reine strender:

▪ Totalt innsamlet avfall siden oppstart 527 tonn, i 2021: 78 tonn NY REKORD.
▪ Årets strandryddere er Ellen Gjertsen og Birger Haftor Nilsen. 

▪ Kommunikasjonsprosjekt mot tre boligsameier for å se på hvordan 
kommunikasjon kan bygges for å øke effekten av sortering.
▪ Sorteringsgraden økte med 30%.

▪ Samfunnsansvar – deltakere ved ulike arrangementer:
▪ Prosjekt smart plast i regi av Ungt Entreprenørskap – dommer og veileder.
▪ First Lego League, Iris-prisen med reisestøtte.

▪ Iris Nytt – fokus på gjenbruk.

2
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NYTT FRA IT-AVDELINGEN PR DESEMBER.

3
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Nye kassesystemer 
Miljøtorg uten vekt
- Nye kassesystemer rullet ut i uke 49.
- Skal øke effektiviteten og kontrollen på torgene.

- Bærbar tablet for utendørs bruks
- Bankterminal integrert

Hvorfor bytte?
Gammel løsning består av et fastmontert kassesystem på 
miljøtorgets kontor, og alle kunder må fysisk inn på kontoret å 
betale.

Dette er både ineffektivt og ansett som lite hensiktsmessig 
(spesielt under COVID). 

Betalingsterminalen var ikke koblet sammen med 
kassesystemet, og driftsoperatør må manuelt sette inn 
betalingsbeløp.

Det var stort rom for menneskelig feil, og i enkelte tilfeller ble 
flere handler slått sammen til en i kassesystemet. Dette er 
ikke heldig i et revisjonsøyemed.

13/56
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Strategi, samarbeid og synlighet
Grunnarbeidet med ny IT-strategi er i gang, både i form at nå-situasjonsanalyse, 
behovskartlegging og scoping. Gjennom ledergruppen er alle selskaper involvert 
(inkl. IRIS Salten) og anmodet om å gi sine innspill til fremtidige IT-tjenester ved 
IRIS. 
Det er viktig at fellestjenesten profesjonaliseres og tilpasses de faktiske behovene 
til selskapene. Frist for innspill er satt til 17 desember.

IRIS jobber med å dele informasjon og bidra til sterke relasjoner mellom 
organisasjonene i bransjen, og den siste tiden har vi bygd og utvekslet mye 
informasjon om digitalisering og prosjekter med Remiks, HRS og IHR. Vi er også en 
sterk bidragsyter til Retura Norge og Retura-franchisetakere som innfører AMCS 
ELEMOS.

Vi opplever at det vi gjør og har gjort den siste tiden får stor oppmerksomhet, og 
har blant annet blitt invitert til å prate om datadreven sirkulærøkonomi på 
inspirasjonsdagen til IT Forum, samt for Innovasjon Norge avd. Nord-Norge. 

IRIS er invitert sammen med Lab Nord-Norge til å prate om tema på Den Norske 
Dataforenings (DND) nasjonale årskonferanse i februar 2022.
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NYTT FRA HR, KVALITET, OG HMS 
PR. DESEMBER 2021.
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SYKEFRAVÆR PR 31.10.2021
▪ Noe usikre tall pga. utfordringer med nytt fagsystem

▪ Iris Salten: Totalfravær 3,8 % (av dette korttidsfravær 1-3 dager 2,1%)
▪ Retura Iris: Totalfravær 8,2% (av dette korttidsfravær 1-3 dager 0,6%)
▪ Iris Service: Totalfravær 4,0% (av dette korttidsfravær 1-3 dager 0,7%)
▪ Iris Produksjon: Totalfravær 9,8% (av dette korttidsfravær 1-3 dager 1,5%)

9
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«STÅA» NÅ, ETTER CA 21 MNDR MED CORONA:
▪ Iris har så langt klart seg  veldig bra igjennom pandemien
▪ Løpende vurderinger gjennom hele perioden, raske beslutninger 

ved behov for tiltak, løpende informasjon til ansatte om tiltak ut 
fra «svingninger» lokalt og nasjonalt

▪ Drift har gått som normalt.
▪ 2 smittede i hele perioden, ikke vesentlig økt sykefravær, 
▪ Ingen permitteringer eller kritiske utfordringer

▪ Vi har ikke resignert eller gitt opp, og tar utfordringen OMIKRON.

10
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MYNDIGHETSTILSYN  STATSFORVALTEREN OKTOBER 21

Tema :
▪ Mottak og håndtering av metall og EE-avfall, 
▪ Oppfølging av klager på utslipp fra Kompostanlegg (gass/lukt), flygeavfall i anlegget 

og håndtering av klorparafinholdige isolerglass.

Resultat
▪ 1 anmerkning og 4 avvik, viktigste er:
▪ Pålegg om undersøkelse vedr diffuse luktutslipp (Deponi og kompost)
▪ Pålegg om å søke særskilt tillatelse ifm allerede etablert anlegg for avvanning av 

avløpsslam og utslipp av rejektvann (Kompost)

Frist  for søknad om tillatelse og tilbakerapportering:  14.01.2022 (Igangsatt arbeid)
Frist lukking av mindre alvorlige avvik og anmerkning: 25.11.2021 (Utført)

11
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MYNDIGHETSTILSYN  MATTILSYNET NOVEMBER 2021

Tema :
▪ Etterlevelse av regelverk Kompost- og Deponi anlegg.

