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I .
I Saksbehandler: Kontrollutvalget

SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 18/12 - GJENNOMFØRT
SELSKAPSKONTROLL: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG
AV SELVKOST RENOVASJON I IRIS

Vedlegg: 9. Særutskrift Fauske kontrollutvalgs sak 18/12
10. Saksutredning sak 18/12

11. Salten kommunerevisjon IKS 27.08.2012: Forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang av
selvkostområdet renovasjon i.lRIS

12. IRIS Salten IKS 11.0,2012: (utdrag) Sak til representantskapet: Økonomiplan 2013.2017:
avsnitt vedr. selvkost

Sammendrag:

Det vises til kontrollutvalgets sak 18/12.

INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i
IRIS er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.

2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.

3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre
oppfølgning fra selskapet:

Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene
vedrørende selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i
selvkostregnskapet. Ifølge selskapets økonomiplan 2013 - 2017 utgjør
dette ca kr 12 milL. Det forutsettes at dette blir rettet opp.
Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom selskapet og
kommunerevisjon om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende føring
av inntekter fra Miljøtorg i forhold til selvkost. Kommunestyret forutsetter
at slike viktige råd / premisser for selvkost dokumenteres.
Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av
-selskapet-til-åinkludere..år-lig-vudering-fra-revisor-. om selvkost.

Even Ediassen
rådman
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Saksbehandler: Lars Hansen

18/12 Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport Gjennomgang av selvkost
renovasjon i IRIS

Forslag ti vedtak (innstiling ti kommunestyret):
L. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i IRIS er

forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.

3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre oppfølgning fra
selskapet:

Omforent forslag:
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i IRIS er

forelagt kommunestyret i Fauske og tas ti etterretning.
2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.

3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre oppfølgning fra
selskapet:

Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene vedrørende
selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i selvkostregnskapet. Ifølge selskapets
økonomiplan 2013 - 2017 utgjør dette ca kr 12 mil. Det forutsettes at dette blir rettet
opp.
Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom selskapet og kommunerevisjon
om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende føring av inntekter fra Miljøtorg i
forhold til selvkost. Kommunestyret forutsetter at slike viktige råd / premisser for
selvkost dokumenteres.
Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av selskapet til å
inkludere årlig vurdering fra revisor om selvkost.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak (innstiling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i IRIS er

forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.

3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre oppfølgning fra
selskapet:

Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene vedrørende
selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i selvkostregnskapet. Ifølge selskapets
økonomiplan 2013 - 2017 utgjør dette ca kr 12 milL. Det forutsettes at dette blir rettet
opp.
Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom selskapet og kommunerevisjon
om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende føring av inntekter fra Miljøtorg i
forhold til selvkost. Kommunestyret forutsetter at slike viktige råd 1 premisser for
selvkost dokumenteres.
Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av selskapet til å
inkludere årlig vurdering fra revisor om selvkost.

Rett utskrift:

.- ..

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.
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SALTEN KONTROLLUTV ALGSERVICE
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Vår dato:
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Jnr
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SAK 18/12

Gjennomført selskapskontroll: ForvaltningsreviSjons-
ra.pport Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
14.11.2012

Vedlegg:
. Salten kommunerevisjon IKS 27.08.2012: Forvaltningsrevisjonsrapport

Gjennomgang av~selvkostområdet renovasjon i IRIS
. IRIS Salten IKS l1.LO.?012: (utdrag) Sak til representantskapet: Økonomiplan

2013-2017: avsnitt vedr selvkost.

Bakgrunn for saken:
Plan fot selskapskontroll 2007-2011 ble vedtatt av kommunestyret i sak 179108 den 30.
oktober 2008. Planens første priorit~t var gjennomføring av Forvaltnîrigsrevîsjori av selvkost
renovasjon înnen Salten forvaltnîng ¡KS.

Bakgrunnen for at denne forvaltningsrevisjonen ble satt opp i plan for selskapskontroll, var en
tidligere gjennomført eierskapskontroll (2007), som bL.a viste at kapitalkostnadene i selskapet
ikke var i henhold til gjeldende retningslinjer innen selvkost. Selvkost innebærer en øvre
grense for de gebyrinntekter som det offentlge krever inn. Gebyrene skal være betaling for
den bestemte tjenesten som leveres til kommunens bruere, og skal ikke bidra ti å finansiere
anen aktivitet utenom tjenesten, her renovasjon.

Det er fra revisors side arbeidet ut fra følgende formål i revisjonsprosjektet: Vurder om
- -kmnmunemrfa.stsettirrg-av-bruerb-etaling-imæn-selvkostområdetremwasjun-utføres-i-henhold- .-

til lov og forskrift mv. Hvis det avdekkes mangler eller svaketer i forbindelse med
forvaltningsrevisjonen, skal det mune ut i anbefalinger til forbedring.

Følgende konkete problemstilinger er undersøkt:
1. Hvordan dokuenterer IRIS avgiftsgruaget?

2. Er IRIS' vedtatte avgiftsgrag riktig beregnet?



3. Foretar IRIS etterkalkulasjon av de reelle kostnadene ved renovasjon?
4. Behandles overskuddlunderskudd i tråd med retningslinjene?

Selvkost er definert som den merkostnaden IRIS påføres ved å produsere en bestemt vare
eller tjeneste. IRIS samler inn alt husholdningsavfall i Salten-kommunene, og vedtar selv det
årlige gebyret for denne innsamlingen. (Kommunen kan ut over dette vedta et eget gebyr for å
dekke kommunens egne utgifter til innsamling av husholdningsavfall. Dette er ikke berørt i
den fremlagte rapporten). Ett sentralt moment i vurderingen av selvkost er henførbarhet: I
denne samenheng medfører dette at kostnader ført hen til renovasjonen skal ha samenheng
med den utførte renovasjonen som betalingstjeneste.

Revisor har foretatt en gjennomgang av lov, forskrift, vedtak, intem dokumentasjon,
økonomiplaner, budsjett og avlagte regnskap. Videre har revisor hatt samtaler med daglig
leder, administrasjonssjef og økonomisjef for å belyse problemstilingene.

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stiles til den fusjon/aktivitet som
undersøkes av revisjonen). I denne undersøkelsen har revisor lagt til gru:

Lov om kommunale vass- og kloakutgifer, med forskrift
Foruensingsloven
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyrer

Funn sammenholdt med krav: Problemstillng l: Hvordan dokumenterer IRIS
avgiftsgrunnlaget:

. Revisjonskriterier: IRIS må sørge for tilfredsstilende dokumentasjon for å vise at

gebyrene ikke settes høyere enn kostnadene ved å produseretjenesten. Før IRIS gjør sitt
vedtak om gebyr skal de ha seg forelagt et overslag over beregningsgrulaget.
Gebyrene Skal vrere basert på et overslag over antatte kostnader for området qg balansere
kostnadene i løpet av en 3~5 års periode.

. Funn: Intem dqkuentasJon: Gruag for behandling i styret er oversikt over
hovedtallene for de kostnader og inntekter IRIS forventes å få. Det foreligger videre et
samendrag av budsjettet for selvkost. En spesifikasjon av driftskostnadene, som
ligger i IRIS Service AS foreligger ikke, men det legges inn den kostnad IRIS Service
AS kommer til å fakturere IRIS Salten IKS med. Dette bygger på den forutsetning at
etterkalkylen for selvkost justeres for detresultatet IRIS Service oppnår
regnskapsmessig. For året 2012 og for de foregående år viser revisor til at det er
budsjettert med underskudd på selvkostområdet. Bakgrunnen for dette er et ønske om
å holde en jevn utvikling i gebyrøkningen da det forutsettes at selvkostområdet skal gå
med overskudd!1_år forbr~mnings_anegget står fel'ig~___ ______________
Dokumentasjon ved behandling i representantskap: Representantskapet får same
dokumentasjon som styret. Gebyrvået er dokumentert i saksfremlegget i forbindelse
med representantskapets årlige gebyrvedtak.

. Revisors vurderinger: Den interne dokumentasjonen ivaretar de krav som stiles.

Gebyr for 2012 er for lave til å dekke utgifter for dette året, men revisor viser til at
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gebyrene skal vuderes i forhold til et 3-5 års tidsperspektiv, hvor det forventes lavere
kostnader i fremtiden. Etter revisors vurdering virker dette fornuftig.

Funn sammenholdt med krav: Problemstiling 2: Er det vedtatte avgiftsgrunnlag riktig
beregnet?

. Revisjonskriterier:

o Kostnader som inngår i beregningen skal kunne være henførbar: kun de
kostnader som har samenheng med produktet eller tjenesten skal tas med i
beregning av selvkost.

o Indirekte kostnader skal være fordelt i samsvar med retningslinjer.

o Historisk anskaffelseskostnad skal legges til gru ved fastsettelse av

avskriningsgrulag og avskrivningsgrulaget skal være basert på
nettokostnad ved anskaffelsen.

o Alle vesentlge anskaffelser/påkostninger skal bokføres i

investeringsregnskapet, og anskaffelseskostnadene skal avskrives lineært over
den økonomiske levetiden.

o Kalkulatorisk rentekostnad skal beregnes av innskutt kapital, og kalkylerenten

skal være lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående
løpetid, med et tilegg på 1 prosentpoeng.

. Funn: Utarbeidelse av budsjett (forkalkyle selvkost) for 2012 er basert på de

kostnadskomponentene som er anbefalt i veileder. Også kostnadstypene er i henhold
til anbefalingen. Selskapet har ikke eget avdelingsregnskap for selvkostområdet. Det
settes imidlertid opp en etterkalkyle som viser resultatet på selvkostomtådet.
Revisor har undersøkt de direkte utgiftene i etterkalkylen, og fant ingen unormale
forhold. Videre har revisor foretatt en gjennomgang av indirekte utgifter (tileggs- og
støtefusjoner). Her er det heller ikke fuet unormale forhold. Når det gjelder

avskrivninger opplyser revisor at det lages et eget regneark som viser investeringene i
IRIS Salten IKS det enkelte år. Videre at de har kontrollert om det er de kalkulatoriske
rentene som er oppført i etterkalkylen, og om det er samsvar mellom akivei'nger i
regnskapet til IRIS Service AS. ogaktiveringer oppfør i det nevnte regnearket. Det ble
ikke avdekket avvik. Når det gjelder kapitalkostnad (kalkulatorisk rentekostnad)
opplyser revisor at renteberegningen i regnearket er kontrollert mot etterkalkyle, og at
de har kontrollert rentesatsen mot Norges bans registreringer. Det ble ikke fuet
avvik. I tilegg til dette skal det beregnes rente på gjeld/fordring som oppstår ved
akumulert over-/underskudd. Revisor har fuet at dette gjøres for det enkelte år, me/
at dette ikke akumuleres. Akumulert for årene 2005-2010 er ca kr 100 000 for lite
belastet selvkostområdet på denne måten. Når det gjelder inntekter har revisor vudert
inntektene fra miljøtorgene og leieinntekter. Revisors gjennomgang viser ingen avvik,
og gjennomført fordeling virker logisk. Revisor opplyser imidlertid at for årene 2008-
2010 er ikke husholdningsdelens andel av inntektene fra Miljøtorgene ikke. tatt inn i
selvkostanalysen. Det opplyses fra revisor at ledelsen i IRIS mener dette Var etter råd
frJ! S(lten kommwiet~yilÜ9ll. St~rrelseapl4et lie1øP~_()Jl_S-ull~"'æittatti~ J,sel'\k()st
renovasjon for årene 2008-2010 anslås av revisor å være i størrelsesorden kr 5-10
milioner.

