Forvaltningsrevisjon

Iris salten IKS
Statsstøtte og
konkurranse ved
anskaffelse
Bodø kommune

Rapport januar 2022

Iris Salten IKS – Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse

FORORD
Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy. Meløy,
Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke.
Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med
forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Silje Fisktjønmo
- statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med bred
erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.
Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens §23-2 første ledd c). Formålet
med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter muligheter til
forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.
Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for
forvaltningsrevisjon RSK0011.
Kontrollutvalget i Bodø kommune vedtok i møte 21.04.2021, sak 26/21 å gjennomføre en
undersøkelse av en anskaffelse, og om regelverket om statsstøtte er fulgt i selskapsstrukturen i Iris
Salten konsernet. Kontrollutvalgene i alle eierkommunene fikk tilbud om framleggelse og bestilling
av prosjektet sammen med Bodø. Syv kontrollutvalg har bestilt prosjektet. Denne rapporten
oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor: Bjørn Vegard Gamst.
Bodø, den 07.01.2022.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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NKRF (Norges kommunerevisorforbund) sin Standard for forvaltningsrevisjon.
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SAMMENDRAG
Salten kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra syv av eierkommunene gjennomført et
forvaltningsrevisjonsprosjekt på områdene for offentlig anskaffelse og statsstøtte.
Formålet med prosjektet er å finne ut om Iris Salten ivaretar statsstøtteregelverket, og om Iris
Service har fulgt konkurranseprinsippet ved anbudsprosessen for avfallsmottak som ble
gjennomført høsten og vinteren 2020/2021.
Iris Salten har vært en god samarbeidspartner for å få samlet alle dokumentene og
opplysningene vi trengte for gjennomføringen av prosjektet.
Prosjektet baserer seg på dokumentstudier samt intervjuer med sentrale personer som har
vært involvert i prosessene.
Den viktigste avgrensningen er at vi ikke har gjort en ny gjennomgang av selvkostområdet,
men bygger på resultatene våre prosjekter fra 2019 og 2020.
Nedenfor følger problemstillingene, de viktigste funnene og vurderingene som ble gjort ved
undersøkelsen, og konklusjonene pr problemstilling. Til slutt har vi satt opp anbefalingene
revisor har valgt å gi.

Problemstilling 1
I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som
ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?
Iris Salten har slik revisor ser det jobbet godt med å følge opp alle regler og retningslinjer for
å sørge for at de holder seg innenfor markedsinvestorprinsippet. Det er gjennomført en rekke
tiltak for å redusere faren for kryssubsidiering, konkurransevridning og for å minimere faren
for ulovlig statsstøtte.
Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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Iris Salten konsernet har etter revisors forståelse fulgt markedsinvestorprinsippet.
I vår revisjon av selvkostområdet i Iris Salten fra 2019 og 2020 fant vi at disse regnskapene i
all hovedsak var i orden.
Vi viser derfor til vår tidligere revisjon og legger til grunn at det er ført adskilte regnskaper
for selvkostområdet.
Konsernet er i all hovedsak delt opp i selskaper som driver med økonomisk virksomhet og de
som driver ikke økonomisk virksomhet. Unntakene viser seg å være godt begrunnet.
Revisor legger til grunn at Iris Salten konsernet i all hovedsak har et selskapsmessig skille
mellom økonomisk og ikke økonomisk virksomhet.
Konklusjon:
Iris Salten konsernet har i stor grad sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i
statsstøtteregelverket.
Problemstilling 2

I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om
mottak av avfall vinteren 2020/2021?
Samlet sett har ikke revisor grunnlag for å si at konkurranseprinsippet ikke er oppfylt.
Vurderingene og fakta rundt denne konkurransen gir likevel en forståelse av at en opererer
veldig nært konkurranseprinsippets grense. Revisor mener det bør være mulig å ivareta
konkurranseprinsippet på en mer betryggende måte slik at en unngår spekulasjoner om
konkurransevridning og kryssubsidiering som kan føre til høyere gebyr.
Revisor kommer likevel til at konkurranseprinsippet er fulgt.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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Kravene som er stilt i konkurransegrunnlaget er etter revisors forståelse viktige for Iris
Service for å ivareta deres ønske om en god tjeneste. De absolutte kravene om lokal
tilstedeværelse og mottak av alle typer avfall vil nok samlet kunne vanskeliggjøre deltakelse
for de aller fleste konkurrenter. Vår vurdering er at kravene ikke utelukker konkurranse
Revisor legger til grunn at kravene som stilles må anses tilstrekkelig saklige og objektive.
Iris Service har delt opp kontrakten i to deler og har begrunnet dette godt ut fra sine egne
utfordringer og behov.
Begrunnelsen er skriftlig og foreligger i anskaffelsesprotokollen.
Iris Service har gjort en rekke tiltak for å sørge for habilitet og uavhengighet gjennom
anskaffelsesprosessen.
Revisor kommer til at de innførte tiltakene er egnede for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.
Iris Service ga ut en veileder midt på sommeren 2020 og sørget for at tilbyderne hadde nesten
fem måneder fram til tilbudsfristen. Revisors vurdering er at tiden er knapp, men fristen er
innenfor regelverket.
Revisor kommer til at fristene må anses å være tilstrekkelige for å utarbeide forespørsler og
tilbud i denne kontrakten.
Konklusjon:
Iris Service AS har i varierende grad tilrettelagt for konkurranse i
anbudskonkurransene om mottak av avfall vinteren 2020/2021.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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På bakgrunn av dette har revisor satt opp følgende anbefalinger til Iris Service og Iris Salten
konsernet:
1. Iris Service bør sørge for en mer betryggende etterlevelse av konkurranseprinsippet
ved utarbeidelse av anbud på behandling av avfall.
2. Iris Service bør sørge for at kravene i konkurransegrunnlagene ikke vanskeliggjør
deltakelse fra mulige tilbydere.
3. Iris Service bør vurdere å dele opp kontraktene mer for å skape bedre konkurranse i
framtiden.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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1 INNLEDNING
1.1 Kontrollutvalgets bestilling og bakgrunn
På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Bodø kommune sak
nr. 25/20, leverer Salten Kommunerevisjon IKS forslag til prosjektplan.
På Kontrollutvalgets møte 21.04.2021, sak 26/21 ble følgende vedtak fattet:
«Basert på utvalgets drøfting utarbeider utvalgsleder skisse til mulige problemstillinger, og
denne sendes medlemmene for synspunkter. Skissen oversendes deretter revisor for vurdering
av gjennomføring av undersøkelser og/eller forvaltningsrevisjon.»
På bakgrunn av skissen revisjonen fikk tilsendt utarbeidet vi en prosjektplan.
Ettersom prosjektet retter seg mot et interkommunalt konsern med ni eierkommuner har de
andre eierkommunene blitt invitert til å være med på bestillingen. Prosjektet er bestilt av 7
eierkommuner; Beiarn, Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Steigen og Sørfold.