Resultat
▪ Varsel om at det vurderes pålegg for 2 forhold:

▪ Fareanalyse og kritiske kontrollpunkt for de endringer som er blitt gjennomført i
kompostprosessen (forbehandling mm)

▪ Sikre krav til mikrobiologisk analyse og tiltak ved avvik i analyseresultat.

Frist  for å gi tilsvar som lukker vurderingen om pålegg fra Mattilsynet:  27.12.2021 
(Igangsatt arbeid, ferdigstilles og oversendes innen frist).

12
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Styret – Iris Salten IKS

Sak nr. 21-80  15.12.21
Orienteringssak

Orientering om pågående bærekraftprosess i Iris Salten (støttefunksjoner).

Hensikt

Administrasjonen i Iris Salten følger opp forventingene til adm.dir og Iris Salten vedtatt i 
styremøte 25.10.21, ved å ha en strategisamling med fokus på bærekraft for ansatte i Iris 
Salten, med formål å finne felles strategisk retning for Iris Salten sine støttetjenester og 
utarbeide prioritert tiltaksplan.

Saken

Styrets forventninger gir en klar retning, samtidig som den gir tilstrekkelig handlingsrom for 
administrasjon i forbindelse med utarbeidelse av strategiplan med tiltak.

Styrets forventinger for 2022-2023: 

1. Det er behov for en konsolidering av IRIS konsernet etter en vedvarende vekstperiode 
på mange år, og samtidig skape ny bærekraftig vekst som måles i en tredelt bunnlinje: 
økonomisk vekst, sosiale forhold og miljømessig påvirkning

2. Det er behov for økt kostnadsfokus i konsernet.

3. Styret forventer at det skal være et godt samspill med eiere både politisk og 
administrativt.

4. IRIS konsernet skal en aktiv rolle i samfunnsutviklingen i Salten knyttet til ett stadig 
økende miljøfokus. 

5. Skape en samlet ledergruppe i konsernet.

6. Etablere kultur for god involvering i hele konsernet i forbindelse med realisering av 
strategier og mål.

7. Iris skal ha en ledende rolle i utviklingen innenfor renovasjon og bærekraft i bransjen, 
bl.a mot Ny by - ny flyplass prosjektet i Bodø kommune.
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Styrets forventninger var derfor et godt utgangspunkt for samlingen, sammen med føringer i 
allerede utarbeidet bærekraftstrategi. Dette gav et godt fundament for videre gruppearbeider 
med å definere vårt målbilde – hvor ser vi oss selv i 2024. 

Det ble enighet om følgende hovedpunkter i målbildet frem mot 2024:

- Kystrenovasjon utover saltenregionen.
- Tilrettelegger for å skape verdi i Salten. Innovasjon og nyetableringer.
- Gigantisk miljøsenter.
- Bærekraftstadion – flerbrukssenter. 

For å kunne nå vårt målbilde ble det enighet om fem fokusområder:

Samarbeid og kommunikasjon:

Kommunikasjon og samarbeid internt i Iris Salten og internt i konsernet for å kunne dra i riktig 
retning og forså hverandres utfordringer og behov.

Kommunikasjon og samarbeid eksternt med kunder og eiere. På denne måten kan vi forstå 
kunden og i enda større grad få med oss folket i våre prosjekter. 

Forskning og utvikling:

Vi må etablere et attraktivt innovasjonsmiljø ved å holde oss oppdatert på teknologi slik at vi 
ser mulighetene. Vi må tørre å satse.
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Verdiskapende avfall:

Oppsirkulering av avfall som ressurs til ombruk og gjenbruk, mere tilgjengelige miljøtorg for 
folket (mobile miljøtorg i større tettsteder).

Newton Vikan:

Vi må skape gode holdninger gjennom at barn og unge i skolen må lære om avfall som 
ressurs. 

Klar strategisk retning:

Stabilisere organisasjonen, riktig organisering, attraktiv arbeidsplass, tørre å velge retning.

Bærekrafttiltak

Med bakgrunn i disse fokusmålene ble det definert viktig bærekraftstiltak for Iris Salten i en 
matrise for tiltak med lav effekt og lav kompleksitet til høy effekt og høy kompleksitet. Som 
figuren viser komme de forslag om svært mange tiltak som vi har gjort prioriteringer av.
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Det var enighet om at følgende tiltak skal prioriteres i tre grupper:

TILTAK MED LAVERE EFFEKT MED LAV KOMPLEKSISTET ANSVARLIG 

Tverrfaglig samarbeid på tvers av selskapene. Ledergruppa
Kompetansedeling og digital kartlegging IT avdelingen
Kantine 2.0, bærekraft, lokalmat, ny løsning Iris Salten-leie inn ekstern, Bjørn Ove
Sosiale tiltak internt i ISA Økonomiavdelingen
Internkommunikasjon, IT-plattform og kompetanse IT-avdelingen

ALLEREDE IGANSATTE TILTAK:
Deltakelse i KRAFT Bjørn Ove
Effektivisering av arbeidsprosesser Økonomi

TILTAK MED MIDDELS EFFEKT MED MIDDELS 
KOMPLEKSISTET

ANSVARLIG 

Miljøstasjon nær kunden (mobil løsning) Elisabeth og Marcus
Revidere innkjøpsstrategi mot tredelt bunnlinje  Bjørn Ove
Samarbeid i strategisk retning Ledergruppa med Bjørn Ove

ALLEREDE IGANSATTE TILTAK:
Påvirke kunden til sortering (kommunikasjon) Kommunikasjon
Kompetanseheving med plan Medarbeidersamtaler 
Skybaserte tjenester, pay-per-use IT avdelingen.

