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Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr. 17/21       5.april 2017 
Orienteringssak 

 
Møte med revisor.    
 
 
Hensikt.  
Styret skal mins en gang i året ha en gjennomgang med selskapets revisor.     
 
 
Saken 
Selskapets revisor Håvard Edvardsen møter i generalforsmaling og styremøte.   
 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng         
Administrerende direktør     
 
 



 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
 
Sak nr: 17/22       5. april 2017. 
Beslutningssak 
 

Regnskap for 2016.   
 
Hensikt.  
Styret skal innstille for representantskapet å vedta regnskap med balanse og noter.   
 
Bakgrunn.  
Styret gikk i sitt forrige styremøte gjennom selskapets årsrapport, oversikt over HMS –arbeid og foreløpig 
regnskap for 2016.   
 
Saken.  
Se vedlagte dokument.  
 
 
Anbefaling.  
Fremlagte regnskap og balanse med noter for 2016 gir en rett fremstilling av selskapets stilling.  
 
Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.  

i. Negativ selvkostresultat inkl. renter på kr 26 241 tillegges selskapets inntekter. 
ii. Aksjeutbytte på kr 4 670 000 til Irisfondet øker netto finansposter. 

Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten iks et positivt driftsresultat i 2016 på kr 6 799 759. 
 
Forslag til  
 
Innstilling:  
 
Resultatregnskap for 2016 med balanse og noter per 31.12.2016 godkjennes.   
 
Selskapets resultat i 2016 viser et overskudd på kr 11 586 065 etter mottatt utbytte og korrigering av selvkost. 
 
Styret foreslår at morselskapets resultat      kr 11 586 065 

Disponeres slik: 
Til egenkapital       kr    6 916 065 
Til Fond for Interkommunalt samarbeid    kr    4 670 000 

 
 
 
Leif Magne Hjelseng        Bjørn Ove Moum  
Administrerende direktør          Økonomisjef   
 
 
 
 

































 
 
 
 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 17/23       5.april 2017 
Beslutningssak 
 
 
Styrets årsberetning 2016 
 
Hensikt.  
Styre skal hvert år avlegge sin årsberetning for representantskapet.  Årsberetningen skal redegjøre for 
styrets arbeid og selskapets stilling.   
       
 
Styrets årsberetning 2016 
 
Selskapet.  
Iris Salten IKS er et selskap opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper.   Selskapet er eiet av de 9 
kommunene i Salten, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold etter 
innbyggerantall.  Selskapet består av et morselskap, 4 heleide datterselskap og 2 datterselskap med stort 
majoritetseierskap.    
 
Selskapets fokusområder.  
Avfall Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfallet på en enkel, 

effektiv og miljøvennlig måte, til en rimelig pris.   
Gjennom samarbeid over kommunegrensene sikres god kvalitet i 
avfallsbehandlingen i hele regionen.   
Iris skal være en pådriver for et reint Salten, og til økt kunnskap om 
avfallsbehandling.    

 
Interkommunalt samarbeid: Iris Salten skal være initiativtaker og pådriver for samarbeid om offentlig 

tjenester på tvers av kommunegrensene i Salten.  
Iris Salten skal bidra til endringer og innovasjon innenfor offentlig/kommunal 
tjenesteyting. 
Midler fra Iris-fondet er en viktig katalysator for å nå Iris sine mål. Disse 
midlene skal brukes i prosjekter som faller inn under satsningsområde, og for 
øvrig i henhold til Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid. 

 
Eierskap: Iris Salten iks er et naturlig valg som eierselskap for nye 

selskapsorganiseringer av offentlig tjenester. 
Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter.  
Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet kan reduseres eller 
avvikles når Iris ikke kan bidra til å utvikle disse selskapene videre.  
Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning skal Iris ikke ha 
eierandeler i selskap hvor man ikke har innflytelse.   
For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine 
datterselskap utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre 
selskap der dette er formålstjenlig.  



 
Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt.  
Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift, 
økonomi og hovedfokus til hovedstyret. 

 
Styrets arbeid i 2016.  
Utover løpende saker har styret i 2016 behandlet følgende styrende dokumenter:  

- Strategier for interkommunalt samarbeid.  
- Strategier for avfallsområdet. 
- Endring av selskapsavtale.  
- Retningslinjer for valgkomite.   
- Instruks for finansforvaltning. 
- Innkjøpspolitikk i Iris Salten. 
- Retningslinjer for Iris-fondet.  

Styret har fulgt opp alle datterselskapene med grundig rapport om strategi, drift og økonomi i selskapene.   
 
Satsninger 2016  
I løpet av 2016 har Iris vedtatt, etablert og satt i drift anlegg for mottak og bearbeiding av metaller og bilvrak.   Det 
er etablert et område på 5,8 mål for denne driften.  Med denne satsningen har IRIS tilbud til å ta imot alle typer 
avfall på Vikan.   
På høsten 2016 startet arbeidet opp med utvidelse av deponiet for forurensede masser.    Det skal tas ut 147 000 
m3 fjell som skal gi plass til over 1 million tonn med forurensede masser.  Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 
høst 2017- vår 2018.         
2016 ble det året hvor Iris har sluttet å levere ut poser og kalender.    Dette har kunne skje ved at distribusjon av 
poser skjer via ordinære forhandler nett, og ved stor grad av digitalisering av kundenes kalendere.       
 
Arbeid med kvalitet, miljø, helse og sikkerhet. 
Iris Salten IKS med heleide datterselskap er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.  Våre 
overordnede mål for dette arbeidet skal være førende for vår måte å arbeide, og i alle valg som gjøres i bedriften. 

Kvalitet - 9001:  Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste. 
Miljø -   14001:  De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte 
   miljøproblemer.  
HMS -   18001:  Ingen skal direkte eller indirekte få akutte eller varige skader eller helseplager som 

følge av vår drift og virksomhet.  
 
Intern kontroll og et godt fungerende systematisk HMS arbeid er viktige forutsetninger for kvalitet og forbedring av 
vår produksjon og tjenesteyting.  Det gjennomføres et planmessig internkontrollarbeid med egne internrevisjoner 
for alle enheter i konsern med datterselskaper.  
 
Arbeidsmiljø 
Styret og administrerende direktør mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er tilfredsstillende.  Konsernet 
og datterselskaper har gjennom hele 2016 hatt fokus på arbeidsmiljø og trivsel i bedriften. 
 

Selskap 2013 2014 2015 2016 
Iris Salten IKS TF: 1,16 % 

KF: 0.64 % 
TF 1,40 % 
KF 0,65 % 

TF 2,52% 
KF 0,27% 

TF 9,28 % 
KF 1,00 % 

Iris Retura AS TF: 3,05 % 
KF: 0,78 % 

TF 2,29 % 
KF 0,52 % 

TF 2,32 % 
KF 0,81 % 

TF 4,81 % 
KF 1,04 % 

Iris Produksjon AS TF: 7,12 % 
KF: 1,19 % 

TF 8,21 % 
KF 1,11 % 

TF 9,81 % 
KF1,19 % 

TF 13,13 % 
KF 1,11 % 

Iris Service AS TF: 9,53 % 
KF: 0,73 % 

TF 8,71 % 
KF 1,60 % 

TF 11,66 % 
KF 0,88 % 

TF 5,01 % 
KF 0,51 % 

Mivanor     TF 1,22 % 
KF 1,22 % 

Labora   TF 5,1 % TF 4,5 % TF 2,7 % 



 
KF 1,5 % KF 0,6 % KF 1,7 % 

HT- Safe   TF 10,8 % 
KF 1,6 % 

TF 9,7 % 
KF 2,6 % 

TF 7,9 % 
KF 2,7 % 

 
 
Analyse av årsregnskapet 
I tabellen nedenfor presenteres nøkkeltall for morselskapet og konsernet. I konsernregnskapet er regnskapet til  
HT Safe AS og Labora AS konsolidert. 
 

Resultatutvikling       

3 siste år: Morselskap Konsern  

 (tall i tusen) 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

 
 

Sum driftsinntekter 111 882 115 121 121 095  213 816 226 401 241 454  

Resultat av selvkost (inkl renter) - 8 654 -6 223 -26 - 8 654 -6 223 -26  

Driftsresultat 5 464 5 588 8601 27 508 23 084 26 929  

Årsresultat etter skatt 9 511 7 963 11586 21 178 16 333 18 853  

Balansesum (totalkapital) 135 402 162 083 186 074 238 679 284 166 301 004  

Egenkapital 52 937 55 151 63 190 100 640 108 984 125 237  

Egenkapitalprosent 39,1 % 34,0 % 34,0% 42,1 % 38,4 % 41,6 %  

Selvkostfond (Iris til gode) -4 094 1 913 1 940 -4 094 1 913 1 940  
 
Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.  

i. Negativ selvkostresultat på kr. 26 241 som legges på selskapets inntekter. 
ii. Aksjeutbytte (til Iris fondet) på kr. 4 670 000.   

Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten iks et positivt driftsresultat i 2016 på kr. 6 799 759. 
 
 
Heleide datterselskapene har følgende omsetning, resultat og utbytte:   
Datterselskapene:   Omsetning Resultat før skatt Utbytte  
 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Retura Iris  57,8 mil kr 55,2 mil kr 4,65 mil kr 4,12 mil kr 1,31 mil kr 1,11 mil kr 
Iris Produksjon  76,5 mil kr 79,5 mil kr 10,64 mil kr 10,75 mil kr 3,10 mil kr 3,12 mil kr 
Mivanor 6,8 mil kr 12,8 mil kr -0,10 mil kr 1,16 mil kr 0 0 
 141,1 mil kr 147,4 mil kr 15,20 mil kr 16,04 mil kr 4,41 mil kr 4,23 mil kr 

 
Andre selskaper hvor Iris er største eier:   
Datterselskapene:   Omsetning Resultat før skatt Utbytte  
 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
HT-Safe 9,2  mil kr 11,1  mil kr 1,08 mil kr 1,63 mil kr 0,32 mil kr 0,49 mil kr 
Labora 22,3 mil kr 22,3 mil kr 3,23 mil kr 3,23 mil kr 0,47 mil kr 0,88 mil kr 
Nofir2  12,0 mil kr 12,0 mil kr 1,76 mil kr 1,76 mil kr 0 0 
SUM 43,5 mil kr 49,6mil kr 6,08 mil kr 5,49 mil kr 0,79 mil kr 1,37 mil kr 

2Tilknyttet selskap, eierandel er 40,45 %. 
 
Ikke kommersielt selskap:   
Datterselskapene:   Omsetning Resultat før skatt Utbytte  
 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Iris Service  37,4 mil kr 36,6 mil kr -1,89 mil kr -3,25 mil kr 0 0 



 
 
 
 
I sin vurdering av disposisjon over konsernets resultat har styret for 2016 vedtatt at det skal utbetales utbytte fra 
Labora AS, HT-Safe AS, Retura Iris AS og Iris Produksjon AS på til sammen kr 5 600 937,-.  I henhold til 
representantskapets vedtak så er kr. 4 670 000 avsatt til Iris-fondet, mens kr 930 937 utbetales til eierne. 
 
Styret er av den oppfatning at konsernet har en tilfredsstillende finansiell stilling, og at note vedrørende pensjon 
er satt opp på en betryggende måte.   
 
Styret foreslår at morselskapets resultat      kr 11 586 065 

Disponeres slik: 
Til egenkapital       kr   6 916 065 
Til Fond for Interkommunalt samarbeid    kr   4 670 000       

 
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende 
uttrykk for resultatet i 2016 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter 
regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat 
og stilling.  
 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til stede ved avleggelse av årsregnskapet. 
 
 
Forskning og utvikling 
Iris Salten IKS er for tiden ikke deltager eller eier i FOU prosjekt.  
 
Framtidsutsikter – usikkerhetsfaktorer.  
IRIS- selskapene er markedsledende på avfallsbehandling innenfor vår region. Det er ikke spesiell usikkerhet 
knyttet til morselskapet eller datterselskapene.    
  
Finansiell risiko 
Konsernets langsiktige lån er i forretningsbanker, KLP og Kommunalbanken.   Fordeling av lån mot flytende og 
fast rente er i henhold til konsernets finansreglement.  
 
Ytre miljø 
Inntransport og behandling av avfall medfører utslipp til jord, vann og luft, og er en kilde til lokale og globale 
miljøproblemer. Det er konsernets oppgave å velge gode løsninger som reduserer miljøpåvirkningene knyttet til 
behandling av avfall.   
Transportvirksomheten og maskindriften i selskapet medfører forurensning av det ytre miljø gjennom 
eksosutslipp, støv og støy. Utslippet ligger innenfor de verdier som er godkjent for transport og maskindrift. 
Selskapet søker å redusere disse ulempene gjennom bruk av moderne utstyr og rasjonell drift.  Det er etablert 
internkontrollsystem ISO 14001 for datterselskapenes påvirkning av det ytre miljø.  
 
Likestilling 
Ved utgangen av 2016 er det 12 fast ansatte i Iris Salten IKS. Fordelingen blant de faste ansatte er 8 kvinner og 4 
menn.  Styret har seks eiervalgte medlemmer, der tre er menn. Det syvende styremedlemmet er valgt av de 
ansatte.  Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål 
tilfredsstillende ivaretatt.  
 
Takk til ansatte.  
Styret ønsker å takke alle ansatte for en meget god innsats i 2016. De ansattes positive innstilling og 
endringsvillighet er helt avgjørende for å videreutvikle Iris som servicebedrift og samfunnsaktør.  
 
 
 



 
 
 
     Bodø 31.12.16/ 5. april 2017 
 
 
 
_________________   __________________   ________________ 
Ragnar Pettersen   Hilde F. Johansen   Hege Sørlie  
styreleder     styrets nestleder   styremedlem 
 
 
 
 
_________________   __________________   ________________ 
Morten Melå    Kari Storstrand    Jørgen Kampli  
styremedlem     styremedlem     styremedlem  
 
 
 
    
  _________________   ________________________ 
  Robert Pettersen   Leif Magne Hjelseng 

styremedlem    Adm. Direktør 
 
 
 



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr:17 / 24           5. april 2016 
Beslutningssak 

Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2016 
 
Hensikt.  
Styre og representantskapet skal forsikre seg om at renovasjonsgebyret dekker de faktiske kostnadene 
knyttet til innsamling og behandling av husholdningsavfall.  
 
Bakgrunn.  
Iht. veileder om beregning av kommunal avfallsgebyr, har administrasjonen utarbeidet en 
selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstallene for 2016. For husholdningsavfall skal avfallsgebyrene 
følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med 
håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunene ikke kan kreve inn mer fra husholdningene enn 
dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfall. Kommunen 
kan fremføre et overskudd eller underskudd fra selvkostberegningen til et senere år (innenfor en periode 
på ca 5 år).  
 
Saken 

Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2016 
Årets selvkostregnskap ble et overskudd på kr 5 941 (kr - 26 241 inkl renter) mot estimert selvkost  
kr -1 783 000 (underskudd). Avviket skyldes økt fakturering av husholdningsinntekter, men samtidig 
økte kostnader i Iris Service AS mere enn budsjettert, men samlet kom vi bedre ut enn budsjettert. 
 
Akkumulert resultat inkl renter er kr – 1 940 235 (Iris har til gode hos abonnentene). 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i selvkost siden 2005. 

 
 
Tabellen nedenfor viser selvkostregnskapet i perioden 2012 – 2016. 
 

Inkl akkumulert 
Årlig resultat årlig rente*

Selvkostregnskap 2005 -1 579 278 -1 610 074
Selvkostregnskap 2006 1 086 336 -574 309
Selvkostregnskap 2007 3 082 991 2 564 682
Selvkostregnskap 2008 -1 859 020 796 087
Selvkostregnskap 2009 -3 281 030 -2 516 271
Selvkostregnskap 2010 -3 060 847 -5 575 952
Selvkostregnskap 2011 1 882 206 -3 843 915
Korreksjon iht Salten Kom. Rev. Inkl renter 12 774 461 8 930 546
Selvkostregnskap 2012 5 428 295 14 642 972
Selvkostregnskap 2013 -2 037 345 12 963 946
Selvkostregnskap 2014 -8 869 340 4 309 523
Selvkostregnskapet 2015 -6 246 530 -1 913 994
Selvkostregnskapet 2016 5 941 -1 940 235
*Rente = 3 års statsobligasjoner + 1% i margin til 2014, fra 2015 5 årig SWAP + 0,5% i margin



 

 
 
I 2015 ble det innført et nytt selvkostregelverk, som har gitt relativt store endringer for postene 
avskrivninger og renter sammenlignet med 2014.  
 