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier

1.2.1 Problemstillinger
1. I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som
ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?
2. I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen
om mottak av avfall vinteren 2020/2021?

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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1.2.2 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som den reviderte enhet i kommunen skal
vurderes opp imot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om
det foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres.
Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:
•

Lov om offentlige anskaffelser

•

Forskrift om offentlige anskaffelser

•

Forvaltningsloven

•

Kommuneloven

•

Avfallsforskriften

•

Aksjeloven

•

Veilederen til regelverket om offentlig anskaffelser

•

Statsstøtteregelverket

•

Veilederen til statsstøtteregelverket

•

Konsernets og selskapsstyrenes styresaker og styrevedtak med vedlegg

Utledningen til revisjonskriteriene ligger vedlagt i vedlegg 2 til rapporten.

1.3 Metode og avgrensning
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for
forvaltningsrevisjon RSK 0012.

2

NKRF (Norges kommunerevisorforbund) sin Standard for forvaltningsrevisjon.
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Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer:
➢ Styreleder Iris Service
➢ Fungerende daglig leder i Iris Service (Nestleder Iris Service)
➢ Konserndirektør i Iris Salten

Undersøkelsen baserer seg likevel i all hovedsak på dokumentanalyse. Vi har gjennomgått en
betydelig mengde dokumenter fra selskapsstyrene til Iris Salten, Iris Service og Iris
Produksjon og dokumenter som omhandler interne prosesser i Iris Salten konsernet.
Vi har også gjennomgått alle dokumenter tilknyttet anskaffelsen som problemstilling 2 retter
seg mot. I denne forbindelse har vi også mottatt og gjennomgått noen dokumenter fra Østbø
AS3 som omhandler den samme anbudskonkurransen.
Formuleringen av problemstillingene relaterer seg til gradssystemet nedenfor:
1. I svært stor grad
2. I stor grad
3. I noen grad/varierende grad
4. I liten grad
5. I svært liten grad
Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å svare på
problemstillingene.

3

Østbø AS er Nord-Norges største kommersielle avfall og miljøselskap
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Undersøkelsen er i all hovedsak avgrenset mot anskaffelsesregelverkets bestemmelser om
dokumentasjonsplikt og alminnelige bestemmelser rundt anbudsprosessen.
Vi har ikke gjennomført en ny gjennomgang av selvkostområdet siden vi kan legge til grunn
resultatet fra vår undersøkelse i 2019 og oppfølgingsundersøkelse i 2020. Vi har på bakgrunn
av vår kjennskap til Iris salten sine systemer rundt dette berettiget forventning om at dette er
fulgt opp på samme måte i dag.
Vi har valgt å sette opp alle fakta for hver problemstilling samlet, fordi det er vanskelig å dele
opp faktaene for hvert kriterie uten at det blir for mye gjentagelser. Under vurderingene i
kapittel 3, vil vi gjøre vurderingene av fakta opp mot et revisjonskriterie av gangen, før vi i
kapittel 4 konkluderer på problemstillingene og gir selskapet anbefalinger.
Avslutningsvis vil vi kommentere Konserndirektørens kommentar som i sin helhet er lagt ved
rapporten i vedlegg 1.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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2 Utledede revisjonskriterier og fakta
I dette kapitelet har vi satt opp de utledede revisjonskriteriene som utgjør grunnlaget for å
vurdere Iris Salten sin håndtering av regelverkene om offentlige anskaffelser og statsstøtte.
Vi har deretter presentert fakta som skal gjenspeile Iris Salten konsernet sin praksis. I kapittel
3 vil vi komme med vurderinger opp mot revisjonskriteriene.

2.1 faktadel
Problemstilling 1
I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar
kravene i statsstøtteregelverket?
Statsstøtteregelverket er kort sagt et forbud mot at midler fra offentlig virksomhet overføres
til konkurranseutsatt virksomhet. Dette gjelder støtte gitt av statsmidler i enhver form, som
kan tilfalle enkelte foretak og kan føre til konkurransevridning eller kryssubsidiering.
Offentlig støtte er definert i EØS-avtalen artikkel 61. Det foreligger en rekke unntak fra hva
som regnes for å være statsstøtte selv om disse ikke kommer til anvendelse i denne saken.
Markedsinvestorprinsippet er innført via EF-domstolen4 og EØS-retten, og kommer til
anvendelse når det offentlige tilfører midler til foretak. Prinsippet brukes for å avgjøre om
tilførselen i slike tilfeller innebærer en lovlig investering eller en tildeling av offentlig støtte.
Markedsinvestorprinsippet innebærer at det må foretas en analyse av om investeringer
foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Statsstøttereglene stiller
på denne måten krav om at enhver overføring av midler fra det offentlige til et foretak skal

4

Nå EU-domstolen (Court of Justice of the European Union) den øverste dømmende myndighet i EU-systemet.
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være gjennomført på markedsvilkår. Dersom overføringen av midler er gjennomført på
markedsvilkår vil det redusere faren for konkurransevridning, kryssubsidiering og altså
ulovlig offentlig støtte.
Mer om dette framgår av de utledede revisjonskriteriene som følger i vedlegg 2 til rapporten.
Utledede revisjonskriterier:
1. Iris Salten konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.
2. Iris Salten konsernet skal føre separate regnskaper mellom selvkostområdet og
næringsaktiviteten.
3. Iris Salten konsernet bør sørge for et selskapsmessig skille mellom økonomisk og
ikke økonomisk virksomhet.