TILTAK MED HØY EFFEKT MED HÆY KOMPLEKSISTET ANSVARLIG 

Ombruk AS, ombruk satt i system Bjørn Ove, Elisabeth og Marcus
Utnytte Irisfondet til å realisere bærekraftsprosjekter i 
kommunene, mulighet for finansiere bærekraftsprosjekter  

Bjørn Ove

Verdier ved økte egenproduksjon Oppfordre IP og RI

I forhold til videre arbeid, gjenstår planlegging av tiltakene med mål, delmål, tidsplan og 
rapportering. En helhetlig plan i tillegg til ferdigstillelse av vår visjon og «forretningside» vil 
legges frem for styret vinteren 2022. 

Forslag til vedtak:

Styret tar orientering om pågående strategiarbeid i Iris Salten (støttetjenestene) til 
orientering. 

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

Sak nr: 21-81 31.10.21
Orienteringssak

Økonomirapport pr 31. oktober 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 – oktober 2021.

Regnskapet viser en omsetning på kr 112 422 000, og et underskudd på kr 7 756 000. Sammenlignet 
med budsjettet et det et negativt avvik på kr 6 617 000. Sammenlignet med 2020 var det da et 
underskudd på kr 2 940 000. Sett i forhold til prognosen for 2021, er det et negativt avvik på kr 100 000. 
Det er forventet at dette avviket vil bli noe større (ca. 1 mill.), men dette er svært usikkert så lenge 
avfallsmengdene er variable.

Egenkapitalen før skatt er kr 75,3 mill. og egenkapitalandelen er 26,6%, (pr 31.12.20, 34,3%).

Oppsummering for periode 1 – 10: 
Underskuddet skyldes hovedsakelig: 

- Gebyrinntektene er lavere enn budsjett – 2,0%, for første halvår - kr 2,0 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. 

- Behandlingskostnadene for avfallet har økt med 4 mill. sammenlignet med budsjett. Dette 
skyldes økte priser i anbudet som ikke var budsjettert, avfallsmengdene er gradvis redusert, og 
er nå på omtrent på samme nivå som i 2020. Det har vært merkbart mindre aktivitet på 
miljøtorgene i høst enn første halvår.

- Tilleggskostnad for pensjon på kr 1,9 mill.

Irisfondet har en saldo på kr 16 248 000 lik forrige periode.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 10
Regnskap Budsjett Avvik Regnskap i fjorÅrsbudsjettPrognose 2021

Driftsinntekter -112 422 824kr -113 473 083kr 1 050 259kr      -105 092 306kr 136 183 000-     
Varekostnader 83 516 798kr    79 496 667kr    4 020 131kr      75 390 665kr    101 268 000
Personalkostnader 11 235 935kr    10 241 817kr    994 118kr         8 500 494kr      13 371 000
Andre driftskostn og avskrivn. 24 143 874kr    23 665 514kr    478 360kr         22 493 653kr    27 732 000
Driftsresultat 6 473 783kr     -69 086kr         6 542 869kr     1 292 506kr      6 188 000
Netto finansinnt / kostnader 1 282 971kr      1 208 333kr      74 638kr          1 648 093kr      1 470 000
Ordinært resultat før skatt 7 756 754kr     1 139 247kr     6 617 507kr     2 940 599kr      7 658 000
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Iris Service som også er innenfor selvkostområdet, har et overskudd på kr 1,9 mill. Det er kr 3,4 mill. 
bedre enn budsjett. Sammenlignet med resultat for 2020, var det et underskudd på 1 0138 000.

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, men vi har dessverre 
noen gamle biler som har hatt en del feil med uforutsatte verkstedkostnader.  

- Redusert drivstofforbruk.
- Svært lite reiseaktivitet.

Utfyllende kommentarer til poster i resultatregnskapet

Inntektene
Samlede inntekter er kr 112,4 mill. som er kr 1 mill. lavere enn budsjett. Husholdningsgebyret 
er kr 2,0 mill. lavere enn budsjettert i perioden. 

Husholdningsgebyret er kr 93,1 mill. (periodisert) som fordeles:
 Ordinært gebyr kr 90,4 mill.(periodisert).
 Fakturagebyret kr 390 000 (kr 407 000 i 2020).
 Betalte ekstratjenester kr 2,3 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 607 000. Mottatte mengde masser er kr 1,4 mill. lavere i 2021 sammenlignet med 
2020. Dette skyldes flere store prosjekter høsten 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 3,5% lavere 
enn i 2020, som også samsvarer med en noe redusert restavfallsmengde inn på torgene i høst enn 
første halvår.