. Revisors vurderinger: Gjennomgangen viseringen avvik ved direkte og indirekte
utgifter. Revisor mener de beregninger og vurderinger som foreligger i forbindelse
med fordeling av utgiftene virker logiske.
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Forkalkyle og etterkalkyle fra år 2007 er i samsvar med krav i regnskapsforskrift og
retningslinjer for selvkost.
Revisor mener kapitalkostnadene i IRIS Service AS er for høye i forhold til
retningslinjene for selvkostberegning. Det opplyses at dette selskapet med jevne
mellomrom skifter ut et stort antall biler. Etter retningslinjene skal det ved utskiftning
av anleggsmidler være slik at differansen mellom salgssum og kalkulatorisk
nedskrevet verdi utgiftsføres. Revisor viser til at dersom dette hadde vært gjennomført,
vile det blitt relativt store svingninger på resultatet i kalkylen I etterkalkylen. Revisor
observerer at den praksis som gjennomføres gir jevnere fordeling av kostnaden.
I forhold til spørsmålet om andel inntekter fra miljøtorg skulle vært med i
selvkostregnskapet for 2008-2010, så mener revisor at Salten kommunerevisjon IKS
ikke har gitt noe råd slik det er beskrevet fra IRIS Salten IKS sin side. Revisor viser
videre til at det er åpenbart at inntektene må knytes opp mot tilhørende utgifter.
Videre pekes det på at det uansett er IRIS som er ansvarlig for en riktig behandling av
elementene i selvkostkalkylen.

Funn sammenholdt med krav:ProblemstiUing 3: Foretas etterkalkulasjon av de reelle
kostnadene ved renovasjon?

. Revi$jonskriterium: Selskapet skal foreta en etterkalkulasjon av de reelle kostnadene
knytet til selvkostområdet for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger
selskapets selvkost.

. Funn: Etterkalkul,asjonen er beskrevet under fu og vurderinger i problemstillng 2,

over.
. Revisors vurderinger: Etterkalkulasjon gjennomføres i henhold til retningslinjene,

m~n se vuderingen over.

Funn sammenholdt med krav: Problemstiling 4: Behandles overskudd I underskudd og
bruk av fond i tråd med retningslinjene?

. Revisjonskriterium: Overskudd I underskudd skal avsettes som gjeld eller som

fordring i selskapets regnskap. Disse postene skal normalt balanseres i løpet aVen 3..5
års periode. Kontiene skal godskrives I belastes med renter lik kalkylerenten.
Investeringer i anleggsmidler kan ikke finansieres direkte av disse midlene.

. Funn: Resultat fra etterkalkyler er balanseført i regnskapet til IRIS Salten IKS, og det
er beregnet rente ut fra kalkylerentesatsen. Det er imidlertid ikke tatt hensyn ti
tidligere års beregning av rente på balanseførte akumulerte over-I underskudd.

. Revisors vurderinger: Overskudd I underskudd er behandlet riktig i regnskapet for
2012, og det er gjennomført beregninger etter kalkylerentesats. Tidligere års
renteberegninger er ikke akumulert, og dette har medført en for lav belastning på
selvkostområdet med ca kr 100 000.

Revisors anbefalinger:

Revisor skriver følgende i sin anbefaling: Slik rutinene fungerer i dag (fa og med 2011) er

det kun rentebehandlingen som bør endres før alt er i henhold til gjeldende retningslinjer.



Kommentar fra IRIS Salten IKS
Kommentar fra selskapet er lagt ved som ved vedlegg 3 til saken. I denne vises det til at
regelverket på flere områder er rudt formulert, og at det er flere muligheter for ulik tolkning.
Videre at renovasjonsse1skapene "gjør detpåforslçellg måte, og etter forslçellge rådfar

stedlig kommunerevisjon". Selskapet sier at de i 2008 gjorde flere endringer i forhold til
selvkost, bL.a at inntektene fra miljøtorg ble tatt ut av selvkostregnskapet. Dette opplyses gjort
etter avklaring med kommunerevisjonen. Avslutningsvis opplyser selskapet i uttalelse til
revisor at de vil "korrigere selvkosten i henhold til de anbefalinger som blir gitt i rapporten. "

Tileggsopplysninger ut over rapportens innhold:
Økonomiplan 2013-2017 for selskapet skal behandles i representantskapsmøtet 9. november
2012. I utsendte sakspapirer fremkommer det at selskapet har beregnet manglende inntekter
for årene 2008-2010 til kr 12366000 inkudert renter. Det er laget et oppsett for selvkost som
inneholder en korrigering med ca det same beløp.

Vurdering:
Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en undersøkelse og utarbeidet en rapport i
samsvar med det oppdrag de ble gitt av kontrollutvalg. Videre er revisjonen utført i samsvar
med kravene i Standard for forvaltningsrevisjon. Revisor får med tydelighet frem status for
selvkost renovasjon i Salten.

Fastsetting av brukerbetaling innen selvkost renovasjon er vudert slik revisor er bedt om. Og
det hvor det er avdekket mangler og svaketer har revisor slik det er bedt om gitt anbefaling
ti forbedring (rentebehandlingen som bør endres). Revisor tar i rapporten for seg og viser en
rekke endringer innad i IRIS når det gjelder beregning av selvkost. Ett eksempel er at det før
2007 ble benytet regnskapsmessige avskrivninger ved etterkalkyle på selvkostområdet. Et
anet eksempel er at husholdningsdelen av inntekter fra milj0törgene ble tatt med som inntekt
igjen innen selvkost fra og med 2011. I de to nevnte eksemplene er forholdene rettet opp, sett
i forhold til hva som er situasjonen nå i 2012.

Utenom det formål som er fastsatt i forbindelse med revisjonen, har revisor i tilegg kommet
med et anslag over de økonomiske konsekvenser av at andel inntekter fra miljøtorg ikke ble
tatt med som inntekt for perioden 2008-2010. Revisor anslår at kr 5 til 10 milioner skulle
vært inntektsført i selvkostregnskapet i det akelle tidsrommet. Intekter i nevnte
størrels€sorden skulle delfedvært kalkulert som inntekter i selskapets selvkostkalkyle,
hvilket igjen skulle fått betydning for nivået på det gebyr selskapet krever inn for innsamling
av husholdningsavfalL.

Revisor og selskap ser ikke ut tiiå enes om hvorfor og hvordan hårdteringen av disse
inntektene har oppstått. Uavhengig av denne uenigheten synes det klar at inntektene fra
miljøtorget har fått en uriktig behandling av selskapet, og at krav om selvkost for --
renovasjonstjenesten ikke er tilfredsstilt. Det kan være aktuelt for kontrollutvalget å vurdere å
påpeke dette i sin innstiling til kommunestyret.
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Forslag til vedtak (innstiling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i IRIS

er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.

3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre oppfølgning fra
selskapet:

Inndyr 5. november 2012

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget
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Forvaltningsrevisjon

Gjennomgang av

selvkostomr6det
renovasjon -

IRIS



Forord

Kontrollutvalgene i Meløy og Sørfold kommune har i møter bedt om at Salten
kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre en undersøkelse av IRIS' behandling av
selvkostom rådet renovasjon
Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen.

Bodø, den 27.08.2012

(j fk
. Svein Erik Moholt

Oppdagsal'svarlig forvaltn ingsrevisor

KQroml.frjgtM\Íi$~t'
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O. SAMMENDRAG

Salten kommunerevisjon IKS har på vegne av kontrollutvalget i Meløy og Sørfold kommune
undersøkt hvordan IRIS Salten IKS (heretter benevnt IRIS) praktiserer reglene om
selvkostberegning innen renovasjon. Vi har sett nærmere på dokumentasjon,
beregning/utregning, påetterkalkulasjon og om overskudd/underskudd behandles riktig.

Oppsummert konstaterer vi at rutinene slik de fungerer i dag tilfredsstiler disse i stor grad
kravene i henhold til gjeldende retningslinjer.

Det har vært en prosess de senere år som tatt tak i kravene som frenikommer av gjeldende
retningslinjer ("Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-
2140"). For tidligere år har det vært noen avvik som nå er dekket, blant annet behandling av
inntekter på miljøtorg som er relatert til husholdningsavfall.

1. INNLEDNING

Bakgrunn for kontrollutvalgenes bestillng av forvaltningsrevisjonsprosjekt er et av funnene
- , fra selskapskontrollen, gjennomført i 2007, viste at kapitalkostnadene ikke var i henhold til

gjeldende retningslinjer for selvkostområdet.

For en del kOmmiinale tjenester har sentrale myndigheter satt krav om selvkost for
konimunalegebyrer. Selvkost setter en øvre grense for lovlig gebyrinntekter. For renovasjon
skal det være 100% kostnadsdekning jf forurensingsloven. Hensikten med qetteer å unngå
at kommuner med anstrengt økonomi bruker gebyrene til å finansiere annen virksomhet.
Kommunen skal ikke kunne ti: seg mer bettllt enn kostnaden for åprodusere tjenesten. For
brukerne er det viktig at kvalitet og pris på tjenestene henger sammen og at gebyrene ikke
fungerer soni en form for skjult skattel.eggirig. Gebyrene Skal v~re betaling for bestemte
tjenester som kommunen yter brukerne og ikke bidra til å finansiere den øvrige kommunale
aktiviteten. For brukerne av kommunale tjenester er det derfor av stor interesse at
grunnlaget for gebyrene er riktig. Da IRIS gjennomfører renovasjon for kommunene vil også
IRIS være omfattet av de saninie bestemmelsenevedrørende selvkost. Det som står i
veiledere for selvkost ikommuner vil derfor også gjelde IRIS.

, Kontrollutvalgene ønsket en gjennomgang av egenbetalinger på selvkostområdet renovasjon
(gjelder innsamling av husholdningsavfall) i IRIS. Dette for å få bekreftet at IRIS krever riktig
betaling av brukerne.
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2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, DEFINISJONER

2.1 Formål

Kontrollutvalgene har vedtatt følgende formål med denne undersøkelsen:

"Vurder om kommunens fastsetting av brukerbetaling innen selvkostområdet renovasjon
utføres i henhold til lov og forskrift mv. Hvis det avdekkes mangler eller svakheter i
forbindelse med forvaltningsrevisjonen, skal dette munne ut i anbefalinger til forbedring."

2.2 Problemstilinger

Av formålet harvi utledet følgende problemstillinger:

1. Hvordan dokumenterer IRIS avgiftsgrunnlaget?
2. ErlRIS vedtatte avgiftsgrunnlag riktig beregnet?

3. Foretar IRIS etterkalkulasjon avde reelle kostnadene og renovasjon?
4. Behandles overskudd/underskudd i tråd med retningslinjene?

2.3 Defi.nisjoner

Selvkost
Selvkost er den merkostnaden IRIS påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Selvkost ,~" renô.ýujbtl(ãvtaU. og sla ml
,,'.' .-- ". ,,--',.

Forurensningslovenomtalcu både kOmmunal innsamlinç av husholdningsavfall og kommunal
tØmming av slam fra slamavskilere/septiktanker mv. Innen disse områder er det satt et
lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling, jfr
forurensningsloven §34. Det vises også til forurensningslovens § 26, 4Jedd, som fastslår at
bestemmelsen om selvkost på kommunal avfallsbehardlingfår tilsvarende anvendelse på
slam behandling.