Fakta:
Østbø AS5 har i brev til Iris Salten IKS 14. desember 2020 tatt opp følgende:

Figur 1 - Utdrag av brev fra Østbø AS til Iris Salten IKS

5

Østbø AS er Nord-Norges største kommersielle avfall og miljøselskap
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Det er inngått en rekke avtaler mellom selskapene i Iris Salten konsernet for å sørge for
ivaretakelse av statsstøtteregelverket. Revisor har fått seg forelagt og gjennomgått alle
avtalene som nevnes nedenfor:
Totalsum 2021
Salg av støttetjenester og kontorleie fra Iris Salten til
Retura Iris
2 533 000
Iris Service
3 380 000
Iris Produksjon
2 357 000
Labora
502 000
Mivanor
438 000
HT Safe
417 000
Nofir
255 000
Driftsavtaler mellom Iris Service og Iris Salten
Drift av miljøtorg
11 560 000
Administrering av drift miljøtorg og innsamling
14 100 000
Innsamling av husholdningsavfall
37 660 000
Viderefakturering av behandling av avfall variabel kontrakt ESTIMAT
29 993 000
Leie av Vikan fra Iris Salten til Iris Produksjon
6 790 000
Variabel leie: forurensede masser kr 75 pr tonn, rene masser kr 5 pr tonn
Avtale om behandling av avfall mellom Iris Produksjon og Iris Service iht. anbud.
Figur 2 – Avtaleoversikt mottatt fra Iris Salten IKS

Om disse avtalene framgår det i styresak nr. 21/38 fra Iris Salten:
«Alt vesentlig økonomisk mellomværende mellom mor og datterselskaper skal være
beskrevet i egne avtaler. Disse avtalene skal godkjennes av styrene for selskapene.
Avtalene for 2021 ble godkjent av styrene i datterselskapene i juni 2021.»
«Avtalene skal regulere konserninterne tjenester som fører til transaksjoner mellom
selskapene. Konserninterne transaksjoner skal skje på markedsmessige vilkår, og at
det etterleves markedsinvestorprinsippet.»
Av styresaken følger det videre at avtalene om salg av støttetjenester og utleie av kontor skal
bygge på markedsinvestorprinsippene gjennom sammenligning med tilsvarende tjenester
eksternt. Til dette benytter de revisor som referanse.
Avtalene inneholder prising av:
Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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•

Regnskap, fakturering og betalingsoppfølging.

•

Kantine og renhold.

•

Lønnskjøring.

•

Kontorkostnader (leie).

•

Profileringstjenester (markedsaktivitet).

•

Kvalitet og HMS tjenester.

•

Felles IT kostnader per arbeidsstasjon.

•

IT driftskostnader.

•

IT kompetanse.

Som eksempel på hvordan disse avtalene er beregnet og satt opp har vi tatt med et oppsett for
avtalen hvor Iris Salten leverer administrative tjenester til Iris Produksjon.

Figur 3 – Kostnadsberegning adm. tjenester til Iris Service

Konserndirektøren forklarer figuren på følgende måte:
«Fakturering og lønnskjøring vurderes iht. markedspriser dersom tjenesten ble
konkurranseutsatt til byrå. Kontorkostnader innebefatter også garderobe, møterom og
fellesarealer. Øvrige kostnadene er vurdert ut fra reell bruk av tjenestene av Iris
Produksjon.»
Det følger av avtalene at de skal reforhandles hvert år mellom partene.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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Mellom Iris Salten og Iris Service er det også inngått en Driftsavtale. Avtalen er vedtatt i
budsjettprosessen i Iris Salten og bygger på kostnader knyttet til drift og administrasjon av
oppdraget til Iris Salten, drift av miljøtorg og innsamling av husholdningsavfall.
Mellom Iris Salten og Iris Produksjon er det inngått avtale om utleie av produksjonsbygg på
Vikan. Avtalen tar utgangspunkt i følgende parametere:
-

Byggekostnad

-

Avskrivningstid

-

Rentekostnad

-

Fortjeneste 5%

I styresak nr. 21/38 fra Iris Salten legges det til grunn at markedsinvestorprinsippet er
overholdt i denne avtalen ved at det er lagt inn en fortjenestemargin. De tydeliggjør likevel at
det er vanskelig å si om leiebeløpet er i henhold til markedsmessige vilkår siden de ikke har
noen direkte sammenlignbar virksomhet i området. Metoden for beregning av leie er lik
metoden Remiks AS6 i Tromsø benytter.
I avtalen for 2021 er det tatt forbehold om at leie kan bli endret etter gjennomgangen.

Følgende leiebeløp er beregnet for 2021:

6

Remiks AS er et avfallsselskap som samler inn, håndterer og behandler avfall for husholdning og næringslivet

i Nord-Norge
Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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Figur 4 – Kostnadsberegning leie av deponi for Iris Produksjon

Revisor har mottatt Excel ark med detaljert oppsett av denne beregningen. Variabel er leie er
som det framgår ovenfor avhengig av hvor mye rene og forurensede masser som faktisk
leveres hvert år. Dette kommer i tillegg til årets beregnede faste leie som for 2021 framgår av
figuren ovenfor.
I 2019 ble variabel leie kr 6.373.000,-. I 2020 ble variabel leie kr 4.115.000,- og i 2021 pr
31.10.21 var den kr 2.691.000,-.
Konserndirektøren forteller at det er satt opp en nøkkel for kostnadsfordeling av
administrative kostnader som er allokert til drift av deponi. Her inngår kostnader knyttet til
salgsaktivitet for å skaffe forurensede masser til deponiet gjennom pristilbud, lovpålagt
oppfølging av deponiet som prøvetaking, administrativ oppfølging av personell knyttet til
deponidriften. I tillegg allokeres 23,2 % av de administrative kostnadene til Iris Produksjon
til deponidriften.

Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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Konserndirektøren legger til at BDO7 har uttrykt at de oppfatter at dette er å anse som en
fornuftig tilnærming for allokering av administrative kostnader.
Høsten 2021 bestilte Iris Salten en vurdering av markedsleie for bygningsmasse som befinner
seg på Vikan avfallsplass og miljøtorg av Nord-Megler AS8. Nord-Megler AS fikk i oppdrag
å angi antatt markedsleie for bygningene som oppdragsgiver med datterselskaper disponerer
på eiendommen.
Det framgår av vurderingen at Nord-Megler AS på bakgrunn av tilsendte opplysninger, samt
befaring, har vurdert bygningenes markedsverdi ved utleie. De skriver at de ikke har foretatt
noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver, og det forutsettes
at informasjonen er korrekt.
Hovedelementene i vurderingen framgår av skjemaet nedenfor.

Figur 5 – Vurdering av markedsleie Nord-Megler AS

7

BDO (av Binder Dijker Otte) er et firma som driver med jus, revisjon og regnskap.

8

Nord-Megler AS er en eiendomsmegler spesialisert på næringseiendom
Salten kommunerevisjon IKS - 2022
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Nord-Megler AS sier om vurderingen at prisantydningene er beheftet med stor usikkerhet, og
vil kunne bli mer nøyaktig ved tydeligere rammebetingelser og plangrunnlag. De legger
likevel til grunn at meglerens verdivurdering er et utrykk for meglers vurdering av brutto
prisnivå for eiendommene i dagens marked, og må ikke oppfattes som verken minimumseller maksimumspris.
Revisor BDO for Iris Salten konsernet har problematisert mulighetene for at overskudd på
behandling og mottak av masser kan brukes til å subsidiere Retura Iris/Iris Service og dermed
skade konkurransen. På denne bakgrunn ba styret i Iris Salten i styresak fra 22. juni 2020 om
at Iris Produksjon ved styret skulle vurdere fremtidig organisering av deponidriften. På møte i
september 2020 behandlet styret i Iris Produksjon saken. Utover høsten 2020 ble det gjort en
fyldigere drøfting. Det ble utarbeidet tre alternative løsninger. Saken ble så behandlet av
begge selskaper før jul i 2020. Alternativ tre ble valgt for å utredes juridisk og med revisor
før saken skulle legges fram for styrene i januar 21.
Alternativ tre lyder som følger:
Innføre interne rutiner/policyer som sikrer at ikke inntekter fra deponi kanaliseres til
øvrig virksomhet.
a. Ved å innføre åpne, etterprøvbare rutiner og klart adskilte avdelingsregnskap,
kombinert med en husleiemodell bare basert på variabel leie, vil man ivareta
de fleste aspektene med dagens drift og utvikling av deponiet. Samtidig vil
man fjerne mulig subsidiering eller økonomisk fordel i IP fra deponidriften.
Alternativ tre ble vurdert av BDO og juridisk av Deloitte9.
BDOs vurdering var at det hovedsakelig var kravet om leie ut fra markedsinvestorprinsippet
som måtte tilfredsstilles. De la til grunn at konkurranseregelverket setter krav om at leien skal

9

Deloitte er et selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og

konsulenttjenester.
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være markedsbasert og at utfordringen er å definere hva en markedsbasert leie vil være for et
deponi. Videre uttale BDO:
«Når leiebeløpet er markedsbasert er det ikke krav om å styre resterende
kontantstrøm til morselskapet, men revisor ser at det kan bli stilt spørsmål med at
kontantstrømmen kan kryssubsidiere øvrige virksomhet i Iris Produksjon. Dette
aktualiseres rundt anbudet på behandling av avfall fra Iris Service. Anbudet er delt i
2, hvor Østbø har levert tilbud på del to «farlig avfall» sammen med Iris Produksjon.
Dersom Iris Produksjon vinner dette kan Østbø anklage Iris Produksjon for å bruke
kontantstrømmen fra deponiet til å subsidiere prisene for delkontrakt 2 farlig avfall.»
Til slutt gir de utrykk for at alternativ 3 sørger for at kontantstrømmen overføres til Iris Salten
på bakgrunn av resultatet av et avdelingsregnskap.
Deloitte sin vurdering tar for seg regnskapsføring, kostnadsfordeling og utbytte.
De legger til grunn at den foreslåtte fremgangsmåte med adskilte regnskaper for de ulike
avdelingene tilfredsstiller kravene i gjeldende regelverk, gitt at separasjon skjer mellom
lovpålagt avfallsvirksomhet og næringsrelatert avfallsvirksomhet. Deponidriften knyttes til
inntekter fra kommersiell drift, og anbudsvirksomhet.
Deloitte sier videre at Iris Produksjon sine fordelingsnøkler er bygget opp rundt faktisk
arbeidsfordeling i bedriften. Når så all deres virksomhet er konkurranseutsatt, slår Deloitte
fast at det ikke vil oppstå risiko for kryssubsidiering ved bruk av slike fordelingsnøkler.
Deloitte sier om utbytte fra kommersielle selskap opp mot markedsinvestorprinsippet:
«Dersom Iris Produksjon får et vedtektsfestet krav om utbetaling av utbytte for
overskudd generert fra næringsvirksomhet, vil man opptre i samsvar med
markedsinvestorprinsippet, gitt at man opptrer i samsvar med vedtektsbestemmelsen».
Deloitte har også vurdert en eventuell økning av utbytte for å kompensere lav markedsleie.
Deloitte og BDO gjør her samme vurdering. De mener begge at dette er to ulike ting og må
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vurderes adskilt. De legger også til grunn at husleien må tilfredsstille
markedsinvestorprinsippet.
Administrasjonene foreslo etter dette at alternativ tre skulle velges. Dette innebar å innføre
interne rutiner/policyer som skulle sikre at ikke inntekter fra deponi kanaliseres til øvrig
virksomhet.
Administrasjonen i Iris Salten foreslo videre at deponiet kunne fortsette som en egen avdeling
i Iris Produksjon, men 90% av overskuddet fra avdelingsregnskapet (etter skatt) skulle tas ut
som utbytte til Iris Salten. På denne måten mente de å sikre at overskuddet fra deponidriften
føres bort fra IP sin drift.
I styresak nr. 21/12 for Iris Produksjon kommer det fram at administrasjonen har foreslått
endringer i rutiner og avtaler og at Styret i Iris Produksjon går inn for å gjennomføre disse
endringene i henhold til alternativ tre.
På bakgrunn av styrebehandlingen i Iris Produksjon og administrasjonens forslag til
endringer foreslår styret i Iris Salten i styresak 21/07 29.01.2021 å gjøre følgende endringer i
policy/avtaler/rutiner i Iris Produksjon:
•