Sammenligning Inntekter fra miljøtorg 2021 - 2020
 2021 2020 Avvik
Sum inntekter miljøtorg  kr     -12 244 000  kr        -12 687 731 -3,5 %

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

Totale varekostnadene er kr 83,5 mill., kr 4,0 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes økte 
behandlingskostnader (kr 4,0 mill.). Sammenlignet med samme periode i 2020 er totale 
behandlingskostnadene økt med 16% korrigert for næringsandelen i avfallet.

Avfallsanbudet med oppstart 1.3.21, har gitt prisøkning sammenlignet med budsjetterte priser.

Avfallsmengdene pr. 31.10 viser en interessant endring sammenlignet med starten av året, ved at 
omtrent samtlige mengder er redusert. Restavfall og trevirke er fortsatt på nivå med 2020. Kostnadene 
til behandling av restavfall utgjør 50% av totale behandlingskostnader, for kostnadsbildet er det derfor 
viktig at restavfallet reduseres.

14%

24%

11%
35%

14%2%

Innsamling indre Salten

Innsamling Bodø

Drift Miljøtorg 

Behandlingskostnader

Varekostnader
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Personalkostnader. 
Samlede lønnskostnader er kr 11,2 mill., som er kr 994 000 høyere enn budsjett. Avviket skyldes:

- Periodiseringsavvik ift. lønnsoppgjør.
- En ubesatt stilling.
- Økte pensjonskostnader med kr 1,9 mill.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger. 
Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 24,1 mill., som er kr 478 000. høyere enn budsjett. 

Endring mot budsjett skyldes:
 Avskrivningene er kr 958 000 lavere enn budsjett pga. senere ferdigstillelse av byggeprosjekter 

enn budsjettert. 
 Andre driftskostnader er kr 1 436 000 høyere enn budsjett. Økningen skyldes:

o Økte advokatkostnader.
o Økte kostnader til renhold og innkjøp.
o Økte transaksjonskostnader bank og regnskap.
o Lavere reisevirksomhet.

Finansinntekter/kostnader.
Netto finansinnt./kostnader er kr 1 282 000, som er kr 74 000 høyere enn budsjett.

Det er tatt opp et lån stort kr 24,4 mill. for dekning av investeringer i 2021.

Rentesatsen var i KBN 0,94%, og i Nordea 1,45% (3 mnd nibor + 0,65 i margin).

50%

8%

16%

12%

5%4%4%
Restavfall

Blandet papir

Matavfall

Trevirke

Farlig avfall

Impregnert trevirke

Annet avfall

Avfallskostnader fordelt pr. fraksjon
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Investeringer
Det er gjort investeringer i 2021 for kr 13,9 mill. som fordeles:

Dunker,containere kr   8 735 000
Annet kr        75 000
Tomt Reipå kr      197 000
Betalingsterminaler kr      160 000 
Vensmoen nytt bygg kr   2 677 000 (2020: kr 2 880 000)
Omlastehaller, planlegging kr      166 000
Renovering kontorer Fauske kr      417 000 (2020: kr 19 000)
Utvidelse kontorer Vikan kr      140 000 (2020: kr 188 000)
Nytt regnskapssystem kr   1 384 000 (2020: kr 503 000)
Sum kr 13 951 000 

Likviditet
Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

Omsetning og resultat før skatt for våre datterselskaper pr 31.10.21. 
 Omsetning Resultat før skatt

2021        2020 2021 2020
Retura Iris AS 57,7 mill kr            51,0 mill kr 4,4 mill kr   3,5 mill kr
Iris Service AS 98,5 mill kr 89,0 mill kr   1,9 mill kr       -1,1 mill kr 
Iris Produksjon AS 105,3 mill kr 86,5 mill kr 24,2 mill kr        5,9 mill kr
HT-Safe AS 7,1 mill kr 6,7 mill kr     -818 000 kr -1,5 mill kr
Nofir AS     20,6 mill kr 25,8 mill kr 1,3 mill kr        5,0 mill kr
Uab Nofir (Litauen) 15,3 mill kr              9,5 mill kr        2,5 mill kr        1,0 mill kr
Mivanor AS 11,2 mill kr 8,0 mill kr       304 000 kr   -1,4 mill kr
Labora AS  27,5 mill kr 26,1 mill kr        3,2 mill kr 0,8 mill kr

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

Administrasjonens vurdering:
Regnskapet pr. 31.10.21 bærer preg av økte behandlingskostnader, i tillegg til økte pensjonskostnader 
og lavere inntekter fra renovasjonsgebyret enn budsjettert. Perioderesultatet er derfor negativt med kr 
7,7 mill. og kr 6,6 mill. lavere enn budsjett. Prognosen for 2021 er et underskudd på kr 7,6 mill.

Forslag til vedtak: 
Fremlagte orientering om regnskapet pr 31.10.21, med et negativt resultat på kr 7 756 000 tas til 
orientering. 

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
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Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 10 2021. 
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Vedlegg: Balanse periode 1 – 10 2021.
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Styret – Iris Salten IKS

Sak nr. 21-82 15.12.21
Beslutningssak

Organisering av gjenbruk og ombruksprosjekter i Iris Salten, 
forespørsler om eierskap i ombruksaktører.
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
Viser til Iris Salten styresak 21-71 «Eierskap i nye avsetningskanaler innenfor området ombruk og 
gjenbruk».  