Årets resultat inkl. renter (kr – 26 241) er innarbeidet i selskapsregnskapet til Iris Salten IKS i 2016, ved 
at underskuddet er tatt inn i Resultatregnskapet som en inntekt (tilgode). I Balansen øker akkumulert 
underskudd tilsvarende til kr 1 940 235 (til gode hos våre abonnenter). 
 
 
Administrasjonens vurdering/anbefaling. 
Administrasjonen mener at selvkostberegningen er rettvisende i forhold til de kostnader som 
renovasjonsgebyrene skal dekke.   
 
 
Forslag til  
 
Vedtak:  
Styret i Iris Salten iks godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon 2016.  
 
 
Leif Magne Hjelseng       Bjørn Ove Moum  
Administrerende direktør      Økonomisjef  

2012 2013 2014 2015 2016
Renovasjonsinntekter -76 240 894kr              -77 223 847kr                 -77 649 473kr                 -80 937 700kr               -85 688 372kr               
Andre inntekter inkl andel miljøtorg -10 430 600kr              -10 860 693kr                 -11 157 050kr                 -11 230 505kr               -11 617 591kr               

Varekostnader 62 190 830kr               66 922 423kr                  72 564 945kr                  69 688 378kr                67 801 214kr                
Personalkostnader 7 435 444kr                8 442 008kr                   8 508 947kr                    9 366 320kr                 7 134 522kr                  
Kalkulatoriske avskrivninger 4 736 948kr                5 528 170kr                   5 992 708kr                    8 677 047kr                 9 589 762kr                  
Andre driftskostnader 6 203 588kr                7 350 350kr                   7 709 949kr                    8 002 312kr                 8 770 005kr                  
Kalkulatoriske renter 2 796 832kr                3 218 247kr                   3 201 120kr                    785 678kr                    756 626kr                    

Korrigering resultat Iris Service -2 120 442kr               -1 339 292kr                  -300 272kr                      1 895 000kr                 3 247 893kr                  
Selvkostanalyse -5 428 294kr               2 037 366kr                   8 870 874kr                    6 246 530kr                 -5 941kr                       



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
 
Sak nr: 17/25        5. april 2017. 
Innstillingssak 
 

Fastsettelse av revisors godtgjørelse.  
 
Hensikt.  
Styret skal innstille overfor representantskapet om valg av revisor og revisors godtgjørelse.   
 
 
Bakgrunn.  
Fastsettelse av revisors godtgjørelse skjer i representantskapets årsmøte 4 mai 2017.  Styret skal 
innstille til vedtak.   
 
Saken.  
Bokført lovpålagt revisjon i 2016 er kr 101 400,- 
Revisor er BDO.   
 
Saken tilrås fremlagt overfor representantskapet med følgende forslag til  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2016 til kr 101 400,- eksklusiv merverdiavgift. 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng        
Administrerende direktør       

                                            



 
 
Styret – Iris Salten IKS.        
 
 
Sak nr: 17/26        5.april 2017. 
Beslutningssak 

 

Bonus for 2016 
 
Hensikt.  
Med bakgrunn i de resultatene som er oppnådd i konsernet i 2016 anbefaler styrene i datterselskapene 
at det utbetales bonus til de ansatte i henhold til styrets sak 06 fra 2007.  
 
Bakgrunn.  
Etter forslag fra styret i datterselskapene gjorde styret i Iris Salten følgende vedtak i 2007:  
 

Det innføres bonus med utgangspunkt i tilstedeværelse i Salten Forvaltning IKS med 
datterselskapene RI, IP og IG.   
 
Bonusen skal utgjøre 10 % av overskuddet i Retura IRIS AS og IRIS Produksjon AS før skatt 
og årsoppgjørsdisposisjoner.  2 % skal gå til IRIS Trivsel, 2 % skal gå til datterselskapene for 
fordeling avhengig av om konkrete mål knyttet til drift blir nådd, 6 % skal gå til ansatte i de 4 
selskapene, faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår.  Bonusen 
til de ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager tilstede delt på totalt 
230.  Det forutsettes at man har et ansettelsesforhold i en av bedriftene på 
utbetalingstidspunktet.   
 
Det blir å betale ut bonus for oppnådd resultat i 2006. Bonus knyttet til måloppnåelse i 
datterselskapene vil ikke bli effektuert før neste år.   

 
Ved innføring av bonussystem ble det lagt vekt på følgende elementer.  

• Rekruttering.  
• Forebyggende vedlikehold av biler og maskiner. 
• Kundefokus. 
• Innføring av fleksibel arbeidstid. 
• Tilstedeværelse. 

 
 
Høsten 2012 ble hele bonussystemet gjennomgått i sak 12/48.  Styret gjorde da følgende vedtak:  
«Styret vedtar å videreføre dagens bonussystem uten korrigeringer».  
 
Høsten 2015 ble bonussystemet gjennomgått i sak 15/53.  Styret gjorde da følgende vedtak:  
«Styret i Iris Salten iks viderefører dagens ordning med bonus i Iris, og utvider denne også til å gjelde 
Mivanor og ansatte i Mivanor.   
 
Bonusen skal utgjøre 10 % av overskuddet i Iris Produksjon, Retura Iris og Mivanor før skatt og 
årsoppgjørsdisposisjoner.    Bonusen skal fordeles slik at 1/5 av bonusen gått til Iris Trivsel, mens 4/5 
går til de faste ansatte og vikarene som har jobbet mer enn 115 dager i det kalenderåret bonusen 



 

gjelder for.   Bonusen fordeles til de ansatte etter tilstedeværelse på jobb, det vil si antall dager på jobb 
delt på totalt 230 dager.    Det forutsettes at den ansatte har et ansettelsesforhold i bedriften på 
utbetalingstidspunktet.  Denne forutsetningen gjelder ikke for ansatte som har gått av med pensjon.    
 
Vurdering av om bonus skal utbetales gjøres av styre i marsmøtet hvert år».  
 
 
Iris Salten iks.  
 

ISO-Mål Iris Salten 2014-2016 
Kvalitet 
 

 
Måloppnåelse 

Kundetilfredshet hos husholdningskunder: 
- Hvor fornøyd er du med Iris?  
- Mål tilfredshet > 4,5 når 6 er best. 

Måloppnåelse: 5,07.  (aug.16) 
2 % gir karakter 1 og 2.   

Kundetilfredshet på miljøtorg: 
- Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt lokale miljøtorg? 
- Mål tilfredshet > 4,5 når 6 er best. 

Måloppnåelse: 5,16 (aug.16) 
Ingen gir karakter 1 og 2.  

 PA:  
Mål: 99 % rett data skal være registrert i PA: Boenheter, dunker, eier. 

 
Dette målet blir ikke fulgt opp.  
 

Tjenester til datterselskaper:  
Iris Salten sin leveranse til datterselskapene skal årlig evalueres med sikte på 
forbedring.  Det skal lages handlingsplaner med bakgrunn i evalueringene.  
Mål tilfredshet > 4,5 når 6 er best.  

Questback januar 2016. (2013)   
Data og IT                 5,06 (4,85) 
Økonomistyring         4,69 (4,86) 
Administrasjon           4,69 (4,60) 
Kvalitetssystem         4,24 (4,82)   
Helse og sikkerhet.     5,00 (5,45) 
Lokaler            5,21 (4,84) 
Kommunikasjon           5,17 (4,83) 

Helse og sikkerhet 
 

 
Status/ Måloppnåelse 

Sykefravær:  
Korttidsfravær mindre enn 0,6 %  
Totalt fravær mindre enn 2 %  

 

2014 2015 2016 
0,65/ 
1,4 

0,27/  
2,52 

1,0/ 
9,28 

Tilfredshet blant ansatte: 
Tilfredsheten med arbeidssituasjonen >4,7 av 6 

 

2009 2012 2014 2016 
4,7 5,11 5,57 5,50 

Utilbørlig oppførsel på arbeidsplassen: 
Mål 0.  

 
0  

Sosiale arrangement. 
Det skal gjennomføres 2 sosiale arrangement per år.  

 
OK 

«Ingen skal få skader eller helseplager som følge av 
vår drift og virksomhet.» 

 

«Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, 
rimelig og effektiv avfallstjeneste»   

 



 

Miljø  
 

 
Status/ Måloppnåelse 

Mengde restavfall: 
Andelen restavfall i forhold til total avfallsmengde skal reduseres med 20 % i 
løpet av 4 år (2011 - 2015).  Dette gjelder både på Miljøtorg og i fra 
husholdningene.  
(De rapporterte tallene i denne tabellen gjelder avfall hentet hos 
husholdningene).   