Husleie for deponiet baseres på variabel leie

•

Det utarbeides dokumenterte fordelingsnøkler for fellestjenester/administrasjon basert
på faktisk time og ressursbruk

•

90% av resultatet fra «avdeling 1 – Deponi» betales ut som utbytte til Iris Salten IKS
uavhengig av resultatet fra øvrig virksomhet.
o Begrunnelsen for å beholde 10% av resultatet i Iris Produksjon vil være
knyttet til risikoen med bemanning, fellestjenester og lignende. Samtidig vil
det være insentiv til å skape mest mulig bærekraftig resultat for
deponivirksomheten.
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•

Innføring av slike rutiner/policyer er kort diskutert med selskapets revisor som ikke
hadde umiddelbare innvendinger til en slik løsning.

•

De økonomiske realiteter i forholdet mellom Iris Salten og Iris Produksjon bør tydelig
kommuniseres for å sikre åpenhet rundt avtalene og forutsetninger som legges til
grunn av tredjemann, som for eksempel banker og andre.

Styret i Iris Salten gjør deretter følgende vedtak:
«Styret vedtar en omorganisering av Iris Produksjon i henhold til alternativ 3. Styret
ber administrasjonen om å utarbeide de nødvendige rutiner/policyer og avtaler i
samråd med anbefaling fra revisor og juridisk. Omorganiseringen bør skje med
virkning fra 01.01.2021.»
Pengestrømmene mellom Iris Produksjon og de øvrige selskapene i Iris konsernet er av
virksomheten satt opp i figuren nedenfor.
De tre punktene nedenfor figuren er satt opp av virksomheten og beskriver forhold som
eventuelt kan være utfordrende i forhold til konkurransevridning og kryssubsidiering.
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Figur 6 – Pengestrømmer for Iris Produksjon mottatt fra Iris Salten IKS

•

At Iris Salten tar for lav leie (rød pil) som betyr at leveringskostnaden (blå pil) på
deponi er lavere enn markedspris.

•

At Iris Salten tar for lav leie betyr at Iris Service og Retura Iris kan levere til Iris
Produksjon på for gode betingelser.

•

For lav leie medfører at Iris Produksjon oppnår høyere marginer enn ellers. Dette
kan ikke brukes til å redusere renovasjonsgebyret for husholdningene, men kan føre
til at IP kan investere og fornye anlegget med billigere finansiering enn hva en
konkurrent har anledning til.

I et notat fra Kluge10 til Østbø 11.12.2020 angående Iris Service anskaffelse av avfallsmottak
gjøres følgende vurdering:

10

Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma med kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar
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«Vi har heller ikke grunnlag for å foreta en vurdering av leieforholdet mellom Iris
Salten og Iris Produksjon. Som en generell betraktning påpeker vi imidlertid at
dersom leien ikke er på markedsmessige vilkår, vil dette kunne innebære ulovlig
kryssubsidiering i strid med statsstøttereglene, jf. over. Vi viser til sammenligning til
den statsstøttesaken EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har innledet vedrørende
Remiks-konsernet i Tromsø.
I referat fra styret sak nr. 20/46 22.06.2020 for Iris Salten IKS framgår følgende:
«Iris Service skal behandle alle tilbydere av forretningsrenovasjon likt. Det betyr at
dersom Iris Service selger en type tjeneste til Retura Iris, skal de på likelydende måte
selge samme tjeneste til andre kommersielle aktører.
Alle interne avtaler gås gjennom på nytt. Avtalene skal bygge på
markedsinvestorprinsippet. Avtalene skal være åpne.»
Problemstilling 2
I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om
mottak av avfall vinteren 2020/2021?
Utledede revisjonskriterier:
1. Iris Service skal opptre i samsvar med konkurranseprinsippet.
2. Kravene i Iris Service kravspesifikasjon skal være saklige og objektive.
3. Iris Service skal skriftlig begrunne sitt valg om å ikke dele opp kontrakten.
4. Iris Service skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.
5. Iris Service skal ved fristberegning ta hensyn til kontraktens kompleksitet og
tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud.
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Fakta:
Iris Service AS («Oppdragsgiver») samler inn husholdningsavfall i 9 kommuner i Salten på
oppdrag for Iris Salten IKS sine eierkommuner. All innsamling skjer i egenregi. Bodø
kommune er den største kommunen med ett innbyggertall i overkant av 52.000 personer.
Totalt sett samler Oppdragsgiver inn avfall fra ca. 37 500 husholdningskunder.
Oppdragsgiver drifter også 12 miljøtorg i de samme ni kommunene.
Iris Service kunngjorde høsten vinteren 2020-2021 en konkurranse om transport, mottak og
håndtering av avfallet som samles inn. Anskaffelsen var delt i to delkontrakter.
Delkontrakt 1 gjaldt avfall fra oppdragsgivers innsamlingsordning i Salten og avfall fra
oppdragsgivers miljøtorg. Dette var alt fra blandet papir og papp, matavfall,
husholdningsplast, glassemballasje og hermetikk, blandet husholdningsplast og næringsplast,
komplekst jern/metall, inert avfall, tekstiler, hageavfall, urent trevirke til dekk osv. Den totale
avfallsmengden var på ca. 35.000 tonn.
Delkontrakt 2 gjaldt farlig avfall fra oppdragsgivers miljøtorg. Avfallet under Delkontrakt 1
leveres av oppdragsgiver ved tilbyders mottaksplass, foruten avfallet fra Miljøtorg Vikan som
skal hentes av tilbyder. Avfallet under Delkontrakt 2 må transporteres av tilbyder fra
Oppdragsgivers miljøtorg til tilbyders mottaksplass.
Det framgår av Anskaffelsesprotokollen som er utarbeidet av Deloitte at Iris Service AS har
et tydelig ønske om at tildelingskriteriene skal reflektere den tredelte bunnlinjen som
selskapet selv følger, herunder økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. På bakgrunn av
dette ble det besluttet at kontrakten tildeles til det tilbud som har det beste forholdet mellom
pris (35 %), kvalitet (35 %) og miljø (30 %).
Anbudet ble registrert 10.11.20 og kunngjort 13.11.20. Anbudsfrist var satt til 13.12.20, og
kontraktsoppstart ble til slutt utsatt fra 0101.2021 til 01.03.21. Avtaleperioden skulle være
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3 år i tillegg kommer opsjon 1+1 år. Det kom to tilbud på delkontrakt 2 og et tilbud på
delkontrakt 1. Iris Produksjon ble tildelt begge kontraktene.
I 2006 ble den første avtalen mellom Iris Salten og Iris Produksjon inngått. Avtalen regulerte
mottak og behandling av avfall fra omlastingsstasjoner og miljøtorg. I 2010 ble avtalen
fornyet med gyldighet fra 1. januar 2011 til 31. desember 2016. Avtalen ble i 2016 erstattet
av en ny likelydende avtale med gyldighet fra 1. januar 2017 til 31 desember 2021.
Avtalene ble inngått på denne måten ettersom Iris Produksjon har vært og er heleid av Iris
Salten. Iris Salten har dermed hatt full styringsrett over Iris Produksjon. Tildeling av oppdrag
har vært betraktet som egenregi.
I 2018 gjorde Deloitte Advokatfirma AS en vurdering av organiseringen av Iris Salten
konsernet. De leverte et notat 31.08.2018 (Juridisk vurdering knyttet til juridiske
rammebetingelser og organisering for Iris Salten IKS). Bakgrunnen for denne utredningen
skyldtes en pågående diskusjon på eiernivå i Iris Salten hvor en så det som nødvendig å
vurdere organiseringen av offentlig og konkurranseutsatt virksomhet.
Ved representantskapsmøtet 09.11.18 ble det protokollert at eierne mente tiden var inne for
en gjennomgang av strukturen i Iris Salten konsernet for å se på om det fantes alternative
løsninger for organisering av konsernet i fremtiden. Det ble deretter fattet vedtak om
bestilling av utredning om fremtidig organisering av Iris Salten IKS. Utredningen ble
innhentet fra Deloitte Advokatfirma AS v/adv. Geir A. Melby og adv.flm. Torgeir Overøye
og er datert 17.12.2018, men er oppdatert 21.01.2019.
Med bakgrunn i Deloitte sin gjennomgang av Iris Salten IKS sin organisering ble konsernet
anbefalt å gjennomføre noen tiltak. Et av disse tiltakene hadde følgende innhold:
«Iris Produksjon AS har i dag avtale med Iris Service AS om mottak av avfall på
Vikan Avfallsplass. På grunn av omsetningskriteriet i Forskrift om offentlige
anskaffelser § 3-1 er det nødvendig å lyse denne avtalen ut på anbud. Iris Produksjon
AS vil dermed konkurrere om avfallsfraksjoner på lik linje med andre kommersielle
aktører.»
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«Det kan være nødvendig med visse endringer i ledelsen og styret i Iris Produksjon
AS for å rigge selskapet før anbudsprosessen. Det bør for eksempel være vanntette
skott mellom Iris Salten IKS/Iris Service som oppdragsgiver og Iris Produksjon som
tilbyder. Dette kan oppnås ved å ha forskjellige styrer i de to selskapene, slik at Iris
Produksjon som tilbyder ikke får tilgang på uberettiget informasjon i prosessen. Det
kan også vurderes å utarbeide strategidokumenter for det tilfellet Iris Produksjon AS
ikke vinner den aktuelle kontrakten på anbud.»
Et og et halvt år etter Deloittes vurdering følger det av beslutningssak sak nr. 20/46 22. juni
2020 fra styret til Iris Salten IKS, at avfallsbehandlingen som tidligere har vært tildelt IP
skulle ut på anbud. Da hadde det blitt gjennomført samtaler med Mepex Consult AS11 og
Deloitte om gjennomføring av anbudsprosessen. Deloitte hadde blitt ansett å være den riktige
aktøren og oppdraget lå innenfor en rammeavtale Iris Salten hadde gjennom
Samfunnsbedriftene (KS-bedrift). Styret anbefalte videre at Iris Service som avtalepart skulle
gjennomføre anbudsprosessen med støtte av Deloitte. Det ble også oppgitt at avtalens verdi i
2019 var på kr 30.000.000,-.
Det følger videre av beslutningssaken at arbeidet med anbudet skulle starte omgående med
målsetning om å få det ut i august slik at ny avtale kunne iverksettes fra 01.01.2021.
Deloitte utarbeidet «Anskaffelsesprotokoll – forberedende fase – Iris Service AS».
Protokollen gjaldt etter sitt innhold den forberedende fase for planlegging av
konkurranseutsetting av avfall for Iris Service AS, det vil si frem til konkurransen kunngjøres
i sin helhet.
Formålet med protokollen, var at beslutninger og vurderinger for den forberedende fasen av
anskaffelsesprosessen fortløpende skulle inntas i protokollen. Protokollen skulle være et
verktøy når konkurransegrunnlaget skulle utarbeides. Inntil protokollen foreligger i signert
versjon er denne å anse som et utkast. Protokollen er datert 10. november 2020.