 IRIS har fått forespørsel fra gjenbruksprosjektene Omatt og Egna om eierskap 
og/eller samarbeid. 
 Vi kan regne med at det vil komme flere slike initiativer etter hvert. 
 Det må avklares internt hvordan vi skal forholde oss til slike forespørsler. 

Det ble vedtatt at administrasjonen skal gi en anbefaling til hvordan ISA skal stille seg til eierskap av 
ombruksaktører. 

INTRODUKSJON 
Administrasjonen vurderer at en gjennomtenkt eierstrategi bør inngå som en del av en overordnet 
sirkulær-/ombruksstrategi. En overordnet strategi vil basere seg på overordnede føringer og 
forventet utvikling av det sirkulære samfunnet. Ombruksarbeidet er fremdeles i startgropen i Iris, og 
det er ønskelig å lære mer om hva andre renovasjonsselskaper og ombruksaktører gjør og tenker om 
fremtiden.  

Strategien bør ha en kortsiktig horisont for å jobbe med markedet og aktørene som er her i dag, 
samtidig som man bør se på hva Iris’ rolle kan og bør være i det sirkulære samfunnet. Strategien må 
også ta høyde for forskjellige behov i by og i bygd for å tilrettelegge for ombruk i hele Salten.  
En klar strategi og retning for ombruk ville vært et naturlig startpunkt for vurdering av eierskap av 
ombruksaktører. 

Da Iris nå har fått forespørsel om eierskap i Omatt og Egna er det likevel behov for å nå ta en 
beslutning om hvordan vi stiller oss til eierskap av ombruksaktører. 
 

Bakgrunn for anbefaling 
OMBRUK: DEFINISJON OG RAMMEBETINGELSER 
Selv om ombruk ikke er lovpålagt ansvar for renovasjonsselskapene per i dag, kan man forvente at 
det kommer krav i løpet av få år. Man bør være forberedt både på å motta og å samle inn 
gjenstander til ombruk. Det vil også være søkelys på enkelte produktgrupper som gir størst 
miljømessig gevinst ved ombruk og reparasjon, som EE-produkter, tekstiler, møbler og byggevarer.   
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Rammebetingelser 
Det europeiske avfallsregelverket er under endring som følge av EUs handlingsplaner for sirkulær 
økonomi. Direktivet er fremdeles under behandling, og har ikke tredd i kraft i Norge. Direktivet 
adresserer medlemslandene, som igjen vil bringe kravet videre til kommunene. 
Medlemslandene skal blant annet: i 

- Fremme forberedelse til ombruk ved å sikre at ombruks- og reparasjonsnettverk får tilgang 
til å hente ut gjenstander fra avfallsinnsamlingspunkter og bruk av andre virkemidler. 

- Rapportere på ombruk hvert år. Mengden «municipal waste» som er forberedt til ombruk 
skal måles som mengden produkter som har blitt «municipal waste» og som faktisk er 
sjekket, vasket eller reparert før videre bruk. 

- Fokusere på produktene som gir størst effekt. Reparasjon av EE-produkter og tekstiler er 
særlig prioriterte områder, men også emballasjeavfall og bygg- og anleggsavfall trekkes 
frem. 

Miljødirektoratet anbefaler utredning av flere virkemidler for å oppnå økt ombruk, blant annet: 
- Innføre plikt i avfallsforskriften om å tilrettelegge for mottak og utsortering på 

gjenvinningsstasjonene av artikler som er egnet for ombruk og forberedelse til ombruk 
- Krav om å etablere henteordning i kommunene for potensielt ombrukbare artikler. ii 

Finansiering 
Miljødirektoratet uttaler i brev til Samfunnsbedriftene i 2018 at avfallsreduksjon gjennom 
tilrettelegging for ombruk av husholdningsavfall, kan dekkes i henhold til selvkostprinsippet.iii  
Uttalelsen er med bakgrunn i stortingsmelding 45, vedtak 481.

Rapportering 
2021 blir det første året hvor Norge skal rapportere omfanget av ombruk til EU, med frist om 
rapportering av tallene innen 2023.  EE-produkter, tekstiler, byggematerialer og møbler blir først ut. 
Rapporterte data vil danne beslutningsgrunnlag for EU når de skal vurdere innføring av virkemidler 
for å fremme ombruk. iv 

ET SIRKULÆRT SAMFUNN: VERDIKJEDE OG AKTØRER 
Markedet for ombruk er under stor endring, og med ambisjonene om sirkulære nullutslippssamfunn 
vil man kunne forvente å se en utjevning i tilgang og etterspørsel etter brukte og nye varer i tillegg til 
vekst i utleie (product as a service) og reparasjon.  
For å nå målet om et sirkulært samfunn må man ha sirkulære løsninger for alle produkttyper, enten 
gjennom leie eller ombruk. Iris’ valg av strategi innen ombruk bør støtte etablering av nye aktører, 
samtidig som man finner sin egen rolle i verdikjeden.  
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Aktørbildet i dag og forventet utvikling 
En forutsetning for å oppnå etterspørsel av brukte varer er at det må være nesten like enkelt å kjøpe 
brukt som nytt, hvor forskjellen kan kompenseres ved hjelp av lavere pris. Trenden i markedet 
beveger seg fra de tradisjonelle store lokalene med stor variasjon i gjenstander og tilstand, til mindre 
lokaler og digitale markedsplasser innenfor avgrensede produkttyper som gjerne kan ha fått en liten 
reparasjon eller oppfriskning før salg. 

