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Iris Salten IKS - økt låneramme og justering av selskapsavtale

Rådmannens forslag til vedtak:
Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt:
§ 15, opptak av lån endres til:
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet.
Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for investeringslån er 220
millioner kroner.

Vedlegg
1

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Bakgrunn for saken:
Iris Salten IKS sin vedtatte økonomi- og investeringsplan viser et behov for å øke selskapets
låneramme. Saken omhandler utvidelser av lånerammen med tilhørende nødvendig justering
av selskapsavtalen. Selskapets styre har forberedt saken og den er behandlet av selskapets
øverste organ, representantskapet, i møte 10 november 2017.
Etter representantskapets behandling må saken stadfestes gjennom eget vedtak i alle
eierkommunenes kommunestyrer før endringen er gjeldende. I denne saken redegjøres for
hvorfor denne anmodningen til eierne kommer såpass lang tid etter representantskapets

behandling av saken. Det er vesentlig at kommunene gjør likelydende vedtak siden
selskapsavtalen må endres.

Vurdering:
Styret i Iris Salten har ved flere anledninger hatt en strategisk diskusjon om hvem som skal
eie infrastrukturen som er etablert i Iriskonsernet. Ved hver gjennomgang er det konkludert
med at maskiner, utstyr og driftsmidler skal eies i datterselskapene, mens infrastruktur med
veier, plasser, bygg og anlegg skal eies av morselskapet. Dette er lagt til grunn i selskapets
planlegging og i denne saken. For at Iris Salten IKS skal kunne ha gode og lovlige anlegg i
hele Salten og samtidig kunne gå foran i det som er beskrevet som det grønne skiftet, er det
viktig at de vedtatte investeringene i økonomiplanen følges.
Da Iris Salten ble dannet i 1993 ble selskapet gitt en låneramme på 136 millioner kroner. Det
har frem til nå ikke vært nødvendig med noen endring av lånerammen, men nå er behovet
entydig.
I økonomiplanen for 2018 til 2021 er det utarbeidet investering og finansieringsplan.
Tabellen under er korrigert med en investering i nytt miljøtorg i Bodø i slutten av perioden i
forhold til det som går frem av økonomiplanens tabell.
Opptak av
Gjeld ved slutten av
lån
året
2018
28,3
150,4
2019
22,4
160,0
2020
4,3
151,9
2021
54,3
192,5
I oversendt forslag til eierne, november 2017, var lånerammen forslått hevet til 250 millioner
kroner. I etterkant er det bedt om en ny vurdering av behovet for en så høy låneramme.
Korrigert forslag gjenspeiler at lånerammen må dekke de investeringer som ligger i
økonomiplanen, samt gi en ramme for at prosjekter kan dukke opp i planperioden. Etter den
nye vurderingen er det styrets forslag at lånerammen økes med 84 millioner til 220 millioner.
På representantskapsmøtet 4. mai 2018, besvarte ledelsen spørsmål knyttet til
investeringsplanene for den enkelte eierkommune.
Andre forhold:
På representantskapsmøtet 10. november 2017 ble det også redegjort for ny
selskapsorganisering med tilhørende nødvendig endring i selskapsavtalen. Slik endring
vurderes nødvendig blant annet for fortsatt å kunne utbetale utbytte til eierne, når det er
økonomisk grunnlag for det. I tiden etter 10. november 2017 har en dialog mellom selskapets
ledelse, eiere og kommunenes administrasjoner, avklart at de ønskede organisatoriske
endringenes mulige konsekvenser krever en grundigere utredning. Selskapet vil komme
tilbake med egen sak om dette, når utredningen er ferdig.
Opprinnelig hadde selskapet tenkt å ta opp både de organisatoriske forhold og forholdet til
lånerammen i en og samme sak. Behovet for en snarlig utvidelse av lånerammen gjør det
nødvendig med separate behandlinger i eierkommunene.