IRIS forestår innsamling av ordinært husholdningsavfall i alle kommunene i Salten. IRIS
vedtar selv det årlige gebyret for denne innsamlingen. Utover dette kan kommunene vedta

et gebyr som skal dekke de utgifter kommunen selv må dekke innenfor innsamling og
behandling av husholdningsavfall. (Dette forholdet er imidlertid ikke berørt i denne rapport).
Gebyret innkreves a\llRIS som tilbakefører dette til kommunen.
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8lÜkerne skàlkun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke
subsidiere bruken til andre generasjoner. Investeringsutgiftene må dermed fordeles jevnt
over investeringenes levetid gjennom avskrivinger.

Selvkostkalkyle
En beskrivelse av karakteristiske egenskaper ved ytelsen og som påvirker ytelsen. En generell
modell for produktbeskrivelsen er å dele opp totalytelsen i delkomponenter. I
retningslinjene for selvkost er det lagt til grunn en modell hvor ytelsen splittes i tre
delkomponenter: Kjerneprodukt, tileggsytelser og støttefunksjoner (jf "Veileder om
beregning av kommunale avfallsgebyrer' pkt 4,)

Kjerneprodukt

Tílleggs-
ytelser

Støtte..
funksjoner

,KjerneotQdukt
Inneholder den arbeidsinnsats og bruk av varer og kapital kømltunalt ansatte nytter på å
betjene brukeren og/eller innleide tjenester for å betjene brukeren. F.eks lønn, øvrige
driftskøstnader, inkl betaling til private for utførte tjenester og kapitalkostnader for bruk aV
egne driftsmidler.

;nllegš¥le.ls.er
Tilleggsytelsene utvider kjerneproduktet til en helhetlig organisert tjeneste/ytelse og sikrer
en stabil og . pålitelig tjeneste-overtid. . F ;eksledelse,sa ksbehandling, kundekont~akti
fakturering og regnskap, kontorstøtte.
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Støttefunksjoner
Aktiviteter som er pålagt eller nødvendig for kommunen i sin helhet, men som står i et
forhold til den enkelte tjeneste som gjør at de vanskelig kan avgrenses kalkylemessig. F.eks
perso~alkontor, bedriftshelsetjeneste, øverste ledelse.

Henførbar utgifter
Henførbar utgifter er kostnader som har sammenheng med framstilingen av produkt eller
betalingstjeneste

Kapitalkostnader
Kapitalkostnader består her av to elementer:

. Avskrivningskostnader, dvs. forringelsen i et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde.

. Alternativkostnaden, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å
plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet.

3. METODE OG GJENNOMFØRING

Undersøkelsen er gjennornførti henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for
forvaltningsrevisjon RSKOO1.

Vi har i denne unders.økelsen foretatt en gjennomgang av lov, forskrift,vedtak,intern
dokumentasjon, økonomiplaner, budsjett ogavlilgte regnskap. Alle forespurte dokumenter
er stilt til vår disposisjon. Vi har også hatt samtaler med daglig leder, administrasjonssjef og
økonomisjef.

I "år gj,ennomgang av regnskapene har vi forutsatt at disse er revidert og godkjent av
selskapets revisor. Vi har derfor ikke gjennomført noen kontroller mot bilag.

4. REVISJONSKRITERIER

I
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de krav og forventninger en kan stille til den
funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kriteriene holdt
sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og viirderinger som kan foretas,
og de konklusjoner som kan trekkes i en forvaltningsreyisjon. Aktuelle kilder for utledning av
revisjonskriterier er lover, forskrifter, retningslinjer, vedtak, avtaler og anerkjent teori. I
denne undersøkelsen har vi lagt til grunn:

Lovet og forskrifter
,Lov-om-kom munale-vass.,og-kloa kkavgifter
Forskrift til lov onikommunale vass- og kloakkavgifter
Forurensningsloven
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140, i kraft pr.
01.01.03.
Veîleder om beregning av kommunale avfallsgebyrer - TA-2001/2003
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s. FAKTA OG VURDERINGER

5.1 Hvordan dokumenterer IRIS avgiftsgrunnlaget?

5.1.1 Kriterier

IRIS må sørge for tilfredsstilende dokumentasjon for å vise at gebyrene ikke settes høyere enn
kostnadene ved å produsere tjenesten, jfretningslinjene (H.2140) pkt 3. Før IRIS gjør sitt vedtak
om gebyr skal de ha seg forelagt et overslag over beregningsgrunnlaget. Gebyrene skal være
basert på et overslag over antatt kostnader for området og balansere kostnadene i løpet aven 3-
5 års periode.

5.1.2 Fakta

Intern dokumentasjon
Forslag til renovasjonsgebyrene skjer i forbindelse med styrebehandling av budsjettet i IRIS
Salten IKS. For 2012 er dette behandlet i styresak 11/41 den 30.09.11, jf vedlegg 1.

Grunnlåget for behandlingen er en oversikt over hovedtallene for de kostnader og inntekter
som IRIS Saltèn IKS forventès å få. Videre forèligger dètèt sammendrag av budsjettet for
sèlvkost; Dette inkluderer faktiske resultater frà etterkalkylene for de foregaende år,
prognose fbr:inneværènde år samt budsjett for neste år, jf vedlegg 1. En spesifikasjon av
driftskostnadene, som ligger i IRIS Service ASì foreligger ikke, men det legges inn den
kostnàd sornlRIS Service AS koinmer til å fakturere IRIS SalteniKS med. Dette bygger på den
forutsetningàfetterkalkylen for selvkost justeres for det resultatet IRIS Service AS oppnår

regnskapsmessig. I innledningen til selvkost er det påpekt at kommunerevisjonen har
revidert selvkostmodeHen.

For 2012 (ogsom de foregående år) foreslås detet budsjett med underskudd på
selvkostoinrådet. Bakgrunnen for dette er å holde en jevn utvikling i gebyrøkningen da det
forutsettes at selvkostområdet skal gå med overskudd når bygging av forbrenningsanlegg er
gjennomført. Forslag til budsjett og renovasjonsgebyrer sendes til representantskapet.

I tilegg legges det frem en økonomiplan for de neste 5 årene, jf sak 11/40. I økonomiplanen
ligger det prognose på utviklingen på selvkostområdet for budsjettåret pluss 4 år.

Dokumentasjon ved behandling i representantskap
Dokumentasjonen soin representåntskapet får er identisk med den styret fårtil behandling.
Dettefremkommei-á" saksôolù.imenfåsjoneriUfsåklI/13 og 11/14 rrepre~entaiitskåpet).

Gebyrnivået dokumenteres i saksfremlegget i forbindelse med representantskapets årlige
vedtak. Gebyrene for budsjettåret 2012, ogfor de foregående årene, er vedtatt slik at de
skal gí underskudd på selvkostområdet.
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5.1.3 Vurderinger
Den interne dokumentasjonen ivaretar de krav som stilles.

De fastsatte gebyrene er fastsatt for lavt i forhold til å dekke de forventede utgifter for 2012.
Da gebyrene skal vurderes ut fra en 3-5 års tidshorisont, hvor det forventes lavere kostnader
i fremtiden virker dette fornuftig.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunerevisjonen ikke har revidert modellen
slik det fremkommer av saksdokumentasjonen.Vi har imøter med administrasjonen kun
diskutert prinsippene for selvkost. Det er, og har vært, administrasjonens ansvar å bruke en
riktig modell for selvkost både når det gjelder forkalkyle (budsjett) og etterkalkyle.

5.2 Er de vedtatte avgiftsgrunnlag riktig beregnet?

5.2.1 Kriterier

. Ved vurdering av om det vedtatte avgiftsgrunnlaget er riktig beregneti må både
forkalkyle og etterkalkyle vurderes. Etterkalkylen vil ha sitt utgangspunkt i
regnskapstallene og bør vise de samme utgifter som regnskapet på ansvar/funksjonsnivå.

. Kostnadene som inngår i beregningen skal være henførbar,dvs. at bare kostnader som
har sammenheng med framstillingen av produkt eller betalingstjeneste medtas i
beregning av selvkost.

. Indirekte kostnader skal være fordelt i samsvar med de nye retningslinjene, men valg av
metode kan overlates til den enkelte kömmunen.

. Historisk anskaffelseskostnad skal legges til grunn ved fastsettelse av avskrivnings-
grunnlag.

. Avskrivningsgrunnlaget skal være basert på nettokostnad.

. Selskapet skal bokføre alle vesentlige anskaffelser og påkostninger i

investeringsregnskapet - klassifisert ettergod konimunal regnskapsskikk.
. Anskaffelseskostnadene~skal avskrives over den Økonomiske levetiden etter en lineær

metode. Avskrivningsperiodene følger de perioder som er angitt i Forskrift for
årsregnskap og årsberetning av 15.12.00.

o 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

o 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og
transportmidler og lignende

o 20 år: Tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner,

forbrenningsanlegg oglignende.
o 4Q_år:VelerogJednjngsn_ett Qglignende.

o 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre

institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

. Alternativkostnadene/kalkulatorisk rentekostnad skal beregnes av innskutt kapital

(avskrivningsgrunnlag, tomteverdi).
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. Kalkylerenten skal være lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års

gjenstående løpetid, med et tilegg på 1 prosent (gjennomsnitt over året).

5.2.2 Fakta

Administrasjonen utarbeider forkalkyle (budsjett) for selvkostområdet for budsjettår 2012.
Administrasjonens beregninger er basert på de kostnadskomponentene som veilederen
anbefaler. Kostnadstypene som inngår i de ulike kostnadskomponentene er også i henhold
til anbefalingen.

Det er ikke eget avdelingsregnskap for selvkostområdet. Det settes imidlertid opp en
etterkalkyle som viser resultatet på selvkostområdet. Resultatet fo.r selvkostområdet
fremkommèr ikke før denne er laget, jfvedlegg2 som viser etterkalkylen med tilhørende
fordelinger ¡fordelingsnøkler.

Direkte utgifter4kierneJ;itiduktetl'~henførbarhet

De direkte utgiftene henføres påselvkostkalkylen i forhold til en vurdering/beregning av
hvor stor andel som skal belastes selvkostområdet.For 2012 foreligger det faktagrunnlag
med hensyntil avfallsmengde i fordelingen av kostnader vedrørende husholdningsavfall og
næringsavfall. Vi har foretatt gjennomgang avde direkte utgifteiiei etterkalkylen for å påse
at utgiftene vedrører se Ivkostom rådet. Vår gjennomgang viser ingen unormale forhold.

For utgiftene som ligger i IRIS Service AS er beiøpet som erfakturert fra selskapet som ligger
inne som utgift. Selskapet aktivitet er i all hovedsak innenfor selvkostområdet. Annen
aktivitet anses bagatellmessig.

indirekte utgifter(tillegg~ .0(& sttêttef9nksioner)=ilieQftêrbarh et-.oßvalg.,vfor~~1 j 1l8sl1etode
De indirekte utgiftene henføres på samme måte som for de direkte utgiftene til '

selvkostkalkylen i forhold til en vurdering/beregning av hvor star andel SOm skal belastes
selvk()stområdet.For årene f(lr 2011 var vurderingen merSkjønnsmessig; mens det for 2011
forliggeretbedre objektivt grunnlag for feirdelingen. Til etterkalkylen ligger det eo
spesifisering av hvordan de enkelte utgjfterer fordelt mellom selvkostområdetog øvrige
driftsområder; Vi. har foretatt gjennomgang av de direkte utgiftene i etterkalkylen for å påse
at utgiftene vedrØrer selvkostområdet.Vår gjennomgang viseringen unormale forhold.