Større kjeder tester ut salg av brukte varer i samme lokale som de selger nytt (IKEA og POWER), og 
man ser en profesjonalisering og produkt-/markedsspesialisering blant de rene ombruksaktørene. 
Digitale kanaler og lave fraktpriser reduserer de geografiske barrierene (Bookis og Tise), og digitale 
løsninger gjør at privatpersoner kan låne hylleplass for salg av gjenstander i ombruksbutikker (Green 
kids, Det gule hus).  

Tjenestemarkedet vokser også i form av at man kan leie istedenfor å eie, både av privatpersoner 
(Hygglo, Pinsj) og bedrifter (Bergans, Sirqel, Fjong). Reparasjon og omsøm har blitt trendy (Fæbrik), 
flere klesmerker tilbyr reparasjon, og det er nå nesten like enkelt å få reparert et plagg på nett som å 
kjøpe et nytt (Repairable.no)  

I tillegg ser man ombruk av produkter det tidligere ikke har vært ombruk på, som kontormøbler 
(Movement), bygningsmaterialer (Rehub, Resirqel) og malingrester (IVAR). Noen produkter er godt 
egnet for salg i digitale kanaler og forsendelse via posten, og noen produkter er mer stedbundet.  

Iris er i en unik posisjon til å ha en nøkkelrolle i innsamling, mottak og tilgjengeliggjøring av ressurser 
for ombruksaktører.  

 
Figur 1: Verdikjede 

Veien videre for ombruk og Iris 
Administrasjonen ønsker å legge frem noen punkter vi mener det bør jobbes med fremover.  

1. Tilgjengeliggjøring av produkter til ombruk. 
2. Strategi - Iris’ plass i det sirkulære samfunnet.  
3. Jobbe for ombruk av alle produkttyper. 
4. Andre muligheter for finansiering av ombruksaktiviteter i Iris.

1 Tilgjengeliggjøring av produkter til ombruk.  
Tilgjengeliggjøring for ombruk vil komme som et krav, og det er viktig å videreutvikle denne delen av 
virksomheten. Det er i dag gjennomført pilotprosjekter med Omatt, Egna og Pedalen (sykler). Det må 
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jobbes aktivt med å sikre tilgang til gjenstander for aktørene nå, samtidig som man må se på hvordan 
man kan forbedre prosessen. 

2 Strategi - Iris’ plass i det sirkulære samfunnet 
I tillegg til det forventede pålagte oppdraget innenfor ombruk, kan man forvente å se flere 
muligheter hvor Iris bør vurdere å sikre en posisjon. Dette kan være basert på kjernekompetansen 
innenfor mottak, innsamling og logistikk generelt, eller basert på tilstedeværelse i distriktene. Det 
kan også være roller som ikke blir fylt av andre, men som er en forutsetning for å holde hjulene i 
gang.  

3 Jobbe for ombruk av alle produkttyper 
Iris bør jobbe aktivt for å finne en gjenbruksløsning for alle produktgrupper, på lik linje som man har 
en nedstrømsløsning for alle fraksjoner framfor å etablere egne utsalgssted. 

Det er ønskelig å finne aktører som spesialiserer seg innen en produkttype, og som kan ta seg av hele 
eller deler av jobben med forberedelse til ombruk og salg.  Aktørene kan være både nyetableringer, 
etablerte ombruksaktører i byen eller andre deler av landet og lokale butikker og utsalgssteder som 
selger brukt side om side med nytt.
  
Tanken bak å jobbe med salg gjennom produktspesialister/egne butikker fremfor en tradisjonell 
gjenbruksbutikk- eller hall er flere, blant annet: 

 En mer skalerbar og fleksibel løsning 
 I tråd med hvordan markedet utvikler seg i andre deler av landet 
 Produktspesialister har spesialisert kompetanse rundt den aktuelle produktgruppen 
 Ved plassering i eksisterende butikker eller handelssenter vil kunde kunne følge sitt 

vanlige handlemønster, og fremdeles kjøpe brukt 

Det fins en rekke virkemidler som kan tas i bruk for å bidra til å bygge opp et økosystem innenfor 
ombruk, hvor vi har listet opp noen muligheter under. Noen av forslagene kommer fra en utredning 
utført for Asker og Bærum for å stimulere til etablering av en arena for bærekraftig forbruk. 
Alternativene er listet opp uten at kost/nytte har blitt vurdert.
  
Stimulere til nyetableringer 

 Samarbeid med Nord Universitet og Engage 
 Hackatons og ideutviklingsseminarer.
 Samarbeidsprosjekter gjennom Kraft- bærekraftsenter. 