 
 Restavfall 

sin andel: 
% vis 
nedgang 

2013 40,0 2,3 % 
2014 39,7 0,5 % 
2015 40,42  
2016 42,51  

 

Farlig avfall: 
Samle inn 4,8 kg farlig avfall per år og innbygger.  

2013: 3,9 kg/ innbygger 
2014: 4,96 kg/innbygger 
2015: 5,55 kg/ innbygger. 
2016:  5,84 kg/innbygger 

Strandryddeaksjon:  
150 lokasjoner i 2014.  

108 lokasjoner i 2012.  32 tonn 
  59 lokasjoner i 2013.  15 tonn  
  70 lokasjoner i 2014.  15 tonn. 
113 lokasjoner i 2015.  35 tonn 
169 lokasjoner i 2016.  48 tonn  

Innkjøp: 
Alle faste leverandører, og leverandører ved større innkjøp skal være 3-parts 
miljøsertifisert. 
 

 
Satt krav om i nye avtaler.    
 

 
Administrerende direktørs kommentarer:  
 
Iris Salten iks sine miljømål er ikke gode mål, og har vært vanskelige å jobbe med.  Kun målet 
knyttet til farlig avfall oppfattes som et godt miljømål som får mye oppmerksomhet.   
Følgende miljømål er ikke fulgt opp:  

- Tilby alle kunder av Iris konsernet E-faktura.  
- Kontrollere at kundene har stor nok restavfallsdunk – og derved hindre forsøpling.   
- Innhold av elektronisk avfall i restavfallet.    

Det vil bli arbeidet med å sette nye miljømål sammen med datterselskapene.       
 
Restavfallets andel av den totale avfallsmengden har gått opp og ikke ned som har vært 
målet.   Grunnene til dette er at mengden papir og mengden matavfall fra husholdningene 
faktisk har gått ned hvert år fra 2014.     
 
Både kvalitetsmål og helse/sikkerhets mål er gode mål for vår drift.   Iris Salten IKS har et 
høyt sykefravær i 2016 knyttet opp til alvorlig sykdomstilfelle i organisasjonen.  Øvrig fravær 
er svært lavt.    
 
Oppfølging av bonus mål er rapportert til styre i Iris Salten iks i sak   17/16 – årsrapport.    
 
 
 

«De miljøpåvirkningene som følger av Iris sin drift skal ikke 
påføre neste generasjon økte miljøproblemer.» 

 



 

Iris Service AS.  
 
Evaluering av driftsmål/bonusmål for 2016. 

ISO-Mål Iris Service 2014-2016 
Kvalitet 
 

 
Måloppnåelse 

Kundetilfredshet innsamling: 
Ha en kundetilfredshet på mer enn 5 av 6 oppnåelige poeng på 
innsamling  

 

Resultat:  
Ved telefonintervju av Sentio var 70 % av 
svarene innenfor 5 og 6 poengs skala. Dette ga 
et gj. snitt score på 5,01 for hele Salten.  
Iris Service hadde henholdsvis 74%(Bodø) og 
77%(Gildeskål) score innenfor 5 og 6 poengs 
skala. 

Kundetilfredshet på miljøtorg: 
Ha en kundetilfredshet på mer enn 5 av 6 oppnåelige poeng ved 
miljøtorg. 

 

Resultat:  
5,73 poeng i undersøkelse gjort i regi av Iris 
Salten og 5,43 poeng ved telefonintervju i regi 
av selskapet Sentio  

 
Helse og sikkerhet 
 

 
Status/ Måloppnåelse 

Sykefravær:  
Mål for sykefravær: <1 % korttidsfravær og < 6 % totalfravær. 
 

 

2014 2015 2016 
1,60/ 
8,71 

0,88/  
11,66 

0,51/ 
5,01 

 
 
Hva gjør vi: 
Miljøtorg:   

• Oppfylle kundens forventninger. 
• Ikke ha registrerte klager på vår adferd under mottak av avfall. 
• Ikke ha avvik eller merknader relatert til flyve avfall eller annen forurensning under interne revisjoner og 

vernerunder. 
• Vi skal tilegne oss økt kompetanse for å gi god kundestøtte. 
• Tilby assistanse under lossing av uhåndterlig avfall. 
• Møte kundene med et smil og gi etterspurt informasjon ved kundehenvendelse 
• Sikre god kompetanse av alle ekstrahjelper 
• Legge til rette for fagbrev i gjenvinningsfaget 
• Hoved rydding vår og høst, deretter daglig rydding av flyve avfall og annen forurensning som skjemmer 

miljøtorget. 
• Kosting av asfalterte flater. 
• Oljesøl og søl med andre væsker blandes umiddelbart med absorbent og fjernes 
• Ekstrahjelper gjennomgår spørsmål/svar ved egen læring.  

 
Innsamling:  

• Innfri kundens forventninger. 
• Ikke ha registrerte klager på vår adferd under innsamling av avfall. 
• Vi skal tilegne oss økt kompetanse. 
• Omdømmebygging. 

«Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, 
rimelig og effektiv avfallstjeneste»   

 

«Ingen skal få skader eller helseplager som følge av 
vår drift og virksomhet.» 

 



 

• Ikke motta klager på luktulemper fra undergrunns containere. 
• Dunken skal tømmes etter kalender iht. elektronisk kunderegistreringssystem 
• Mindre papp/papir mengder som står ved dunk, tas med når det er praktisk mulig. 
• Kunde setter feil dunk frem for tømming, henter sjåfør dunk hvis den er lett tilgjengelig (10 m). 
• Kundehenvendelser skal besvares innen neste virkedag 
• Skape gode holdninger gjennom driftsmøter, medarbeidersamtaler, Facebook gruppe og ved løpende 

kommunikasjon 
• Bruke rene biler og tette biler 
• Kjøre hensynsfullt og ikke over fartsgrensen 
• Legge til rette for fagbrev i sjåførfaget 
• Anskaffe EL-påbygg på renovasjonsbiler 
• I områder gule sekker oppleves å forurense nærmiljøet, oppsamles sekkene hver 14. dag. Videre alltid 

samle opp gule sekker ved innkjøring fra renovasjonsruten. Ha et spesielt fokus på oppsamling etter 
langhelger og høytider 

• Undergrunn: Matavfall tømmes ukentlig i juli og i august. For øvrig hver 14.dag. I sommerhalvåret, 
montere luktdempende spray og desinfeksjonsmiddel i alle matcontainere og høytrykk spyle rest og mat 
containere etter hver tømming 
 

Sykefravær:   
• Gi informasjon i rett tid. 
• Ha en trivselsfaktor på over 4.7. 
• Tett oppfølging av sykemeldte. 
• Gjennomføre gode ansettelsesprosesser 
• Ved omstilling og endring i arbeidsvilkår, skal informasjon og evt. drøftingsmøte skje i god tid før 

iverksetting av endring. 
• Opprette Facebook gruppe for felles kommunikasjon 
• Rapport fra internrevisjoner og vernerunder gjennomgås med medarbeidere 
• Ledelsen skal alltid gi tilbakemelding på spørsmål fra medarbeidere. 
• Årlige medarbeidersamtaler 
• Normal arbeidsbelastning 
• Skifte av maskinelt i rett tid. Rett tid varierer om det er en truck eller sidelaster. 
• Alle ansatte viser respekt gjennom handling/oppførsel i dialog med hverandre 
• Ved levering av første sykemelding gjennomføres tilbakemelding om evt. avventende sykemelding og 

samtale om mulig tilrettelegging   
• Vurdere alternative arbeidsoppgaver som vedkommende er kvalifisert for/i stand til. 
• Tett oppfølging videre og gjennom hele sykefraværet 

 
 
Vurdering. 
Det rekordlave sykefraværet er en stor opptur for selskapet og har gitt betydelig lavere personalkostnader 
spesielt 2. halvår. I tillegg har det ført til stabil bemanning ved transport og miljøtorg. 
 
 
Daglig leders anbefaling 
Med full måloppnåelse av våre 3 hovedmål, anbefales bonus utbetalt etter gjeldende regler. 
 
 
Styrets vedtak 14 mars 2017:   
Styret tar evalueringen av driftsmål/bonusmål for 2016 til etterretning. Bonus utbetales til 
ansatte etter gjeldende regler. 
 