Avskri\fri.inÆ~er,
Det el' laget et eget regneark som viser investeringene i IRIS Salten IKS det enkelte år, samt

avskrivningene av disse lhenholdtil kommunelovens regnskapsforskrift. Det er disse
avskrivningene som blir lagt inn i etterkalkylen.Vi har kontrollert om at det er de
kalkulatoriske avskriningene som er oppført i etterkalkylen. Videre har vi kontrollert at det er
s.amsvar mellom aktiveringer i regnskapettillRIS Salten IKS og aktiveringeroppført i
regnearket. Det ble ikkeavdekketawl.k.

For årene før 2007 ble det benyttet regnskapsmessige avskrivninger ved etterkalkyle på
selvkostområdet.
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Når det gjelder avskrivningene-i IRIS Service AS er disse gjennomført etter regnskapslovens
regler, det vil si etter antatt faktisk levetid. Dette gir en avskrivningstid som er kortere enn
etter det som skal brukes på selvkostområder. Investeringene gjelder i hovedsak biler, og det
er benyttet avskrivning på 15-17 % i selskapsregnskapet, mens det etter retningslinjene for

selvkost skulle vært benyttet 10%.

Kapitalkostnad. Kalkulatorisk rentekostnad/alteroativkostl1aden
I etterkalkylen er rentekostnaden er beregnet ut fra Norges Banks effektive rente på
statsobligasjorier med tre års gjenstående løpetid. I budsjettet for 2012 er det benyttet en
rentesats som forventes å bli Norges Banks effektive rente på statsobligasjoner med tre års

gjenstående løpetid.

Grunnlaget som den kalkulatoriske renten beregnes etter er lik den restverdi som
fremkommer i regnearket som er beskrevet ovenfor, dvs. etter at avskrivninger etter
kommunelovens regler er gjennomført.

Tomteverdi er med i grunnlaget med sin anskaffelseskost.

,,;

Vi har kontrollert renteberegningen i regnearket mot etterkalkyle, og kontrollert rentesats
mot Norges Banks registreringer på deres hjemmeside på Internett. Det erikke avdekket
avvik.

For årene før 2007 ble detbenyttet regnskapsmessige rentekostnader ved etterkalkyle på

selvkostområdet.

For investeringer som er gjennomført i IRIS Service AS er det de faktiske betalte rentene

(dvs. de regnskapsmessige rentekostnadene) som er benyttet som kapitalkostnad.

I tillegg til denne kalkulatoriske rentekostnaden skal det beregnes rente på gjeld/fordring
som oppstår ved akkumulert overskudd/underskudd. Dette blir gjort det enkelte år, men
akkumuleres ikke. Akkumulert for årene 2005.2010 utgjør dette ca 100 tusen kr i for lite
belastet på selvkostområdet i forhold til de etterkalkyler som er avlagt i perioden.

. Inntekter 

Utgangspunktet for etterkalkylen er alle inntektene som tilhører IRIS Salten IKS. Av disse er

det de inntektene som vedrører selvkostòmrådet som er tatt med i selve selvkostkalkylen,
inntekter som ikke vedrØrer selvkostområdet holdes utenfor. To inntektsarter er fordelt. Det
gjelder inntekter fra miljøtorgene og leieinntekter. Det foreligger en underliggende
beregning/vurdering på fordelingen. Vår gjennomgang av dette viseringen avvik, og den
gjennomførte fordeling av inntektene virker logisk.

For årene før 2011 er imidlertid ikke husholdningsdelens andel av inntektene fra
miljøtorgene-tattinni selvkostkalkylen. For 2011 har IRISSaIten IKSgjennomført en
beregning ut fra et faktagrunnlag. For årene 2008.2010 ble dette ikke gjort, noe som
ledelsen i IRIS mener var etter råd fra Salten kommunerevisjon. Hvor mye som av inntektene
fra miljøtorgene som skulle vært tatt inn vii ligge i størrelsesorden 5-10 mil kr avhengig av
hvilken fordelingsnøkkel som vile vært aktuell det enkelte år
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I etterkalkylen er det regnskapsmessige resultatet fra IRIS Servic~ AS kommet med som en

inntekt (eventuelt utgift) for å korrigere for avvik mellom faktureringen som er gjennomført
og det faktiske resultatet som oppnås.

5.2.3 Vurderinger

Gjennomgangen viser ingen avvik i forholr: til direkte og indirekte utgifter, og de
beregninger/vurderinger som foreligger i forbindelse med fordeling av utgiftene virker
logiske.

Kapitalkostnadene skal gjenspeile to forhold, avskrivingskostnaden og alternativkostnaden,
dvs. kalkulatorisk rente. Både forkalkyle og etterkalkyle for perioden fra år 2007 

tar
utgangspunkt i de krav som settes i regnskapsforskrift/ retningslinjer for selvkost når 

det
gjelder kapitalkostnader.

Når detgjelcler kapitalkostnadene somHgger i IRIS Service AS! så er de for høye i forhold til
retningslinjene for selvkostberegning. Dette utgjør ca 1455 tUsen kr for 2011 og ca 1478
tusen kr for 2010. IRIS Service AS skifter ut bilene i "flåteutskiftning", dvs. de skifter med

jevne mellomrom et stort antall biler. Etter retningslinjene skal, ved utskifting av
anleggsmidler, differansen mellom salgssum og kalkulatorisk nedskrevet verdi utgiftsføres.
Dersom dettehaclde vært gjennomført vile dette gitt relativt store svingninger på resultatet
i kalkylen/etterkalkylen. Den praksis som gjennomføres gir dermed en jevnere fordeling av

kostnaden.

Andel av inntektene vedrørende miljøtorg for årene frem til og med 2010 skulle vært med i
selvkostregnskapet; dette vile for perioden 2008~2010ha ligget i størrelsesorden 5-10 mîl
kr. ledelsen ¡IRIS mener at dette eretter rådfta Salten kommunerevisjon. Vi kan ikke huske
åhagittslike råd, så dette må ha basert seg på en misforståelse enten av IRIS eller av
kommurlrevisjonen da det virker åpel1bart at inntektene må knyttes oppmottilhørende
utgifter. Uansett er det IRIS sam har ansvaret for en riktig behandling av el.ementene i
selvkostkalkylen.

5.3 Foretas etterkalkulasjon av de reelle kostnadene innen vann, avløp og
renovasjon?

5.3~1 Kriterier

Selskapet skal foreta en etterkalkulasjonav de reelle kostnadene knyttet til selvkostområdetfor
å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger selskapets selvkost.
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5.3.2 Fakta

Etterkalkulasjonen er beskrevet i pkt 5.2 ovenfor.

5.3.3 Vurderinger

Etterkalkulasjon gjennomføres i henhold til retningslinjene, jf dog kommentarene under pkt
5.2.3 ovenfor

5.4 Behandles overskudd/underskudd og bruk av fond i tråd med
retningslinjene?

5.4.1 Kriterier
Overskudd/underskudd skal avsettes som gjeldi eller som fordring i regnskapet. Disse postene
skal normalt balanseres iløpet aven' 3.5 års periode. Disse kOnti skal godskrives/belastes med
renterlikkalkylerenten.lnvesteringerianleggsmidler kan ikke finansieres direkte av disse
midlene.

5.4.2 Fakta

Resultatet fra etterkalkylene er balanseført i regnskapet for IRIS Salten IKS, og det er

beregnet rente av dette i henhold til kalkylerentesatsen. Dette fremkommer i note 13 til
regnskapet for;2012. Tidligere års beregning av rente på de balanseførte akkumulerte over-/
underskudd er imidlertid ikke tatt hensyn tiL.

5.4.3 Vurderinger

Overskudd/underskudd er behandlet riktig i regnskapet for 2012, og det er gjennomført
renteberegninger etter kalkylerentesats, men tidligere års renteberegninger er ikke
akkumulert. Dette har medført for lavbelastning på selvkostområdet m~d ca 100 tusen kr.
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6. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER
Formålet med vår undersøkelse var å vurdere hvordan IRIS Salten IKS. fastsettings av
brukerbetaling utføres i henhold til lov og forskrift mv.

Dokumentering av avgiftsgrunnlaget
Avgiftsgrunnlaget er nå meget godt dokumentert.

Er det vedtatte avgiftsgrunnlag riktig beregnet?
I 2011 er beregningen av avgiftsgrunnlaget slik det fremstår av sakspapirer til st yre- og

representantskapet i henhold til gjeldende retningslinjer

Foretas det etterkalkùlasjon av de reelle kostnadfl!Jfl~elvkost.0rnrådea,
Det gjennomføres en etterkalkulasjon i henhold tilretningslinjene. Denne er underbygget og,
der det er mulig, dOkumentert (for 2011) med grunnlag for de fordelinger som gjort mellom
selvkostområdet og andre driftsområder. Det er imidlertid ett avvik vedrørende tidligerår.
Det gjelder andel av inntektene vedrørende miljøtorg som for årene frem til og med 2010
SOm skulle vært med.i selvkostregnskapet..For perioden 2008-2010 vil dette være i
størrelsesorden 5~10 mil kr.

Betlandlesoverskudd/und~r~kudg itråd med retnings1il1iene?
Overskudd/underskudd balanSeføres i henhold til retningslinjene, og det beregnes rente av
akkumulert saldo pr 31.12. Det som mangler er at renten beregnet for tidligere år ikke er
kommet med i akkumulert saldo 31.12.11.

Anbefalinger
, Slik rutinene fungerer i dag (fra og med 2011) er det kun rentebehandlingen som bør endres
før aft er i henhold til gjeldende retningslinjer.

7. KOMMENTARER FRA IRIS SALTEN IKS

Kommentarene fra IRIS Salten ervist i vedlegg 3. Fra kommentarene vil vi trekke frem
følgende:

"Iris har lagt frem selvkostregnskap hvert år siden 2005. Iris har bygget på prinsippet om at
avfallsgebyrene skál følgeselvkostprinsippat-for husholdni ngsavfall. ,Det innebærer at
gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall,
og at kommunen ikke kan kreve inn mer eller mindre fra husholdningene enn dens samlede

, kostnader forbundat med innsamling og behandling av husholdn¡'ngsavfall.Regelverket som
skal følges er derimot rundt formulert, og det er flere muligheter for ulik tolkning. '
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Renovasjonsselskapene i Norge gjør det på forskjellge måte, og etter forskjellge råd fra
stedlig kommunerevisjon. Iris har hvert år lagt frem et selvkostregnskap basert på de
opplysningene som vi til en hver tid har. I 2008 ble det gjort flere endringer, og blant annet
ble inntektene fra miljøtorg tatt ut av selvkostregnskapet. Dette var etter avklaring med
kommunerevisjonen, og ble rapportert til både styre og representantskap. Denne praksisen
med føring av inntekter fra våre miljøtorg ble fulgt av Iris i 2008, 2009 og 2010. I 2011
endret vi dette tilbake til tidligere praksis fra 2007 på eget initiativ. Vi vil korrigere
selvkosten i henhold til de anbefalinger som blir gitt i den rapporten."

Etter det vi kan se er det ikke noe i kommentarene som tilsier noen endring av de
konklusjoner som er gitt i rapporten.
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Styret -Iris Salten'IKS.

.....,."..:.:..,,,.:._.....,----,-.. -.