Støtte etablerte og nyoppstartede 
 Innovative offentlige anbud for nedstrøm/ombruk av utvalgte produkttyper 
 Etablere et Salten-nettverk for ombruksaktører, for dialog og samarbeid. En arena for Iris å 

formidle behov og muligheter til aktørene.  
 Søke Iris-fondet for å få støtte til sirkulær satsning 
 Arenaer for å koble ombruksaktører opp til studenter 
 Samarbeid med Fram for å tilby ekstra hender gjennom arbeidstrening 
 CoWork for sirkulære løsninger 
 Markedsplass i tomme butikklokaler: Iris leier og fremleier til ombruksaktørene. Faste plasser 

og pop-up 
 Tilby infrastruktur i form av f.eks. lokaler, digitale salgsløsninger 
 Utviklingsløp for å støtte aktørene i de forskjellige fasene av utviklingen, samarbeid med 

f.eks. Inkubator Salten 
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Figur 2: Utviklingsløp for ombruks-startups 

4 Andre muligheter for finansiering av ombruksaktiviteter i Iris. 
En overgang til et sirkulært samfunn vil ikke skje av seg selv, og man bør «snu på alle steiner» for å 
finne ressursene man trenger til å få ombruk og reparasjon i gang. Ombruksprosjekter kan også 
finansieres på andre måter enn eierkapital gjennom eierskap: 

 Produkter som tas ut av avfallstrømmen for ombruk kan finansieres ut fra stykkpristanken, 
hvor Iris betaler for hvert produkt som går til gjenbruk. Dette betales til hver enkelt 
ombrukaktør. På denne måten finansieres hver enkelt ombruksaktør likt, og Iris får en klar 
oversikt over kostnadene knyttet til ombruk.

 Ombruksprosjekter kan også finansieres over Iris-fondet forutsatt at de gagner hele 
regionen.

 Et alternativ kan være å etablere et nytt fond rettet mot ombruk og reparasjon, ved å ta 
noen prosenter av midlene som i dag går til Iris-fondet.  

Eierskap 
Begrepet ombruksaktører brukes i dag om et svært vidt spekter av aktører, alt fra loppemarked til 
teknologiselskaper som tilbyr nettbaserte delingstjenester. Anbefalingen i denne styresaken vil rette 
seg mot aktører som Omatt og Egna, og for enkelhetens skyld blir de klassifisert her som 
produktspesialist (Omatt) og markedsplass (Egna).  

EIERSKAP – PRODUKTSPESIALISTER (OMATT) 
En mulig utvikling av det sirkulære samfunnet er oppblomstring av aktører som fungerer som lokale 
produktspesialister. De jobber primært med en type varer, f.eks. EE-produkter, sportsutstyr, 
barneklær, sofa, og gjør gjerne et forarbeid i forhold til sjekk eller testing av utstyr, rengjøring 
eller rens, selger varene i egne lokaler eller nettbutikk for så å kunne gi kundene kvalifisert 
kjøpehjelp. Her vil man sannsynligvis se tilfeller av kjeder og franchise.  

Noen mulige fordeler med eierskap i produktspesialist 
 Styring på hvilke produkter som prioriteres for reparasjon og salg. 
 Påvirke geografisk utbredelse av konseptet i Salten.
 Påvirke strategi og valg av forretningsmodell.

En spesialist vil være prisgitt å få tilgang på ressurser for reparasjon og salg, og med mer enn en aktør 
i markedet vil det oppstå konkurranse rundt hvem som skal få tilgang til ressursene fra Iris.  
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Sentrale spørsmål i denne sammenhengen: 
- Hvordan vil utviklingen av markedet påvirkes om Iris tar en posisjon som eier av en 

produktspesialist? 
- Kan det skape forventinger og «krav» om eierskap i andre tilsvarende aktører?
- Kan det hindre etablering av konkurrerende og mer konkurransedyktige selskaper i 

regionen? 
- Er det denne rollen det er hensiktsmessig for Iris å ha i utviklingen som kommer? 

Omatt henter og mottar brukte og ødelagte EE-produkter, som de forbereder for salg gjennom sjekk, 
vask og reparasjon. Initiativet er et samarbeid mellom Røde Kors og Iris, og ligger per i dag inn under 
Røde Kors som nå ser behov for etablering av et eget selskap. Omatt har på kort tid bygd opp en 
fungerende driftsorganisasjon, men situasjonen relatert til både selskapsetablering, ledelse, økonomi 
og drift er ikke klar. Røde Kors har ikke kapasitet, kompetanse eller ønske om å drive prosjektet 
videre, og det er kritisk å få på plass eiere til selskapet som skal etableres.  

EE-produkter bør ikke gå til ombruk uten at de har blitt sjekket av fagfolk. Det er en betydelig innsats 
å bygge opp et reparasjonsmiljø, og man har ingen garanti for at andre aktører vil ta på seg denne 
oppgaven i løpet av de neste årene om Omatt ikke drives videre. 

Fordelen med eierskap i Omatt 
- Sikre eksistens til en aktør som muliggjør ombruk av EE-produkter, en betydelig mer 

bærekraftig nedstrømløsning enn materialgjenvinning.

Andre mulige samarbeidsformer - produktspesialist 
Ombruk vurderes som en nedstrømløsning på lik linje med materialgjenvinning, og Iris skal 
rapportere på mengde som har blitt forberedt til ombruk. 

Tidligere i saken er det skissert flere måter man kan bistå denne type prosjekter uten å være eier 
både finansielt og med kompetanse. Denne tilnærming vil også fristille Iris i et marked under 
utvikling. 

Anbefaling - produktspesialist 
Administrasjonen anbefaler per idag å ikke gå inn på eiersiden hos produktspesialister som Omatt, 
men heller bidra med andre virkemidler for å stimulere til en bærekraftig drift av 
produktspesialister.