 
 



 

Iris Produksjon AS: 
 

ISO-Mål Iris Produksjon 2016 

Kvalitet 
 
 

Handlingsplan Ansvarlig Resultat 

Kundetilfredshet hos 
sekundærvarekunder: 
Skal være mer enn 4,0 
når 5 er best. 

Direktekontakt mellom Driftsledere og 
kontaktperson for transportør/leverandør for 
å få bedre kommunikasjon. 

Ronald 
Isaksen 

Ikke fulgt opp. 

 
Ikke flere enn 10 baller 
skal sendes som 
energiplast. 

God mottakskontroll. 
Samarbeid med Retura Iris om hva som er 
godkjent kvalitet. 
Finne avsetning på Flasker/Kanner/Brett 

Raymond S 
Erik Andre 

Plastsortering avviklet og 
all plast går til 
materialgjenvinning. 

Ikke mer enn 2 avvik på 
levering av 
Landbruksplast i 2016. 
 
 

Bedre sortering på miljøtorgene.  
Avvikle kontainere på Norodden, Steigen 
Ut å besøke mottaksplassen. Før 1 juni. 

Vikan: 
RobertP 
Øvrige 
miljøtorg: Iris 
Service 

Ett registrert avvik pga 
stein etter sprenging på 
tomt internt på Vikan. 

0 Avvik på levering av 
Batterier til Batteriretur i 
2016. 
Maks 2 avvik på 
leveringer til Østbø i 
2016. 
0 Avvik på EE-avfall 

Sortering skal skje i henhold til prosedyre.  
Besøk og gjennomføre opplæring på 
miljøtorgene og levere ut faktaark på viktige 
fraksjoner. 
Stikkprøvekontroller i 2016: 

 5 stk paller av batterier 
 5 stk paller med maling 
 5 stk fat med Farlig Avfall 
 5 stk 750 liter med EE-avfall 

Bjørn-Tore Målet er oppnådd. 

Redusere mengden 
sikterest med 10% i 2016 
i forhold til 2015. Måles i 
% av antall tonn mottatt 
matavfall. 

Redusere fuktigheten på sikteresten 
gjennom å tørke sikteresten. 
Ikke levere sikterest til terminal før den er 
godkjent av Driftsleder, Kompost. 

Raymond H Mengden sikterest over 
halvert i 2016. 

Ikke noe forurensing pga 
av mottak av rene masser 
Alle leveringer til Deponi 
skal være deklarert. 

Følge mottaksprosedyre. 
Fortsette med minst 1 prøve pr uke. 
(Mivanor) 
Informere de 5 største leverandørene om 
våre rutiner. (Skal gjøres årlig) 
Levere ut et skriv om våre rutiner til nye 
kunder.  

John Arild 
 
 
Ilona 
 

To tilfeller av forurensing 
oppdaget og 
omklassifisert og flyttet til 
deponi. 

 

«God kvalitet på våre tjenester gjør at vi oppfyller 
kundens krav og foretrekkes som leverandør» 

 



 

Helse og  
sikkerhet 
 

Handlingsplan Ansvarlig Resultat 

Korttidsfravær mindre 
enn 1,5%  
Totalt fravær mindre enn 
6%  

Følge handlingsplan ihht 
Arbeidsmiljøkartleggingen. 

Fredrik Lavt kortidsfravær på 
1,11% 
Langtidsfravær påvirkes 
sterkt av 3 
langtidssykemeldte med 
sykdomsbilder ikke 
relatert til arbeid 

Tilfredsheten med 
arbeidssituasjonen skal 
øke fra 4,2 av 6 til 4,5 av 
6.  

Følge handlingsplan ihht 
Arbeidsmiljøkartleggingen. 

Fredrik Ikke direkte 
sammenlignbart, men 
noe forbedret 

Ingen ulykker ved 
opphold rundt presse.  
 
Personell skal ikke få 
problem med luftveier 
pga støv. 

Bruk vernebriller. 
Bygg skillevegg ved knytesystem. 
Bruk vernemaske ved arbeid utenfor 
maskin/truck. 

Raymond S 
Ronald  
Raymond S 

Ingen uhell/skader 
registrert 

Minske mengden 
tomgangskjøring pr 
produsert tonn. 

Begynn å registrere timer på Hjullaster, truck 
og presse. 
Før inn timer på ukentlig kontrollark. 
Lage statistikk 4 ganger pr år. 

Raymond S 
Raymond S 
Ronald I 

Ikke fulgt opp. 

0 skader på ansatte og 
kunder på terminalen og 
sorteringshall. 

Bommen må være nede. Følge anvisninger 
på maskiner ved vedlikehold og 
reparasjon.Påse at kunder bruker nødvendig 
verneutstyr I sorteringshallen. 

Robert P Et uhell, fallskade ved 
tippekant Terminal. 

Minske mengden med 
farlig avfall og elektronikk 
i rest-avfallet for å 
redusere risikoen for 
brann.  Maksimum 1 
avvik til de vi leverer til. 
 

Avviksgebyr må følges opp. 
Plukkanalyse, mengder dokumenteres. 
Sortere ut x-antall tonn i året. 
Få frem statistikk på sortert elektronikk for å 
motivere. 

 
Robert P 
 
 
 

Ingen avvik mottatt fra 
leverandører 
Stikkprøvekontroll 4/5/16 
fra Geminor viser ingen 
avvik knyttet til 
elektronikk og FA 

0 sykefravær grunnet 
skader på arbeid. 

Følg gjeldende prosedyrer 
Bruk riktig verneutstyr 
Vær aktsom 

Bjørn-Tore 1 tilfelle av skade som 
følge av fall på isen 
under arbeid. 
Ikke brukt riktig 
verneutstyr. 

0 Fravær som skyldes 
arbeidsulykke. 

Bruk av riktig verneutstyr.  
Det skal alltid være minst to personer ved 
farlig arbeid (for eksempel 
renhold/vedlikehold av kvern og sikt) 
Vise aktsomhet 
Dokumentert opplæring på maskiner og 
utstyr 

Kompost: 
Raymond H 
Deponi: John 
Arild 

1 tilfelle av skade som 
følge av fall på isen 
under arbeid. 
Ikke brukt riktig 
verneutstyr.  
(samme som over) 

 

«Ingen skal få skader eller helseplager som følge av å 
jobbe i Iris Produksjon» 

 



 

Miljø  
 
 

Handlingsplan Ansvarlig Resultat 

Forurensing: 
Utlekking fra impregnert 
trevirke skal minskes med 
20% i 2016 sammenlignet 
med 2015. Måles i mg/l 
Krom, Kobber og Arsen. 
 

God mottakskontroll og utsortering av 
impregnert. Følge prosedyre for kverning av 
impregnert trevirke. 
Ta prøver som kartlegger forurensing. Frist 
1/5. 
Lage en handlingsplan utfra kartleggingen. 
Frist 15/6. 

Fredrik Korpe Utlekking redusert med 
over 20% fra 2015 til 
2016 for de aktuelle 
tungmetallene. 

Minske mengden 
tomgangskjøring pr 
produsert tonn. 

Begynn å registrere timer på Hjullaster, truck 
og presse. 
Før inn timer på ukentlig kontrollark. 
Lage statistikk 4 ganger pr år. 

Raymond S 
Raymond S 
Ronald I 

Ikke fulgt opp. 

Minske mengden med 
farlig avfall og elektronikk 
i restavfallet.  Maksimum 
1 avvik til de vi leverer til. 

Avviksgebyr må følges opp. 
Plukkanalyse, mengder dokumenteres. 
Sortere ut x-antall tonn i året. 
Få frem statistikk på sortert elektronikk for å 
motivere. 

Robert P 
 
 

Ingen avvik mottatt fra 
leverandører 
Stikkprøvekontroll 4/5/16 
fra Geminor viser ingen 
avvik knyttet til 
elektronikk og FA 

Ingen utslipp til ytre miljø 
pga Farlig Avfall i 2016. 

Bruk av godkjent, helt og pent 
oppsamlingsutstyr. 
(Se til at oppsamlingsutstyr som leveres til 
kundene er i god stand) 
Se til at det til enhver tid finnes nok 
absorbent ved en eventuell ulykke. 

Bjørn-Tore  Ingen utslipp registrert. 

Ikke mer enn 5 
Luktregistreringer i løpet 
av 2016 (Riksveien 
unntatt). 
Vurdering av løsning på 
transport ved skille av 
rene og skitne soner. 