Såk nr: 11/41

,.e~lt.tninga~. ,
20 september 2011 ,

_"'____ ~_~~J~l.clSjeltlor:~01~. _

~ênsikt.
Representantskapetskalvedta selskaPets budsjett i sitt møte 11 novetnber2u12.' Deterstyrefsom
iOnstiUertil Vedtak.~~~n, . '
$tyråtbellndlet i sist møte eiiforbredende sakJôr økönomiplan og budsjett.

Saken.
BuØsjettdokumentet følger vedlagt.

Admini$trasjol\enssnbefa1ing.

Admi~i~trasjönenanbefaler styrøt åleggetmm vedlagtbi.dsjettför represeOlalitskapetforel1delig
godkjenning. Detvises for øvrigtllbLldsjettetssammendrag~ ,

Forslsgtil

Vedtak

1. Styret tilrår representantskapet à vedta fremlagtforslågtn budsjett fOr2012.

2. Styret tilrår representantskapet å vedta investeringer for 2012somfremll3L

3. Styret tilrår representantsk¡:pet å vedta bruk av midler fra interkommunalt fond i2012 som

fremlagt.
4. Styrettilrår representantskapet åvedtafremlagtforslag til gebyrregl11ativkapitte18 i, budsjettførsll3et. '

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef



1. Sammel'drag.

1. Det legges fremetbudsjett som foreslår 4 % økning i renovasjonsgebyrne for 2012.

2. For levering på våre anlegg foreslår vi en prisøkning på 4 %.
3. Det foreslås bruk av 2 millioner kroner fra fond til interkommunalt samarbeid. Av dette beløpet

er 1,95 mil kronerbundettil omsøkteprosjekter.
4. Pågrunn avstaijjge krav er det avsatt midler til renseløsning for sigevann fra Vikan.
5. Det gjennOmføres en utvdelse av vårmiljøtorg ¡ Misvær og på Oppeid .

6. Med dettebudsjettet vIl husstand,~nesgjeldtil'lrisSalten iks, i henho!dtilregelverket for
selvkost, være på 11,619 mil ved utgangen av 2012. Dette er en økning på 3,914 i løpet av
2011.



2. Budsjettforutsetninger

)ò Prisstigning på 3% for entreprenører, kfr. SSB
)ò Arbidsgiveravgift til folketrygden 7,9 %
~ Arbidsgiverandel til Kommunal Landspensjonskasse 25 %
~ Pronose fra SSBover neste årslønnsutvikling ersatttil4,3 - 4,75%.
); Rente pålån 3,2%tOrløpenderente,

)ò Sak 11-31inriledende sak for langtidsbudsjett 2012 - 2016 og budsjett for 2012, behandlet i

styret 26. august201 t

3. Interkommunalt samarbeid.

Iris Salten iks.bruker overskudd i sine komnlersìelleselskapertiláutvklesamarbidlSalten. i henhold
ti.1 våre. styringsdokumenter skal 40 %av overskuddet ide kommersielle selskapene gå til fond for
interkomm!Jnalt samarbeid. FoncJeterper tjuli 2011. på5,42 mil kroner.

Følgende retning51injererlagt forbruK av miglerfra ioterkommunaltfori:0_..'.-.. .
. '1.51n bruk aVutbyte fra d~tterseI5kapskål$tyretleggetilgrunnfølgende retningslinjer:

· Tiltaketskalhabreâoppsluming fra eierkommunene.
. Tiltaketskaiikke v~ekonffktskapendegeografisk eller politisk.

· Tiltaketforiitsetterforpliktende.samarbeidmellomkommunene.

· Tiltaketerprosjektbasert øgskaletter hvert finl'e annenfinan5iering;
· .DetskaHkkegisrenedriffstilskudd.

RepresentantSkapetbestemmèrramiTenfor bruk avutbytegjennøtT behandling av
det..årligebudsjett.

, ..'Enkeltengasjementøverkr.6()()OOO¡-skalbehandles avteprés~htahtskapet
: Engasjernentunqerkr....SOOOOO,-.delegeresti styretinfl~nfgr~LJd.sj~~~ts rarnme,r'

l" 2011ertfetutbetalt følgende tilsktíddfør 1. juli-
, . 

Støtte til. Salten Kultursi:rnarbid. kr. 260000,-

Itilegg har man vedtattfølgehde fötplikteJsør i 201 t:

- EiendomsprOsjekt i Salten
FM

- Nordland Musikkfestuke

- Filmfest Salten. Barents YoUthFilm Festival

kultursamarbeid.
- Samordning helse

- Sarnfunnsrredi.sin og folkehelse

- Interkommunalt lilsyl1i Salteh(HMl-S)

kr. 500 000,- Dersom ikke støtte fra

kr. 200000,.
kr. 100000,- Salten

kr. 300 000,- Regionrådet

kr. 200000,-, HMTS
kr. 300000,-. HMTS

Samlet forpliktelse i forhold til tidligere vedtak er kroner 1 850 OOOI-for 2011.



I henhold til vedtak har Iris følgende forpliktelser i 2012:
- Nordland Musikkfestuke kr. 200000,-. Gjelder til og med 2014.
- Saltentinget kr. 150 000.. Regionrådet
- Samfunnsmedisil1ogfolkehelse kr. 200 OOO,~. HMTS

For 2012 har vi i tillegg følgende søknad:
. Etablering av redningsdykking i Salten.
. Tilskudd til vann plan Saltan
. Fimfest Salten 2012
. Skriveglede

. Den kulturelle spaserstokken

. Støtte til NewtónSålten

kr. 1 500000,-. Salten Brann.

kr. 450000,- Kommunene i Salten.
kr. 200 000,- Salten Kultursamarbeid.

kr.. 100 000,. Salten Kultursamarbeid.

kr. 100000,- Salten Kultursamarbeid,

kr. 360000,- Newton Salten

Om prosjektene:

Etablering avrednin9sdykki"gl Salten:ISårtenog kommunenerundlerdetper id~g ikke tigang til .,

redningsdykking.. Ve(dnikningSHlykReriferskvannpgsjø. har viik.kemulighetertilåbringeopp
mennesker somerunderva,nn. Qet~r helleringensIik ljenestetiknytet330 skvadmnen. NærméSte
rèdningsdYkkerk?í~asi.teterTrondbeim09 Troinsø. brannvesen.
Mange trorat Salte.nßrannhardennekompetrinsen siden de opptrer i vann med
ovedJateredningskompetanse. .' Overfate redere kanimidlertid ikke dykke for å redcie. mennesker. 'De
kan kun hjelpecim!)mdekçia.nåfysiskfra oVerfaten.
At kqmmunen sk~lh~tilga~g. tierioffelJligJe~ningsdykkertjenesteer)kkelovpåla~t Deterapp til den
enkelte kommiineåtc¡ initiativR~etablereslik tjel1estelJtfrasinerisikoforhpld. . Salten Branahevder at
siden..vLhar en .inegèt'.langtstraktkyst,'nJedflere .hencielserknytet..til'.vannhve~.~r.. âíls~r.de'behovet. for
etablering av rednin~sd~kkingsPI1$vc;rt stort. . Effekten av tiltaket vil nå langt utover Salten, med den
nc;reli1knytningen ..~altenar~nl1...~llerede idsgharmot330 skvadrnnen.
Det. erscrligétaólaringsfasen.sQin..e~kré\,endefQrå etablere.'redningsdYkRing'.B~ttegjeldeJ

anskaffelse av mateiiIL()9ut~anriing ayredningsdykking. Det søkes ikkeomdrlftsstøtte ~i
etabieringen. '....... ... .' '. .... ,'. .. ........... . ..'

F.ylke.smanneni Nprdlandhsrstøttet etableringen med kr. 840 000 ,~. OmsøKtemidler f~ Iris erkr.1500000,.. '
Vannplan.Salten: Mangler søknåd.

FihnfestSalten:Ble årrangert fórførste gång i 2009. Prosjektet er en videreføring av BOdØ kommune
sit prosjekt Filmfest Bodø som hadde blitt arrangert flere år tidligere: Utvidelsen har skjedd ved a gi et

godtklJlturtilbud ti 10 tril1nseleveribeleSaltél1, samt utvkle et internasjonalt prosjektinnen fimmaking
for ungdom. . Filmprosjékteter.1 O"'trinnéts skolesekkprosjekt.
Måle for prosjektetertredeff:

· Stimulere barn og unge i Salten, i samarbeid med ungdomiBarentsregionen/-Norden¡til-kritsk
ogskapénde forhold til film som kunstform.

. Skape regional cijntéma~jOnal møteplasser forbam og 'ungesomer interessert i film som
medium, samt være en mOtivasjonsfåktorfor dem.

. Gi ungdom .i BarentsregiOnenl Nordehkjennskap til hverandres kultIJr gjennom kulturellemøteplæser. '
Mâlgruppe er alle tO-klassinger i Salteti, samtinviterte ungdommer fra Sverige, finland,Island og
RUssland. '



Samlet budsjett er kr 2855000,-. Omsøldbeløp er kr. 200000,-.

Den kulturelle spaserstokken: Et tilbud hovedsakelig til personer over 60 år.
Målet for prosjektet:

. A sørge for profesjonell kunst og kulturforrìidling av høy kvalitet til eldre.

. A leQgetil rette forøkt samarbeid, mellom kulturseldorenog Qmsorgssektoren, slik at det

utvikles gode ku,nst og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttkk.
. A bidra til at eldre får ettilpasset kulturtilbud pàarenaerder de eldrelJflnner seg i dagligiivet.

i Salten er det etfélles spaserstokkprosjekt hvor alle kommunene deltar. 12011 vil det blir arrangert ca

40 forestilinger i Salten, for(lt på 3 ulike prosjekter. 12012 er det også planlagt 3 ulike prosjekter.

Samlet budsjett er på kr. 520 000,.. Iris er omsøktkr. 100000,-.

Skriveglede: Et samarbeidsprosjekt mellom kulturskoiene oQ bibliotekene i Salten. , Målgruppen er

~--~~--~----bam-mellorn-8-og4 6år-som-har~yst-til-ádrivemed-krefltiv-skrivnin9.:MåleHor-pfØsjektet-ef"at-barn'i-
alderen 8 til 16 år skal prOdusere korte tekster Stlm publiseres på forskjellgemåter, gjennom plakater,
iøpeliedler,. Lbok,hjemmeSiderog ute i bedrifter.. Produksjonen av teksterskal skje gjennom kreatiVt
arbe.id i workshopsiegnekommQner, det vii si lokalt. Kommunene skal selv styre denne prOSessen,
Rådgivere i prosessen skal v~re profesjonelle forfattere ~ofTr skal følge prosessen fra start til måL.

TekstenElkan beståavalUraenkort setning, etdikt,enfortellingellerlignende, ,Oe småkommVQene
skal plukke ut ma~20 tekster og de 3 største kommuoeneskalplukkeut40 tekster. Nåralletekstene
erklareskalde publiseres, '
Samlet budsjett er kr. 690 OOO,,,.Omsøkt beløp erkr.100000,-.