11

Mepex er et konsulentselskap med et sterkt fagmiljø innen avfall og gjenvinning.
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I protokollen er det gjort diverse vurderinger for å løse utfordringene med anbudsprosessen.
Det går blant annet fram at Iris Service har fått bistand fra Avfallsmegling Nord AS.
Oppdraget gikk ut på generelle betraktninger rundt nedstrømsløsninger i avfallsbransjen. Det
ble ikke gitt konkrete anbefalinger til dette anbudet. Det framgår videre av protokollen at det
vurderes å være uproblematisk at Iris Salten eier 20 % av Avfallsmegling Nord AS, Dette
begrunnes av Deloitte med at dette «ikke er kontrollerende innflytelse og skal ikke medføre
risiko for at det tilflyter informasjon oppstrøms». Videre mener de bistanden kun var gitt på
generelt grunnlag uten direkte rådgivning for utformingen av anbudet.
Deloitte har også vurdert og gav anbefalinger for å ivareta habiliteten ved anbudsprosessen.
Daglig leder i morselskapet Iris Salten var også styreleder i både Iris Service og Iris
Produksjon. Dette så de på som en uheldig konstellasjon når Iris Service skulle lyse ut et
anbud hvor Iris Produksjon var en forventet tilbyder, i tillegg til at morselskapet Iris Salten
kunne ha eierinteresser i at Iris Produksjon skulle vinne anbudskonkurransen.
Det kommer frem av protokollen at det i overenstemmelse med forskrift om offentlige
anskaffelser § 7-5, ble gjennomført tiltak for å forebygge risikoen for inhabilitet. Styrelederne
i Iris Service AS gjennom anbudsprosessen, Leif Magne Hjelseng og Bjørn Ove Moum, ble i
saker som gjaldt denne anskaffelsen tilsidesatt. Steinar Vaag ble oppnevnt som stedfortreder.
På denne måten mente Deloitte Iris Produksjon skulle unngå å få utilbørlig informasjon om
anskaffelsen og konkurransen eller andre opplysninger som kunne gi Iris Produksjon en
fordel ved evaluering av tilbudene. Det ble også satt ut til ekstern rådgiver å utarbeide
konkurransegrunnlag, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier m.m., samt å overholde habilitet.
Deloitte har vurdert dette som egnede tiltak etter forskrift om offentlige anskaffelser § 7-5.
Både den fungerende styrelederen i styret i Iris Service og fungerende daglig leder i Iris
Service (for saker som gjaldt anskaffelsen), har forklart at det ikke var kommunikasjon
mellom selskapene om anskaffelsessaken og at dette var en klar policy internt. Det var bare to
personer i Iris Service som arbeidet med dette opp mot Deloitte. Og det var daglig leder og
nestleder i Iris Service.
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På spørsmål fra revisor svarte styrelederen at han ikke hadde noe forhold til Iris Salten før
dette, men at han hadde betydelig erfaring med styrearbeid.
Deloitte legger til grunn bruk av åpen anbudskonkurranse som anbefalt prosedyre og
anbefaler veiledende kunngjøring gjerne før sommerferien i henhold til forskrift om
offentlige anskaffelser §21-3 for i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser §20-2 annet
ledd å oppnå større fleksibilitet for fastsettelse av tilbudsfrist.
I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser §19-4 legger Deloitte til grunn det bør
foretas en oppdeling av anbudet i delkontrakter:
«Etter vår vurdering bør det foretas en viss oppdeling av anbudet. Det er lite
hensiktsmessig å samle alle avfallsfraksjoner i en kontrakt, og på sikt bør være en
målsetting for Iris Service AS om å ha ulike kontraktslengder for ulike
avfallsfraksjoner. Det er også et moment at en samling av alle fraksjoner i en kontrakt
vil kunne utad gi inntrykk av at konkurransen er designet for å være tilrettelagt for
Iris Produksjon AS, som inntil oppstart av ny kontrakt har håndtert alle
avfallsfraksjoner for Iris-konsernet.»
Deloitte har videre tilrådet en oppdeling i seks delkontrakter.
Iris Service argumenterer for mindre oppdeling av anbudet og de ender med følgende
begrunnelse for å ikke dele opp anskaffelsen:
«Oppdragsgiver har for denne konkurransen valgt ikke å dele opp anskaffelsen, jf.
FOA § 19-4. Dette begrunnes i oppdragsgiver egen behovsspesifikasjon og
risikovurdering. Særlig skyldes dette oppdragsgivers vurdering av risikoen for å at
enkelte avfallsfraksjoner ikke ville blitt inngitt tilbud på ved en eventuell oppdeling,
grunnet få aktører spredt over store geografiske avstander i regionen.»
Deloitte mener dette vil stå seg anskaffelsesrettslig ettersom FOA § 19-4 gir oppdragsgiver
stort skjønn i å vurdere oppdeling. De slår samtidig fast at det er det grunnleggende hensynet
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til prinsippet om konkurranse i Lov om offentlige anskaffelser § 4 som setter de reelle
begrensningene. Videre sier Deloitte:
«Oss bekjent foreligger det ikke praksis hvor oppdrags giver har blitt ansett for å
bryte prinsippet om konkurranse ved manglende oppdeling av en anskaffelse, så lenge
denne har blitt utlyst og utsatt for konkurranse i første omgang.»
Deloitte har også gjort oppmerksom på at det utad vil fremstå bedre med en viss oppdeling.
Deloitte har i Redegjørelse for anbudsprosessen som gjelder konkurransen «Transport,
mottak og sluttbehandling av avfall» datert 26.03.2021(Redegjørelse 26.03.2021) kommet
med følgende uttalelse om konkurransehensynet ved oppdeling av kontrakt:
«Det er ikke spesielt tvilsomt at jo flere kontrakter som lyses ut (altså en større
oppdeling), jo mer konkurranse vil en oppnå. Deloitte Advokatfirma AS vurderte det
slik at Iris Service AS sitt behov, mht. logistikk, drift, risikovurdering (mangel av