Følge driftsinstruks for best valg av tidspunkt 
for luktproduserende prosesser. 
Skilting ,avsperringer. 

Raymond H 
 
Raymond H 
Støtte :RI 

5 luktregistreringer I 
2016. 
Skille mellom rene og 
skitne soner er etablert 
på transport. 

Ikke forurense havet med 
sigevann gjennom god 
drift av renseanlegg. 
Minst 80% av vannet skal 
renses. 
 
 

Gjennomføre opplæring av Driftspersonell for 
Renseanlegget. 
Følge Prosedyre for renseanlegg. 
Dokumentere ukentlig tilsyn. 
 

John Arild 
 
 

Driftspersonell har 
gjennomført opplæring 
og prosedyrer følges. 
Ukentlig tilsyn er ikke 
dokumentert. 
 

 
 
Daglig leders vurdering 
Etter en objektiv vurdering har daglig leder kommet til at det er grunnlag for utbetaling av full bonus basert på 
målene i 2016.  
 
12 av 20 mål er vurdert til å ha god måloppnåelse, 5 av målene har hatt noe måloppnåelse og 3 av målene har 
ingen eller liten måloppnåelse (da de ikke er fulgt opp/registrert målinger) Totalt sett er 17 av 20 mål helt eller 
delvis oppnådd, som gir en total måloppnåelse på opp mot 85%. 
 
Det må bemerkes at organisasjonen har i 2016 gjennomgått store omveltninger med utskifting av nøkkelpersonell 
og store utviklingsprosjekter. Samtidig har driften gitt gode resultater. Dette har påvirket arbeidet med ISO-
målene noe. 

«Vår drift skal ikke påføre neste 
generasjon økte miljøproblemer» 

 



 

Styrets vedtak i møte 23 mars 2017.   
Styret tar til orientering at 17 av 20 mål er helt eller delvis oppnådd, og at selskapet jobber godt med å nå sine 
satsningsområder.  
Styret anbefaler at bonus utbetales til ansatte etter gjeldende regler. 
For regnskapsåret 2016 gjelder følgende: 2 % skal gå til Iris Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4 selskapene, 
faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår. Bonusen til ansatte skal fordeles etter 
tilstedeværelse som brøk av antall dager til stede delt på totalt 230. Det forutsettes at man har et 
ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet. 
 
 
Retura Iris AS.  
 
Status for bonusmål 2016 
Det ble utarbeidet nye bonusmål for selskapet i desember 2016. Ansatte har bidratt til å utforme handlingsplan 
med tiltak for å nå disse. Det ble laget færre mål, for å få større fokus på hva som er viktig innen områdene 
kvalitet, helse- og sikkerhet og ytre miljø, samt lagt vekt på at målene skal være målbare. 
 

 Mål Måling Status 
1. Kundetilfredshet: 

Mål: Score > 4 (5) i kundeundersøkelse 
(våren 2016) 

Rapport fra kundeundersøkelse Resultat fra juni 2016: 
4,17 der 5 er høyest score 

2. Tilgjengelighet/ 
selvbetjeningsløsninger: 
Antall bestillinger og henvendelser via 
selvbetjente løsninger dobles i 2016 
(selvbetjeningsskjema, webbestillinger 
og epost) 

Statistikk fra felles epostkasse + 
webbestillinger i unicon 

2016: Snitt 1001 pr mnd 
2015: 962 pr mnd, økning på 4% 
 
Antall som har bestilt container via 
skjema på hjemmeside: økt fra 153 i 
2015 til 242 i 2016. 

3. Elektronisk faktura: 
Mål: Andelen fakturaer som sendes 
elektronisk økes til 50 % i 2016 og til 
over 90 % i 2017  

Statistikk etter hver fakturering 2016: 
61 % sendt elektronisk 
Ved siste mnd-fakturering ble 76% 
sendt elektronisk 

4. Tilleggstjenester: 
Mål: Alle tilleggstjenester skal 
registreres og omsetningen på disse 
skal økes med 20 % årlig 

Definisjon av tilleggstjenester: 
Alt utover det som er avtalt. 
Andre tilleggstjenester vil bli 
aktuelt. Måling på følgende: 
104 Ettersortering 
197 Ekstra sekker 
196 Eksta avfall m3 
103 Ventetid pr time 
23022990 Oppmøte 
hasteoppdrag 
93020010 Bomtur 

Pr 31.12: 
Tilleggstjenester totalt kr 405 784, 
mot 415 229 for samme periode i 
fjor.  
 
Vi ser en nedgang i mengden ekstra 
avfall som tas med fra rutebilene. 

5. Arbeidsulykker: 
Mål: Ingen fraværsdager som følge av 
arb.ulykker/uhell 

Registreres i Ajour Ingen tilfeller registrert 

6. Mobbing og trivsel: 
Mål: Ingen mobbetilfeller internt og 
eksternt 

Registreringer Ingen tilfeller registrert 

7. Sykefravær: 
Mål: Korttidsfravær < 1 % 
        Totalt fravær < 5 % 

NAV fraværsstatistikk 2016 
KF: 1,04 % 
TF: 4,81 % 

 



 

Kundeundersøkelse er gjennomført i juni 2016 iht. til plan. Vi fikk inn 257 svar og total tilfredshet blant kundene er 
svært høy. Score på spørsmål om hvor fornøyd kundene er med sitt kundeforhold ga 4,17 (der 5 er best), og er 
godt innenfor målet vårt om at denne skal være høyere enn 4. 
 
Gjennom hele 2016 jobbet vi for at kundene våre skal ha elektronisk faktura, og tilpasset våre rutiner for få inn 
alle nye kunder med elektronisk fakturering. I tillegg har vi gjennom blant annet å ha en vikar på kundesenteret i 
sommermånedene, fått over mange av våre eksisterende kunder på elektronisk fakturering. Første kvartal 2016 
hadde 45 % av kundene våre elektronisk faktura. Dette er økt til 76 % for desember 2016. 
 
Tilleggstjenester er godt innarbeidet i våre daglige rutiner. I sjåførgruppen har vi brukt tid på å synliggjøre 
viktigheten av å registrere ekstra avfall, ventetid, ettersortering og bomturer. Det har gitt god effekt. På starten av 
perioden så vi en stor økning spesielt i mengdene ekstra avfall (ved siden av dunk/container) som ble tatt med av 
bilene. Etter hvert har mengdene ekstra avfall gått ned. Vi har et inntrykk av at dette skyldes at kundene etter å 
ha blitt fakturert for slik manuell håndtering av avfallet, har byttet til større/fått mer oppsamlingsutstyr, tilpasset 
deres behov. 
 
Vi har jobbet systematisk og godt med helse, sikkerhet og trivselsområdet også gjennom 2016. Vi ser at 
korttidsfraværet er like over målet vårt på 1 %. Vi tar opp HMS-hendelser og snakker om sikkerhet og trivsel 
fellesmøter. Planlegging og gjennomføring av personalmøter, i tillegg til noen årlige sosiale aktiviteter bidrar også 
til å skape samhold og trivsel. 
 
Daglig leders vurdering 
Det er blitt jobbet jevnt og godt for å nå målene vi har satt oss. 
Totalt sett ser vi en god utvikling også i 2016, der vi har hatt fokus på å gjøre daglige oppgaver på en effektiv og 
kvalitetsmessig god måte, samtidig som vi jobber med kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi har klart å innfri de 
fleste mål. Dette mener vi bør gi grunnlag for utbetaling av full bonus. 
 
 
Styrets vedtak i møte 8. mars 2017.   
Styret tar til etterretning at bonusmål i tilfredsstillende grad er oppnådd. Styret innstiller på at bonus skal utbetales 
for 2016. For regnskapsåret 2016 gjelder følgende: 2 % skal gå til Iris Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4 
selskapene, faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår. Bonus til ansatte skal fordeles 
etter tilstedeværelse som brøk av antall dager til stede delt på totalt 230. Det forutsettes at man har et 
ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet. Det settes av kr. 329 878,- til de ansatte, og kr. 
82 469,- til personalrettede tiltak (Iris Trivsel). Totalt kr. 412 347,-  
 
 
Mivanor og bonus.   
 