Newton Salten:Frä deres søknad: " Newton Salten skal fra2012driftes av kommunene selv. Bidén

prosjektperioden ~eavk()rtet med etår harkommuneneepekstra ulfordringmedhensyntîl
finansiering. Noenkommuner,har,fåttutstyr og/eller utvkling 'av.nye, opplegg delvis .finansìert av

n~ringslivet Ellers n1drift, lønn, utstyr. transport m.m. finansieres avdenenkeltekommune.
Transportutgifter tarenstorandel.av budsjettet samtidig som at vieravhengig av at rammene er lokalt

forankret og n~ittilsine"temaområdet'for å v~re mestmulig faglig aktuell.

tor kommunene. ~Newton((mmene ,vildetvære .etgodtinsitâmehtogmòíiverendefakt~r at
elevtrCinsport stØttesslìk ~etJramgåravdeopprinnelige planene tit NeWt9n Salten for 2012. Oetvilsi

40.000 pr. rom. Med 9 rom ideR Salten-kommunene vildettei.tgjøre36D..QOOkr."

,
Tilrådning fraradl1ennene.
I møte 22 septembergärådmennene følgende klare tilrâdning

1. Deprosjektene SOm er igangsatt maprioriteres og sluttøres.
2. Kommunenes ansvar for oppfølgingavval1ndirektivet må ha prioritet.
3. Detundersøkés med Salten Brann og tilskuddettil redningsdykking tas over to år, det viLsi

2012 og 2013. '
4. Oeterviktig at Iris også er synlig innenfor det kulturellearbéidet. men de bør ikke spre seg på

for mange prosjekter.

Tilrådning fra admìni$tIa$jonen.
L utgangspunktet ønsker vijkke å bruke meren 2 milUonerfra fondet per år; ßrunnen tideler at

tilgangen er usikker, og helt avhengig av at vi hargode resultater i morselskapet. Vi har også måtte
støtte eiendomsprosjektet mer enn vi hadde forventet i 2011, da Fylkesmannen ikke har gitt prosjektet

de omsøkte skjønnsmidler.



I tilrådningen har vi lagtvektpå at vi ikke skal bruke merenn 2 milloner per år fra fondet. Grunnen til
det er at tilgangen er usikker, og helt avhengig av at vi hargode resultater i morselskapt. Vi har også
lagt til grunn at vi ikke skal gi støtte til dri. Vi vurderer de tre prosjektene som ikke får støtte til~ være
drisstøtteforg~endeprosjøkter. Ved å dele støtten til etablering ev redningsdykking i to vil vi kunne gi
støtte til mange prosjektet $Om er viktige og ønsker i regionen. Fra administrsjonen sinsìdeskulle vi
gjeme hahattiiae mer fne midler til styrets disposisjon gjennom året.

Administrasjonen har følgende forslag ti støtté fra interkommunalt fond for 2012:

... Nordl,aridMusikkfestuke kr. .200 OOOi~. Gjelder til og med 2014.

'''Sakentiriget kr. 150000,- Regionràdet
-Satntunnsmedislnogfolkehelse kr. 20000,-. HMTS

~~____~__~____ --'-~"L.~Etablering,a\Uednil1gsdykkingj,Salten.-,kr.750nOO,~.c_ -SaltenBrànl1.~-~_ '" ~,- ",'- "~, ,~" - - -

'"'' Tilskudd tilvannplansalten kr. 450 000,-. Kommunene i Salten.

,'.. FimfestSalten2012 kr.200000,~. Salten Kuttursamatbeid.
- Tilstyreis disposisjo kr. 5000,-.



4. Investeringer.

Dette er en detaljert oppstiling av foreslåtte invêsteringene for år 2012. Det er gjort anslag på når i året
investeringen skal foretås. Derav frernkomméfstørrelsene på avskrivningene i budsjettet.

Omracle 2012
Investering

(i 1,000 kr)

Data.
Vi har gjortentiusténdig oppgradering av vårt datasystem i 2011.lnvesteringenL2012er knYtét til helt

ny 'vefSjønav vå~kundaQPpfØlgin9$systernflA.

piast dunker. ,. ' '

7'50 OOÔ krøÍ1er êt aVsatttilårligutskifting av utslitte plastdunker,

CÒntainerefilqiépbruksštasjon. , ,,' ',', , ..',', .. . " , ,',
Vi harbl1dslettért med en fullstendig 'utskifting ay våtcontainêtpatkpå vâregjehbrukstorg. ,..oe
containerne som står på. disse aoleggene er12 åtog eldre, 09 trenger utskiftning. Utskiftningen vii bli

tatt Qver to år.

AVfaiisJøsninøunder.6akken.
Viplanlegger LutgangspunktetåviderefØre tibudetomriunderground~ trediiwestenngetpå 2,5 milkroner i 2012. '
Dunklager påVikàllo
Deiine investeringen har vært inne i budsjettetiflere år uten å tiligjennornført. 'Vi har nå funnet ut

hvordan dette s.kal gjøres, og et enkelt bygg vii bli satt opp i 2012.

Etableringa", renseanlegg paVikan.
I fylkesmannens nyetiUatelse er det satt krav ornat deiskal etableres en rense løsning på utslippetJra

Vikan i løpetav2012. Dette er synliggjort med an kQstnad pá5 miL. kroner. Prosjektelstyres av Iris '

Produksjon .og vil bli betalt av morselskapet., Detmest sannsynlige er atstyret vii få dette som sak j
2012; ogatkostnadenførsl\lilkOmme i 2013. Investeringen er likevel ført opp i 2012;



Returpunktforgiass.
På gtunnav mange klager på våre returpunkter for glass i Bodø, ble disse lågt ned i forbindelse med at

gjenbrukstorget ved Bodøelvble åpnet. ,Nå som alt restavfallet går til forbrenning er det blitt,langt
viktîgerefor oss å sørge for at glass og metall ikke kommer i restavfallet. Vi foreslår at vi i avsetter 1

milion kroner til reetablering av mottak for glass i løpet av 2012. Dette vii bli gjort meCl underbakken

løsninger.

Utvidelse Misvær miløtorg.
BrukerndersøkeH¡eneviser at vi rnåtiirettelegge bedre på dette avfallsmotakene., En utvidelse her
med betong rampe er kostnadsberegnet til 1" 9 milkronereks mva. Det er dessverre begrenset plass
på' anleggétog det blir en dårlig iøsning med rampe her. Vi foreslår dertor at man gjør en utidelse av

anlegget, men ikke etablerer betongrampe. Investeringen på anlegget er kostnadsberegnet ti kr. 1
31000,-.

Utvidelse Qppeid ,rn¡ljøtorg
Brukerundersøkelsene viser at vi måtilrettélegge bedre på dette avfallsmotakene. En utvidelse av
anlegget er kostnadsberegnet til 1 A mil kroner eks mva. Med de store mengdene som vi motar på
detteanleggetanbefaler vi at man gjennomfører denne utvidelsen i sin helhet.
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6. Hoyedposter.

Inntelder.
" '1.' .lienovasjonsgebyret er økt med 4 %.

2. Iris Salten har inntektene fra levert restavfallfrahusholdningene på alle anlegg i Salten. På
grunn av økede mengder med trevirke foreslår vi å økerestavfallsprisen páalle mottakene med
4%.

3. Refusjon Retura er kostnaden for ásamle ¡nn næringsavfall i distriktene og viderebehandling
av dette avfåll.

4. Salg åV administrativeljenester er redusert da to stillnger er flytetframorselskap til

datterselskap.
5. lris Produksjor betaler morSelskapet leie for anleggene på Vikan. Samtidig som leieprisen skal

dekke morselskapets kapitalkostnader, skal de ogsåavspeile anleggenesmaFtedsverdi. Med
'" ~--------~--,-~---~innføringen~vdeponiforbudetgårdenneinntektenned.","-- --,--~~-~- ~----,~ ---,~._--

Varekostnader.

V~neI(QStiader., ,. " " ' ,'" ,.', " ", ',', , ' " ." ",",', ". '
Va~eko~tnadeneharøktfra600/ til 72 % av vårelotalekostnaderfra2008til2011..0gerfølgeUg blitt
langt viktigere for de totale kostnadene knytettil renovasjon i Salten.,' Varekostnadene erdelt oppi
følgende aVtaler:

.... ..,.- .. ...... . .. ,-',.__...

n savate behandling av aVfall
Driftsavtale miljøtorg Vikan
Innsamlingsavtale Bodø, Fauske og Gildeskål
Driftsavtale anlegg utenfor Vikan

. ,lo~samJJllgs,a:ialee.ntt!lrl u'.." "', '.J, ,
Co _' _', _", .~. _' -: _ .,:_ ,,:._'_. .c".'" -. -' ., ,",,_. :. ,,"-, " "",' ,--' ';:'." :::;i",,,: :"', ..: ..

grift~~aléb.baßdUq9aV:aYäll; '" , ,.', ' , .," , u ,". '., .,' ,.' ,"" , ' ",', ' ',,'" "" ' , ,"
'AVtalenkoytettllbøhandlingávavfalImedlP vil nå i høstbliforlengetmed en tidshgrisont frm til
energianleggetstår ferdig.

Altavfallsom samles inn av selskapene ilrisfår sin behandling av Iris. ProdUksjon AS. Avtalen mellom
morse.lskap beskriver kvalitet påbehandling,oghvilken betaling ,Iris Produksjon AS skal ha for

behandllngavdeulíke fraksjonene. Hvert år forhandler Iris Salten med Iris Produksjon om pris forbehandling av avfall '

Drift$avt~leanl~9g medlôs~rMce"AS.
Avtalene gjelder drift og innkjøring av a\(allfra våreanJegg.

'H()vedkostriadet1e"fótdisseåvtålene' erknytettil lWörmyeavfall' söm skálkjøres inn fra anieggene · og

anleggenes åpningstider. Styret vedtok nye åpningstider isin , sak 09142.



Det er gjennomført kundeundersøkelser på våre anlegg vàren2010, som viser at våte kunder er
fomøydmed våre åpningstider og anlegg. Detvil bU gjor en større vurdering av våre åpningstider i
2012.

Driftavtle Vikan miløtorg:

Iris Produk$jon driftermiljøtorget vårt på Vikan. Denne driftsavtlen inneholder følgende ~enester;

Drift av' miljøtorget.
Drift av mottak for farlig avfall.

. Oppfølging avvårtdunklaser på Vikan, med service og vask.

inn$ámling$svtalelris Service,.
-~~-~---~~-Avtlenemfatter-¡nnsamling.-v-avfaii'i-BÐdø,Gildeskål-øgdeler-av Fauske,,----,

Irisnar hatUo nysatsningerinnenforinrlsarnling tr2009. Underground og kjøring ,etter GPS. Vi er

llgetgQdtfornøyd mecll:gge disse satsoingeiie.

fn~s~rJlingsavtale~ntr~Qrise\ , '...' , " " ,,' , '
Ôêrinëavtlen omfatter b~~ë..h:ntin9-~ahusholdninger,og næringsliv. fra 2010 har vi'laigtå dële
faktureriogenavavtaten.slikatnçirings!ivsren?vasjorienfaktureres Iris Retura dìrekte, og kostnaden , i

morselskapetsregnskip'kun' omfatterhusholdningsrenovasjcmen ,', Avtalen vil i,2012være. på kr. 9,192miL.' '
Andre Varekostnader..
Ànaråvatekostnaderer i ,hoveqsak'ínnkjøpfJv" bioposer,,'sekkét forinnsamling'avdrikkekartong og,plast
samt \,l1detground.

IØkOl1ortípilwm'legsesØet~lgtlilm ,en âtigløonsvekstpà4,5. %, ,QelteerbasrtpåStatistiskSerttralbYfa$

(S$8)ogNQr9es~anks vurderin9~v utsikteneti lønnsvekst SSBs anslag 
er en årslønnsvekst i 2012 på 4,$%.

mens N()rgeSBanks anslagerpail,5%. '

Oversiktover ansatteprseptember 2011.