EIERSKAP – MARKEDSPLASSER (EGNA) 
Egna er et bærekraftsenter med gjenbruk, reparasjon, kortreiste produkter og arbeidstrening i 
sentrum. I dagens form tilbyr de ombruk av møbler, klær, leker og interiørartikler. En del av 
konseptet er at varene skal oppleves som eksklusive og forseggjorte. For ombruk er det et mål å 
oppnå salg av flest mulig gjenstander, størst mulig volum. Egna som markedsplass har en 
forretningsmodell som er litt på siden av dette.  
Iris’ rolle innenfor ombruk vil sannsynligvis være forskjellig i Bodø og f.eks. i distriktet. I Bodø er det 
flere etablerte aktører, hvorav noen allerede tar seg av alle stegene i verdikjeden. I distriktet kan det 
være nødvendig at Iris har en mer sentral rolle gjennom f.eks. en markedsplass for å bygge opp et 
ombruksmiljø.  
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Anbefaling – markedsplass 
Administrasjonen anbefaler å avvente en beslutning rundt eierskap i markedsplasser til man har 
fått utarbeidet en overordnet strategi for ombruk.

Forslag til vedtak:

Produktspesialist 
Administrasjonen anbefaler per idag å ikke gå inn på eiersiden hos produktspesialister som Omatt, 
men heller bidra med andre virkemidler for å stimulere til en bærekraftig drift av 
produktspesialister.

Markedsplass 
Administrasjonen anbefaler å avvente en beslutning rundt eierskap i markedsplasser til man har 
fått utarbeidet en overordnet strategi for ombruk.

Bjørn Ove Moum Elisabeth Alvestad
Adm. dir.                                                               Utviklingsleder
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Sak nr. 21/83 15.12.21
Beslutningssak.   

 Møteplan for 2021. 
  Styremøte 1  Fre. 4.2. - Gjennomgang av eierstrategier i datter-

      selskapene.
- Valg til datterselskapene.
- Evaluering av styret.
- Evaluering av daglig leder.
- Fastsettelse av lønn daglig leder.
- Gjennomgang av avtaler mellom

Selskapene.
- Gjennomgang av instrukser.
- Redegjørelse fra Iris Produksjon AS.

Valgkomite for 
datterselskaper

Februar

Valgkomite for ISA Februar

Eiermøte Fre. 11.2. - Gjennomgang av ny selskapsavtale
- Orientering fra Iris Salten IKS

Styremøte 2 Ons. 30.3 - Generalforsamling datterselskap m/ valg.

- Møte med revisor
- Årsregnskap.
- Styrets årsmelding.
- Saker til representantskapsmøtet.
- Redegjørelse Retura Iris.

Rep. skap Fre 6.5. - Orientering fra Iris Salten IKS.
- Årsmelding
- Årsregnskap
- Godtgjørelser
- Valg

Styremøte 3 Ons. 15.- 
tors.16.6. 

- Økonomirapport per 30. april 2022.
- Prinsipper for økonomiplan og budsjett for 2022.
- Status bærekraft i konsernet.

Styremøte 4 Tirs. 6.9. - Økonomirapport pr. 30. juni 2022.
- Redegjørelse Iris Service

Styremøte 5 –
Strategimøte 

Tirs. 4.10. - Budsjett 2023
- Økonomiplan 2023-26
- Gjennomgang renovasjonsforskriften.
- Andre representantskapssaker

Rep. skap Fre 6. nov. Budsjettmøte  
- Økonomiplan 2023--26
- Budsjett 2023
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Styremøte 6 Tors. 15.12. - Økonomirapport per 31 oktober 2022.
- Redegjørelse Labora

 
Bjørn Ove Moum  
Adm.dir.
 
 

56/56

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 01/16/2022 09:57:16


	 1. Ekstraordinær generalforsamling i datterselskapene.
	 2. Sak 21/76 Godkjenning av saksliste og innkalling.
	 3. Sak 21/77 Protokoll fra møte 25.10.21, signert elektronisk.
	 Protokoll_Strategisamling_251021.pdf

	Orienteringssaker
	 4. Sak 21/78 Orientering fra representantskapsmøte 5.11.21.
	 5. Sak 21/79 Driftsrapport alle selskaper.
	 21-79 Driftsrapport pr. desember 21.pdf
	 21-79 Driftsrapport desember 2021.pdf

	 6. Sak 21/80 Orientering om pågående bærekraftprosess i Iris Salten (støttetjenester).
	 21-80 Orientering om pågående bærekraftsprosess i Iris Salten.pdf

	 7. Sak 21/81 Økonomirapportering alle selskaper.
	 21-81 Økonomirapport 31.10.21.pdf

	Beslutningssaker
	 8. Sak 21/82 Organisering av ombruk og gjenbruk i Iris Salten IKS.
	 21-82 Organisering av gjenbruk og ombruksprosjekter i Iris Salten.pdf

	 9. Sak 21/83 Møteplan 2022
	 21-83 Møteplan for 2022.pdf

	 10. Sak 21/84 Fullmakt til adm. dir til å representere Iris Salten IKS i ekstraordinær generalforsamling i HT-Safe AS for valg av revisor.
	Diskusjonssaker
	 11. Sak 21/85 Evaluering av dagens møte