Styret i Mivanor evaluerte i sitt møte i mars hvorvidt felles bonusordning med øvrige Iris selskap var 
tjenlig for selskapet.   Styret kom til at felles bonusordning ikke ga de intensiver som bonus er ment å 
ha.   Styret vedtok å innføre bonus med utgangspunkt i tilstedeværelse i Mivanor AS for å oppnå 
lønnsom vekst i selskapet.  Dersom selskapet leverer 15 % vekst og har et resultat på over 3 % 
skal det betales ut bonus.    Bonusen skal utgjøre 20 % av overskuddet i Mivanor AS før 
ekstraordinære poster, skatt og årsoppgjørsdisposisjoner.  10 % av total bonus betales til Iris 
Trivsel, 90 % til de ansatte.  Bonusen er foruten kravet til vekst lik bonusordningen for HT- Safe og 
Labora.    
 
 
 
 
 
 
 



 

Beregningsgrunnlag og beregning av bonus:  
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Resultat før skatt 
Retura Iris 

6 608 095 6 063 616 5 413 354 7 714 397 4 651 737 4 123 472 

Resultat før skatt 
Iris Produksjon 

15 592 399 7 168 952 6 863 450 11 200 880 10 643 030 10 752 159 

MIVANOR 
 

    (103 981) 1 038 833 

Tantieme (bonus) 2 505 000 1 533 000 1 448 000 2 101 000 
 

1 735 970  1 801 492 

Fra de kommersielle selskapene Iris Produksjon AS, Retura Iris AS og Mivanor er det for 2016 avsatt en 
tantieme/ bonus på samlet kr 1 801 492,-, fordelt med 1 447 026 til bonus (inkl AGA og feriepenger) og 
354 466 til Iris Trivsel. 
 
Adm.dir begrunnelse for forslag til vedtak:  
Styrene i IRIS Service, Iris Produksjon, Mivanor og Retura IRIS har vurdert datterselskapenes 
måloppnåelse for 2016, og anbefaler at det utbetales full bonus med bakgrunn i oppnådde resultater i 
forhold til definerte mål iht vedtatte retningslinjer.  
 
Iris selskapene har svært god måloppnåelse i 2016.   De kommersielle selskapene leverer på nytt er 
svært godt økonomisk resultat.  Samtidig har man en god kvalitet på tjenestene som leveres.  Dette er 
dokumentert med kundeundersøkelser.  At det økonomiske resultatet i Service er dårligere enn 
budsjettert må knyttes til økt bemanning på miljøtorg med bedre åpningstider og dyrere kjøretøy som gir 
mindre utslipp til miljøet.  Dette er en ønsket utvikling som er styrt av morselskapet.  I 2016 er det i 
tillegg gjort flere grep som skal gi et bedre arbeidsmiljø og en bedre kultur i selskapene.   Allerede 
resultatene fra 2016 viser at dette er vi i ferd med å lykkes med.    Samlet sett er resultatene hvert 
enkelt datterselskap og morselskapet 2016 har oppnådd meget tilfredsstillende. 
 
 
Forslag til Vedtak:  
Med bakgrunn i datterselskapene IRIS Produksjon, Retura IRIS, Mivanor og IRIS Service samt IRIS 
Saltens IKS sin måloppnåelse skal det utbetales bonus til selskapenes ansatte for 2016.  
 
Samlet bonusutbetaling er beregnet til kr. 1 801 492,-, fordelt med 1 447 026 til bonus (inkl AGA og 
feriepenger) og 354 466 til Iris Trivsel.  Utbetalingen blir å skje i mai 2016.  
 
For regnskapsåret 2016 gjelder følgende: 2 % skal gå til IRIS Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4 
selskapene, faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår.  Det skal også utbetales 
bonus til ansatte som har gått av med pensjon i løpet av året dersom de har arbeidet mindre enn 115 
dager siste år. 
    
Bonusen til de ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager tilstede delt på totalt 
230. Det forutsettes at man har et ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet. 
 
 
Leif Magne Hjelseng  
Adm. dir. 
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Sak nr. 17/27       5.april 2017 

Beslutningssak  

 
Lønnspolitisk plan for Iris Salten IKS og heleide datterselskaper.  

Hensikt.  
Lønnspolitisk plan er et av Iris sine styrende dokumenter og ble vedtatt av styret i 2014.    Som en del 
av kontinuerlig gjennomgang av de styrende dokumentene blir lønnspolitisk plan gjennomgått i 
organisasjonen og av styret.   

Saken 
Lønnspolitisk plan har vært brukt av konsernet siden våren 2014.   Erfaringen er at planen gir ledelsen 
mandat til å etablere en hensiktsmessig lønnspolitikk i den enkelte bedrift.   Noe som er planens 
intensjon.    

Det vil bli gjennomført møter med de ansatte for å evaluere lønnsplanen.   Dette vil bli videreformidlet til 
styret i møtet.    

 

Forslag til  

Vedtak:  

Styret i Iris Salten iks viderefører lønnspolitisk plan for Iris Salten iks med og heleide datterselskaper.  

 

Leif Magne Hjelseng         

Administrerende direktør     
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IRIS Salten iks - Lønnspolitisk plan.  

 

 

 

 

 

 

 

a) Utarbeidet høsten 2013.  
b) Drøftet med ansatterepresentanter 18. desember 2013. 
c) Styrebehandlet i Iris Salten IKS 7. februar 2014.  
d) Evaluert av styret i møte 5. april 2017.    

 

 

 



Lønnspolitisk plan Iris Salten iks.  
 

 
 

2 

 

 

Lønnspolitisk plan er et strategisk styringsdokument for lokal lønnsdannelse i IRIS Salten iks og 
heleide datterselskaper. 

Målet med planen.  

Lønnspolitisk plan skal gjøre oss bedre i stand til å benytte lønn som virkemiddel for bedre 
måloppnåelse.  Den skal føre til forutsigbarhet og rett fastsettelse av lønn.  Planen skal videre styrke 
IRIS sitt ry som en attraktiv og god arbeidsgiver både innad i organisasjonen og utad i samfunnet.   

Om lønn.  

Lønn er et virkemiddel for å nå selskapets mål.  Differanser i lønn skal avspeile det ansvar den enkelte 
har i bedriften.  Det vil si ansvar knyttet til personell, økonomi, prosjektoppfølging og bedriften i sin 
helhet.   

 

Overordnede mål for lønnspolitikken.   

1. Lønn skal være et virkemiddel for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere og 
ønsket kompetanse i bedriften.   
 
Strategier mål 1.  

a. Iris sin lønnspolitikk skal være kjent for bedriftens ansatte.  
b. Iris skal tilby en konkurransedyktig lønn innenfor alle fag og områder.  
c. Individuell avlønning skal brukes dersom det er nødvendig for å nå selskapets mål.  

 
 

2. Lønnspolitikken skal skape samhold og forståelse i bedriften.  

Strategier mål 2:  
a. Lønn er ikke hemmelig, men kjent for de som ønsker å vite i bedriften.  
b. Lønn skal avspeile den enkeltes innsats, resultatoppnåelse, kompetanse og ansvar. 
c. Ansatte skal ha mulighet til å påvirke egen lønn ved å ta større ansvar.  
d. Ansatte skal ha mulighet til å påvirke egen lønn ved å ta relevant etterutdanning.  

 
 

3. Forhandlingene om lønn skal foregå i ordnede former.   
 

a. Spørsmål om lønn og lønnsforhandlinger er nedfelt i særavtalen for KS bedrift AS.   
Særavtalens bestemmelser skal følges.  

b. Både ledelse og ansatte har plikt til å sette seg godt inn i hvordan forhandlinger skal 
foregå.   
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Kriterier for vurdering av individuell lønnsfastsettelse.  

Det legges vekt på følgende kriterier ved individuell lønn for ledere:  

• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål. 
• Utøvelse av lederskap. 
• Betydelige organisatoriske endringer.  
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft.  
• Lønnsvekst i gjennomførte sentrale forhandlinger.  

 

For øvrige stillinger legges det vekt på følgende:  

• Personalansvar - utøvelse av lederskap. 
• Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål.  
• Større prosjektansvar. 
• Fagarbeiderkompetanse.  
• Selvstendighet. 
• Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft.  
• Endret ansvarsområde.  
• Betydelige organisatoriske endringer.  

 

Om organisering.  
 
Arbeidsgiver har ansvaret for å ivareta alle ansattes rettigheter i forhold til lønnspolitikken uavhengig 
om den ansatte er organisert eller ikke.   
 

Myndighet i lønnsspørsmål.  