Siden i fjor har Trud Berg kommet inn igjen somkonsrnlibfo,øtteralhunhar hatt permisjon i 4 år fOr åskjøtte
vervet som fykesråd. Torill Wilumsen som har hatt ansvareHor mott~k av skoler og barnehager har sagt opp
stillingen på 20 %. Det er ikke planlagt endringer i antall ~nsatte ¡økonomiplanperiden.

Vi har siden traineeprogrammets oppstart hatt 7 traineer i Iris konsernet. Vi vB forttte med å ha traneer i

bedriften, entennied arbeidsoppgaver i mor eller datterselskap. Kostnadene til tralhee føres under andre
drifskostnader.

Vår avtale med energiprosjekt Salten (Håvard) utgåri 2012, og er ikke belastet budsjettet.

Pensjonskostnadene vil i 2012 bil betydelig høyere enn i 201 1.Pette skyldes finanstil$ynets nedreulering av
grunnlagsrenten (garantert avkastning til kundene)fra3%til 2l5%; I tillegg forventes det en lønnsvekst på ca

4,5% for 2012.

___~~___~__Jri,S~~llerLyiLmeQ~ntaU 51llsatteperl!lJlR matte_b5l§eJ",e§E!Ji~ ,ea~elinllidY~IlEllerLk~nd~se!)ler~t~- _____~__~_ _------

~~,~re~ri.sKQsla(t!r';

I',vårt inf()~jQnsarbdf9r2012.vilVi priorilereå b~geÍTerke\l~r~ri.IRI$'bãceinternt ogeksterJt. ,Inseret
ledende,selskap innen,avfallslanderlng i Norge, OQe spm rnlikömmestekeretliiitrykk. ¡profilering 'av bedrien
og ¡;nsstte'Qeue.vilSkjegjennorn:

· øktf(kusp~lrisnytgjenn()I14utgayer" ",.,.
· økt synlighet imeçtienei NQrdland(kronikker, reprtjetetc).

· nye dekØrpå Yårbiier', '" ' , ' ',,' ,,' ,,', ,.' '.', " ",".,
· Iris har tatt imotskØleklasser påanleggeti Vikan. Da v~'~sšekoruakt"saöpp sin $tUling lsQmmer har

det,~rt?atui"9 å vUrcre andre formere 
som 

gir. bédr:inforrnasjgntilel:ver og' befolkning Salten.
Universitètet i N?rtlaMg. isarnal'id med. Fî~tSkatiinaviClønskerii realisereet Newton.senter:liivil
sepå ß'ulighetenforådena i senteret rnd et eget ;avft¡lIsrom" '

ItisSaKener eriaktiv deltaØer iT tainée"Salten,og vivU' også i 2Q12ha Trainée. Ide ,tilfeller Trainéen utfører

oppgaver for datterslskapen:eblìrdette'fakturert videre.

leieog vedlikehgldClv çqntøiO(re er redlJ,šert pga. beslntllingenom,kjøpavegri()htalnereog leie fraRetura
feçuseresj l(kt me fornyelsen. ' "

OCltakostnàdenefòr2012 Vil samletvæte ,nøehøyere(öakr1 ÖO.())et1tt~()1r pgarydd¡n~ii lisensavtalen ifl
Microsoft. Forøvrig er pasten datakostnader av styringsmessige ~ensyri delt opp i flere poster.

Drft av bétallngsterininårene pågjènbrukSforgene bai' bidratttiløktékòstnader både ìfonn avleie, vedlikehold ogprovisjon. '
Genere.lt vedlikehold av bY99 og anlegg er forventet redusert i 2012 mat2011. Blant annet skaUris Produksjon
dekke behovet for vedlikehold påveìer og plasser på Vikan.

Avskriningenei2012økernoepgaendel nye investering i 2012 deriblant renseanlegg og oppgradering av
miljøtorgene på Oppeid og Misvær ref investeringsbudsjett



Lån og rentekostnøder.

Ved inngangen til 2010 hadde selskapet en gjeld på kronef 59 milloner kroner. Ved utgangen av året
vil gjelden være på50 milloner kroner.

Det har i det sistekvaitaletværtst9f fiminsieU UfO, noe sOm har bidratt til i:Hastrnten har falt,samtidig

som flytende renter har økt. Vi har derfor valgt åbinde rentCl på tre av vàre IClnge lån for en periode på 7
år. Samlet /ånemasse,med fastrente pr 31.12.11 er kr 27.375.000 eller 54% av lånemassen til en

gjennomsnittlig rente på 4.1%. Flytende rente i KNS eri dag ca 3%.Pâ denne rnåten reduseres vår
fremtidige finansielle risiko, noesQm også er i henhold til vår finansielle strateg L

Driften ,i Iris Salten gir ikke nødvendig likViditetsmessig overskudd til å finansiere invasteringenei
Investeringsbudsjettet. Vi ser det derfor som en nødvendighet åta opp ellånstortkr 19.500.000 i KBN.

-----~-iJettesøkesutbetalt5i)%vedårsskiftét 'og50o/otjuli"201'2.-- -- ~"---.~-~- - -- -~- -------- - ---~-----..~----

Dagens ,låneportefølje er vist U Ilder

lånenr
.: ...._:- ,,-

pr 31.12.11 ' Rente

Rente pr , Nedbetait'

sept.ii ' dato
Rèstlån

avdrag ,Hovedstol
..-,; ---:'_: :-_--:..-_c'IõÌ~:';,:l_~::-r'-i-.l..;~,,-~,¡,;.tø,~':.~,;.~r..,try~~"~_~~'""~~.~~~~'!","'i4~~--:;'';7-¡_~4.~.(~~,~~~~i!;,._ -,-'",V

kr 6200 000 Kr 383600 kr1534000 Flýtende' 3.15 %
Kr lll()OO Kr 352100 kr 1 565000 Flytende 3,J5 %
Kr,21000 000 Kr 8 4511 QO kr 1750000 Flytende 3.33%

. -. ,;;:; -,_ '. - o:,' _. .......,-,-'-;..-d_ -~
lån KBN 20020921

lånKBN 20020667

lån KlP

2004/9968
lånKBN 20090457 kr io 000000 Kr 7500 000 Kr 1000000 Fastrente 4% fast

U"'KBN 1998061ll Kr 15 000 00 KeS 431 () kr 150 00 fåstt'ehte
iå'" KaN 19990119 kr 23 125000 Kr11S7 000 Kr 1250 000 flytende

lån KBN20010699 kr 18 oØo 000 ' kr6 50000 kr 65000 Fâstrente

lånKßN,20010029 , ,krl0(ÎOOOO '".., . Kr7541 000 ,,' kL50000 ",~astrènte

"'~l¡M'"~----~'~kiì11"i2.~M'''''''JG¡;'gg(tööir'f''''''''--'k;'8"~"ß9MÓ'-'-"~''''''''''''''''.''

4,15%

3,15%

4,21%

4;3%

::,1 "O7.OO:14

23.03.14

02.11.16

11.07.19

23.02.19

24.09.11

31.12.21



7. Resultat for selvkostanalysen.
Selvkostrenskapet skal bare vise inntekter og kostnader knytet til husholdningsrenovasjon.
Selvkostkalkylen bygger på forutsetningene i regelverket om selvkostanalyse. Kommunerevisjon har
revidert vår modell både i 200909 2011.

Regelverketförseivkostanalyse innebærer át det skalbenyteskalkulatoriskerenter og avskrivninger.
Kalki.latoriskerenter ogeivskrivningerer svært forskjellige frQtdinære avskrivninger og renter.
Resultateter atselvkostanalysens kapiteilkostnaderbllrbetydelig større enn reelle regnskapsmessige
keipitølkostnader. Dette bidrar til økt underskudd på selvkost

Negativt resultatpåselvkostområdeter penger sörthusholdhingenei Salten skylder Iris Salten iks.
Dette føres som en inntekt i driftsregnskapet og enfórdringibalanseregnskapèt.

I tileggskalåtig Qverskudd/imderskudd renteberegnes.

iris,sìne bu(fsjetterJorutsetterbygging av forbennirigsanle~lgj dvsáttil tross for betydelig økte

vare.kostnader de. sisteårene pgClforbud mot deponering ,har økningen i gebyret vært svcert moderat.
Detvilderforopparbeide seget underskudd, påse1vkostiperiodenfremtil forbrenniiigsanl~geti Bodø
åpner,Vi~udsjettererdamedredusertevarekostnader slikatunderskuddetfra da av vil reduse,res. På
denne måtenoPPretholdes en jevn prisstigningpåhusholdningsgeQyret. og husholdningeneforderned
enforutsigbarnet isineårlige ,kostnader.

NécJênfor presentêres selvkosttom 2012.1 økonomiplan pre,senteres utvklingen J selvkost frem til2016.

2QQ

-5S 731 ~61 kr

,tv84554 kr

Renovasjonsimbier

Andre imlek\er '

kr

kr

i'llreOSiider kr
PerQílkoSlil!er kr
KalkuliitQn$kavafÌVlirigef ,kr

Aidrédii()ader kr
Nédkriáv Mansieile anleggslÍ kr

39918341 kr

4443883 kr

6083703 kr

8054240 kr

8242067 kr

K()gllrt!1 fuultaî lrisSélvic kr

, KQIfnr.~l\ljêØlllìis~

se~ii.llSi kr

i 533 000 kr

18S9020 kr

,2009
-64096 255 kr

., 39300 kr
kr

47496805 kr

5796303 kr

4991576 kr

1355262 kr

4066028 kr

kr

1064311 kf

,kr

3281030 (¡r,

2010

"69159394 kr

'Ad56415 kr

55012995 kr

6402278 kr

4679530 kr

7201638 kr

3612888 kr

98545 kr

~16000 kr

29220!ì5 kr,

Rr~~
2ØH

.7232400 kr

-.510000 kr

5692344 kr

6396000 kr

4378200 kr

7274140 kf

4613000 kr

-60000 kr
.900oo0kJ

2250.,80 '" f¡ ,

SW$i!tf

2012

.75217000

-3650400

60106960

7088640

4348600

6954330

4919600

300000

-Q3Uoo

a 9143tíi:



8. GebyrerQgpriser 2012

Alle priser og gebyrer er j den videre fremstillng avrundet til nærmeste krone. Oe endelige priser skal
tilpasses våre datasystem for registrering og fakturering, av kundene. I denne prosessen kan

øresavrunding gi små endringer i de priser og gebyrer som er presentert her. Alle priser og gebyrer er
uten MVA.

Husholdningsrenovasjoii

Renovasjonsgepyreti Salten erknytét til størrelsen på réstavfallsdunken. til den enkelte. bQnhét
Grúnngebyret, det vii si detminsteen husholdning skal betale,settes tit samme gebyr som 80 liters

gebyret. '

__,__-_~---___~B.udsjgttfreml~QeLerj)aseltRå-en~økning ial1eJeno-yesjQ.~gebYLP.å4-,%~J)eigirfølgendß 'skalaJQI_~___~_,__,___
husholdningsgebyri. 2012 (alle gebyr eks MVA):

Grunngebyr
80 lier

130 liter
190 liter
240 liter
350 liter

'500liter
660 liter

750 liter
Pr. m3 i cgntainer

Levering pr.10Q litrs sekk i tìllëgg, gul sekk:
, ,Henting avavfallsdunk innt!l10 m frà veikant

Grovavfallsruter pr. tonn.
Fradrag i renovasjonsgebyret som følge av hjemmekompost
Feriehenting ,
B in av Qunk ,

r2011
64

466
3121

244
42

178

Prising underground:
, '. , ....,"" , ,,'..

Gebvr2Q11 Gebyr 2012
Antaii abonnenter 

40 - 50 1 846 1S2Ö

31 -39 2066 2148

22 -30 2 329 3368

10 - 21 2 $4.9, 2651



Etableringskostnad underground;
,

Antall abonnenter G,ebvr2011 Geb:2Ö1:2,," , yr:, '
NyeBRl og sameier 40 000, 41 600.

'Elablerte, ßRioosameler 24000 , ,2496Q,
, '

Priser avfallsmottk

Husholdninger
Budsjèttfremlegget et,basert på en'økning På 4 % for restavfall og for êíerriittaVfalL'For husholdninger
er det innført gratis levering av alle sorterte avfaUsfraksjoner som kan gjenvinnes avnengig av tibudet

på de ulike mottakene.

Priser, eks mva; per tonn levert til anlegg med vekt::
, ",', " ",

, ','

C'bvr2Ql1 Gebvr2012
Minstepris 35 37

Restallall 2041 2123
Eternitavfll , ',' 962 1 000

',.."" , ,'.."

Priset, eks mva, pr. rn3 reståvfállpågjenbruksstasjoneruten vekt:

Gebf20t1
'35

St
103
157
314

.1,018'

Geb r2Q1Ï
37
54

107
163
327

1121

Bedrifter
A\ilFleverttil ànleggøkespri$énl1ed 4%.

fra 1. jaiiuar2012 gjerder følgende ptiser. eks mva pertonn:

GØb,J2Ó11
2163
2163
1Q22

920
1155

920
550 ·

342

1759
2597

32

GetCf2012
2250
2250
1063

957
1201

957

572

356

1829 ,

2701,
33

Resta\fàll
Risikoavfall

EtemittavfãU
Papp/papir
Matavfll
Sortert avfåll
Rènt tteVirke

Hii9eSvtØll
" PCBholdige glassruter
Impregnert trevil"e
Ek$edis'onseb J



Fra 1. januar 2012 gjelder følgende prisfir, eks mva per m3:
"

Getivr 2Q1'i Gebvr2012
Restavfall, ukomprimert 314 327

Restavfaii, komprimert 1 079. 1 122

Sortert avfll, ukomprlrnert 175, 182

Sortert avfll, komprimert 416 433
Impregnert virke pr. m3 314 327.

PCB vindu, per stk. 149 155

"Eteritavfll Per m3 487i, 506
"

~, Spesialavfall fra bedrier mottas etter gjeldendebehCindlÎn~spriser med ettiUegg pa1 O %
"---~-,- _~___~ -~--Ee.avfIl7fn;i.:drÎfter-mottCis"etter-egne-prj$er.-RrsNASavfaUmottCis-på,.,CiUe-lrìs .anlegg.----

c-
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Sl;lVKOSTREGNSlCP IRIS SALTENIKS VedleggZ

Konto

300
3002
1031-3039
36~o-3651

3715
3701
3999

lnit~kter prosjektmidler
Salg kantine
Inntekter fra mIljØtorgene
Salg gule sekker

Husholdningsrenovasjon
lidsavgrensning husholdningsrenovasjon
Fondsbruk, Iksmarbeid
TIlskudd prosjektmidler

Andrelnntekter
Sum ek$eme ,Inntekter

2011
Regnskap Faktor

-1439591
~149046

-8228655
-450402

~72621315
1874187

268839
7061

-1l!8112
-aZ$87033

3905 -450000

1940

3952,3953
3953

leieinntekter - Utleie aii anlegg
Tidsavgrensning husholdnings renovasjon
Admlnlstratîve tjenestE" (Irts service tas innI

81anda rtiter ~lRI '
6ehandUng avfall Fauske (salg deponi tIllR)

-2902817
-5933342

Sum Interne Inntekr -13336159

Stim drlftlnntektr

4015
406
4017
4030. 6812, 400, 6530,4680
4053-4057
4500-4501)1650,~~

Innsamling entreprtse
Innsamling,lnternfakturering
Dri miljøtorg, intenifakturerlrig'
Drift Underground, vekter, beholdn endrtng undergro
6e~andllng aii avfallrinternfaktùrerlng

KjØp gule sekker/bloposer

ader'
der,

Akkumulering
~+¡'eile'r":ií(¡aiiku~~lert restlitåt

Akkumulering inkl renter

'Inngående
5472065
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,Salteri KömmUherevisjon IKSavd Bödø

H~ynegate9
e006BooØ 23.08.12

Vedr. Gjeniiomgêlngav selvkostomridet ..lrisSaItel'lKS

Vìviser ti hyggelig møte ifbmgjennoiigang avderesrapport. $om avtalloversendësvêÌr kommentar tjldenne.,

((lrjS"IlCl~rlagt frern..sel~køstregnsk~phyert~rsi~ellioø~',.,lfl~hâr bygg.etpãpri?~¡PPétomat
a.Vf~Usgébvrene skal følaëselvkostprinsippetførh~!b~ldnin~saytan;i~et inneiJærer'atgeiJyrehéskal

'ihneholdéálle,køstnaderforb4ndetlnedliårdterinøenav hiisholdnjngsâvfáJlï.~a,atkotlm~nen'ikkEtkan

k,r,eve,.",'"i,n", n cm,,', e, r e,l,l,',e,d,r m,i,", d,r, e,:"fr,a""".,.h, u",sh,o,.,ld,"",i,n,.,:,.,ge"" n, e, .e":""n"""n,.,,,,', de"",ns,s",a",m",:", led,e".', '.,kQs,t"n,. J,i d.",~e,,:,r, i,',o"",r,..b,'"",lJ, nd,..,.,èt, ':',dm, ""edjn, n",s,:",'"a"".".,mH,"",.. g" og

behândJlrigav hiisholdningsaVfalI; Resel"é/,ket.sortl,Skálfølges'erderimotrt.ndlfotmul.ert1ogdéter ,flere
rnl.ligheterfor uliktqlkn ing.

Renö"ásjoñsselskâPenerNorgé,.gj~r~d~tpåÆórskjell¡g~'01~te¡og,êtter fO,rskjeUigrråd.frastedUg.
l(omlJtAnereVisjpn. ..,1 ris har hvertlrlagtfrefiietselvkostfe~nskCipbasertpådeopplysninllenes()tnVitil en
hver trdhClr.. i 20QSble detçjortflere:ndringeri og blant annet bleinntekteneftaJljljøtorgt~tt ytav
selvkostregnskapet.,. Dette.var.~tterjivkl~rin.gJ)'\~akomriiunereVisjQne~I, ogl)lerapp9rterttil.bAae styre og

repr~sel1tantskilp. . ()et1neprnkSise~Jl1edførinfiavl~rit~kterfravare,'rTilj~torg~le fulgt.,;iV Iris 1200aí.2OQ9

og~010.'20tt endret.vL4ettetiJ~ilketiJtldliRetepraksiS'~ra 2007 på eget initiativ; Vi vil korrigere '
selvkósten i henhold til de 3I1befalingersøij'bUrglttltappoiten,))

FCJrøvrigvil vi benytte ahledriingei'Jil à øl'skédég lykketilsöm peiiJÖhist,ogtakker faret mègetgødt samarbeid med
de§.

Med vennlig hilsen

IRIS SAl.TENAS Postlís 60948031Böø
Tel. klJhcJsenter 7550 755Ósel\ice(iriS.$álte/l;nowww.iris.-sálten.no
Org. nr.: 967 518190MVA (r,.,. . r~m.i'k~.~' ~
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Fra sak til representantskapet i IRIS Salten IKS: sak 12/14 Økonomiplan 2013-2017:

Selvkost.
Selvkostregnskapet skal bare vise inntekter og kostnader knyttet til husholdningsrenovasjon.
Selvkostkalkylen bygger på forutsetningene i regelverket om selvkostanalyse, og har blitt
gradvis utviklet de siste årene i samarbeid med Salten Kommunerevisjon. Salten
kommunerevisjon ferdigstilte nylig revideringen av vår selvkostmodell, og foreslåtte endringer
er tatt inn i modellen.

Regelverket for selvkostanalyse innebærer at det skal benyttes kalkulatoriske renter og
avskrivninger. Kalkulatoriske renter og avskrivninger er forskjellige fra bedriftsøkonomiske
avskrivninger og renter som benyttes i Iris Salten Iks sine regnskaper. Resultatet er at

selvkostanalysens kapitalkostnader blir betydelig større enn reelle regnskapsmessige
kapitalkostnader, mens kalkulatoriske avskrivninger blir betydelig lavere. Bruk av
kalkulatoriske prinsipper bidrar til økt underskudd på selvkost.

Negativt resultat på selvkostområdet er penger som husholdningene i Salten skylder Iris
Salten iks. Dette regnskapsføres som en inntekt i driftsregnskapet og en fordring i
balanseregnskapet.

I tilegg skal årlig overskudd/underskudd renteberegnes.

I

Iris Salten har i de siste årene lagt til grunnen moderat gebyrøkning, og samlet underskudd i
Selvkost var pr 31.12.11 kr 3.736.660. Salten kommunerevisjon anmerket i sin
revisjonsrapport at Iris i perioden 2008.. 2010 ikke har tatt inn husholdningenes andel av
inntektene fra miljøtorgene i selvkostkalkylen. For øvrig ble denne praksisen innført etter
samtaler med Sålten KommunerevisJøn. Fra og med2011 ble dette endret etter eget initiativ.
For årene 2008 - 2010 viser en etterkalkyle at beløpet utgjør kr 12.366.000 inkl renter. Dètte
er tatt inn i selvkostmodellen sanit korrigering av renteberegningene på kr 109.000.

P1a.nene om forbrenningsanlegg i Bodø ble også overraskende lagt på is, noe som betyr at vi
fortsetter å transportere ut avfall til Sverige. Dette har også innvirkning på kostnadsbildet.

ut fra ovennevnte bUdSjetteres det med følgende prisøkning for perioden 2013 - 2017:

Ar 2013 2014 2015 2016 2017

Prisstig O % O % 3 % 3 % 3 %
ning
Med budsjetterte prisutviklingen vil selvkost gå mot balanse i 2016 - 2017.

Arligr,øsultat I Akkurn irikl tente'" I

Selvkostreahsk80 2005 kr-1579278 kr -1 610 074
SelvkQslregfskap 20Ö6 kr 1 086 336 kr -574 309
Selvkostregnskap' 2007 kr 3 082 991 kr 2664 682
SeivkostreanskaP200a kr-1 859 020 kr 796088
Seivkostreanskclo2009 kr -3285 556 kr .2 520 881

Selvkôstrean$k8b 2010 kl' -2922065 kr..5 580 720
Selvkostregnskap2011 , kr 1 885071 kr-3736660
Korr 20U8-2010 inkl renter kr - kr 12 475 638
Selvkostrednsk8b 2012 kr 2 636 770 kr 11 707641
Sel\fkostreCll1skao 2013 kr -778 920 . kr 1 1 330516
SelvkostreQl1skap 2014 kr .3 142 278 kr 8 554 215
Selvkostteanskab 20 15 kr -3251 776 kr 5 589 964
SEillIkosteQnskap201 a kr-2 998 598 kr 2 773 400
Selvkostreanskap 2Ö17 kr -2 405 094 kr 441 351