Selskapenes styrer setter lønn for daglig leder.  Daglig leder er delegert myndighet til å gjennomfører 
forhandlinger med sine ansatte.     

 

Andre personalpolitiske virkemidler enn lønn.  

Lønn er et av flere personalpolitiske virkemidler som arbeidsgiver har til rådighet for å skape en god 
personalpolitikk.   I tillegg til en konkurransedyktig lønn tilbys våre ansatte:  

- God pensjonsavtale.  
- Gode forsikringsordninger. 
- Utfordrende arbeidsoppgaver.  
- Et utviklende arbeidsmiljø.  
- Treningsavtale.  
- Seniorpolitikk.   

 



Lønnspolitisk plan Iris Salten iks.  
 

 
 

4 

Lønns – og forhandlingsbestemmelser.   Prosedyre for sentrale og 
lokale forhandlinger – god forhandlingsskikk.   

 

Sentrale lønnsforhandlinger. 

Partene sentralt forhandler innretningen av den økonomiske rammen, eventuell avsetning av pott 
for lokale forhandlinger., virkningspunkt og tidspunkt for når de lokale forhandlingene skal være 
avsluttet.   Forhandlingene omfatter arbeidstakere i særavtalens pkt., 3-6 gruppe 1, eller betegnelsen 
andre stillinger i vedlegg 1. Stillingsstruktur Iris Salten iks med datterselskaper.  

 

Lokale lønnsforhandlinger ved avsetning av lokal pott.  

Forhandlingene omfatter arbeidstakere i særavtalens pkt., 3-6 gruppe 1, eller betegnelsen andre 
stillinger i vedlegg 1. Stillingsstruktur Iris Salten iks med datterselskaper.  Forhandlingene skal være 
avholdt innen 10 oktober.   

Arbeidsgiver har ansvaret for at det gjennomføres lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger.   

I drøftingsmøtet skal partene drøfte bruken av forhandlingsbestemmelsene, samt satsningsområder 
og kriterier for forhandlingene gjeldende år.  Arbeidsgiver skal legge drøftingsmøte etter at sentrale 
forhandlinger er gjennomført, og så tidlig at resultatene kan gjøres kjent i organisasjonen.   

Partene lokalt fastsetter den totale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 
forhandlinger etter dette punkt.   

Arbeidstakernes krav sendes vi fagforeningene til arbeidsgiver innen en gitt frist.   Arbeidsgiver 
utformer så tilbud som gis i formelt møte senest 7 dager før det gjennomføres reelle forhandlinger.  
Hver fagforening som har reist krav skal ha tilbud for sine medlemmer.   

Forhandlingene skjer med den enkelte fagforening.  Det kan gjennomføres forhandlinger med 
hovedsammenslutninger.   

Etter forhandlinger utformes protokoll som undertegnes av begge parter.  Arbeidsgiver sender ut 
brev til arbeidstakere som har fått endret lønn i lokale forhandlinger.    

Ankebestemmelser. 

Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret kan hver av partene bringe tvisten inn for organisatoriske 
behandling mellom de sentrale parter.  De sentrale parter kan anbefale fornyet lokal forhandling 
eller ubundet definere den edelige løsningen på tvisten.  Dersom den organisatoriske behandlingen 
ikke fører fram gjelder Hovedavtalens del A, § 6-3.   
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Lokale lønnsforhandlinger for stillinger med kun lokal lønn.  

De lokale parter gjennomfører forhandlinger etter denne bestemmelsen hvert år.  Forhandlingene 
omfatter de arbeidstakere som får all sin lønn fastsatt lokalt.  Forhandlingene skal være avholdt 
innen 10. oktober.   

Ved forhandlingene kan det gis både generelle og individuelle tillegg, samt avtales at hele eller deler 
av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver til lønnsfastsettelse.    

Arbeidsgiver har ansvaret for at det gjennomføres lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger.   

I drøftingsmøtet skal partene drøfte bruken av forhandlingsbestemmelsene, samt satsningsområder 
og kriterier for forhandlingene gjeldende år.  Arbeidsgiver skal legge drøftingsmøte så tidlig at 
resultatene kan gjøres kjent i organisasjonen.   

Partene lokalt fastsetter den totale pottens størrelse for arbeidstakere som er omfattet av 
forhandlinger etter dette punkt.   

Arbeidstakernes krav sendes vi fagforeningene til arbeidsgiver innen en gitt frist.   Arbeidsgiver 
utformer så tilbud som gis i formelt møte senest 7 dager før det gjennomføres reelle forhandlinger.  
Hver fagforening som har reist krav skal ha tilbud for sine medlemmer.   

Forhandlingene skjer med den enkelt fagforening.  Det kan gjennomføres forhandlinger med 
hovedsammenslutninger.   

Etter forhandlinger utformes protokoll som undertegnes av begge parter.  Arbeidsgiver sender ut 
brev til arbeidstakere som har fått endret lønn i lokale forhandlinger.    

Virkning for lønnsendring er 1. mai med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato for 
iverksettelse.    

Ankebestemmelser.  

Oppnås ikke enighet i det lokale oppgjøret kan hver av partene bringe tvisten inn for behandling ved 
lokal nemnd eller pendelvoldgift.  Det vises til hovedavtalens del A § 6-2.  

Ved pendelvoldgift består nemnda av oppmannen. Partene lokalt prosederer, og det er partenes 
siste krav/tilbud som er gjenstand for nemnda sin avgjørelse.  

Denne bestemmelsen om anke gjelder ikke avgjørelser når lønnsreguleringen etter avtale fordeles av 
arbeidsgiver.   
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Lokale lønnsforhandlinger med uorganiserte arbeidstagere.  

De lokale parter gjennomfører forhandlinger etter denne bestemmelsen hvert år.  Forhandlingene 
omfatter de arbeidstakere som ikke er organisert.  Forhandlingene skal være avholdt innen 10. 
oktober.   

Ved forhandlingene kan det gis både generelle og individuelle tillegg, samt avtales at hele eller deler 
av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver til lønnsfastsettelse.    

Arbeidsgiver har ansvaret for at det gjennomføres lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger.   

I drøftingsmøtet skal partene drøfte bruken av forhandlingsbestemmelsene, samt satsningsområder 
og kriterier for forhandlingene gjeldende år.     

Arbeidstakernes krav sendes arbeidsgiver innen en gitt frist.   Arbeidsgiver utformer så tilbud som gis 
i formelt møte senest 7 dager før det gjennomføres reelle forhandlinger.   

Forhandlingene skjer med den enkelte arbeidstager, eller gruppe av arbeidstagere.   

Etter forhandlinger utformes protokoll som undertegnes av begge parter.  Arbeidsgiver sender ut 
brev til arbeidstakere som har fått endret lønn i lokale forhandlinger.    

Virkning for lønnsendring er 1. mai med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato for 
iverksettelse.    

Arbeidsgivers siste tilbud skal vedtas.  
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Stillingsstruktur Iris Salten iks med datterselskaper.  
 

Stillinger med kun lokal lønn.   

Øverste ledelse.  

1. Daglig leder i IKS – morselskap.  
2. Daglig leder i datterselskap.   

 

Andre stillinger med utvidet ansvar.  

3. Økonomisjef i morselskap.  
4. Stedfortreder for daglig leder i morselskap og datterselskap.   

 

Øvrige stillinger med lederansvar – ansvar innenfor sine områder.  

5. Driftsansvarlige i IP.  
6. Salgssjef i RI.  
7. Driftsledere i Ise.  
8. Kvalitetsansvarlig i ISa. 
9. Administrasjonsleder/ Kundesenteransvarlig i ISa.  
10. Konsernrådgiver ISa. 
11. Kommunikasjonsansvarlig i Isa. 
12. Regnskapsansvarlig i Isa. 

 

Stillinger med sentrale lønnsforhandlinger, og eventuell lokal pott.  

13. Driftslederstillinger i IP.  
14. Driftsoperatører miljøtorg i Ise. 
15. Driftsoperatører i IP.  
16. Sjåførstillinger i ISe.  
17. Sjåførstillinger i IR. 
18. Administrative stillinger i alle selskaper.  
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Sak nr. 17/28  5.april 2017
Orienteringssak 

Informasjon om datterselskapene: Mivanor AS 

Hensikt.  
Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Mivanor AS: 

Saken 
Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Fredrik Korpe 

Forslag til 

Vedtak:  
Styret i Iris Salten iks tar informasjon fra Mivanor AS til orientering. 

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør 
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