tilbydere f.eks.) og færrest mulig kontraktsparter, var av en såpass tyngde og saklig
begrunnet til at det ikke ble vurdert som nødvendig (altså for ikke å havne i brudd på
LOA § 4) å foreta ytterligere oppdeling.»
Iris Service AS besluttet å utlyse to delkontrakter, hvor én gjelder farlig avfall og den andre
gjelder øvrige avfallsfraksjoner.
Ut over dette belyser anskaffelsesprotokollen, for forberedende fase, alle de vanlige leddene i
anbudsprosessen og kommenterer der det er noe spesielt å ta hensyn til.
I redegjørelse 26.03.2021 skriver Deloitte at basert på denne beslutningen ble omfanget av
Delkontrakt 1 relativt omfattende. Det ble derfor for å gi markedet tilstrekkelig med tid til å
forberede seg på utlysningen av delkontraktene publisert en veiledende kunngjøring om
konkurransen. Denne ble publisert 03.07.2020. Målet var at interessenter kunne gjøre
nødvendig forberedelser, for f.eks. å kunne møte de tonnasjekrav som kom i konkurransen.
Denne veiledende kunngjøring ble også vurdert som hensiktsmessig for å styrke
konkurransen om kontraktene, i tråd med LOA § 4.
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Det framgår også av redegjørelsen at dette har vært utfordrende nybrottsarbeid for Iris
Service, både mht. typen anbud og innsikten i utformingen av anbudet. Arbeidsmengden har
sammen med en hektisk høst gjort at prosessen har tatt mer tid enn først forventet, og
kontraktsoppstart ble utsatt 2 mnd. Dette hadde i midlertidig ingen praktisk betydning for Iris
Service.
På bakgrunn av at Iris Service i liten grad valgte å dele opp kontrakten var de kjent med faren
for at dette kunne begrense konkurransen. På spørsmål fra revisor om Iris Salten på grunn av
dette hadde noen kommunikasjon med markedet for å sikre konkurranse svarte fungerende
daglig leder i Iris Service at de ikke hadde gjort undersøkelser opp mot markedet.
Advokatfirmaet Kluge har på oppdrag fra den eneste tilbyderen utenfor Iris konsernet av om
kravene i konkurransen om avfallshåndtering er konkurransebegrensende. Notatet er datert
11.12.2020.
Kluge skriver at det er satt opp et absolutt krav for delkontrakt 1:
«Tilbyder skal tilby mottaksplass for mottak av alt avfall i delkontrakt 1 i Bodø
Kommune – fortrinnsvis med kort avstand fra Oppdragsgivers renovasjonskjøretøy
sin oppstillingsplass på Vikan avfallsplass»
Kluge legger til grunn at Iris Produksjon i realiteten er alene om å kunne tilby et
konkurransedyktig tilbud i konkurransen om delkontrakt 1. Dette oppgir de fire grunner til.
For det første er det bare to aktører som har tillatelse til mottak av avfall i Bodø kommune.
Den ene er Iris Salten IKS som leier ut sitt anlegg til Iris Produksjon AS. Det andre er Østbø
AS.
For det andre framgår det av det absolutte kravet at «alt avfall» i delkontrakt 1 skal kunne
mottas, noe som innebærer at relevante tilbydere ikke bare må ha et anlegg, men må også
kunne ta imot alle typer avfall som faller inn under delkontrakt 1 og den totale mengden
avfall. Østbø har tillatelse for mottak av 20.000 tonn avfall i Bodø i dag, og kan følgelig ikke
håndtere de 35.000 tonnene som kontrakten omfatter i sitt anlegg alene. Anlegget til Østbø
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kan altså i prinsippet bygges ut til å ta tilnærmet dobbelt mengde, men de vurderer at det på
grunn av lang behandlingstid på mellom 3 måneder og et år hos statsforvalteren og tiden det
ville ta å utvide anlegget ikke er mulig å gjennomføre innen fristene satt i anbudet.
For det tredje er det tale om en kontraktsvarighet på ca. tre år, med opsjon for forlengelse i tre
år. Kontraktslengende umuliggjør derfor større anleggsinvesteringer som alene har som
formål at tilbyderne kan delta i kontrakten.
For det fjerde innebærer delkontrakt 1 i tillegg mottak av matavfall, som samles inn fra
husholdninger og næringskunder i regionen. Matavfallet kan ikke håndteres på Østbøs eget
anlegg. Dette innebærer at den som har hånd om komposteringsanlegget på Vikan i realiteten
har et regionalt monopol på håndtering av matavfall.
Kluge legger til grunn at kravene isolert sett kan antas å være saklige, men skriver:
«Dette er altså ikke bare momenter som premierer en lokal tilstedeværelse eller andre
forhold som er viktig for oppdragsgiver, men som utestenger andre aktører fullstendig
dersom de ikke er oppfylt. Mer sentralt er det imidlertid at kravene, om de hadde vært
stilt på en annen måte, kunne oppnådd samme formål uten å ha en
konkurransebegrenset effekt. Dersom håndteringen av avfallet i delkontrakt 1 var
splittet opp i flere delkontrakter ville det skapes konkurranse om i alle fall deler av det
totale kontraktsomfanget.»
«Sagt på en annen måte så er det tvilsomt om det foreligger «saklig grunn» til å ha all
håndteringen av avfall i en og samme kontrakt. Etter vårt syn ville det følgelig vært en
bedre, og mer rettslig sikker løsning, å dele kontraktene opp i flere delkontrakter.»
«Oppsummert er det mulig å anse ønskene om rask responstid og lokal tilstedeværelse
som forhold som har reell betydning for kvaliteten på ytelsene og som dermed isolert
sett er saklige. Samtidig kunne samme formål vært oppnådd dersom konkurransen
hadde vært strukturert på en annen måte.»
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Kluge kommer også med forslag om andre måter å gjennomføre anbudsprosessen på som
kunne gitt mer reell konkurranse og uttaler.
«Når ingen av de nevnte alternativene velges er det en stor risiko for at Iris Service
ender opp med å betale en pris som er høyere enn markedspris, noe som igjen vil få
direkte betydning for de renovasjonsgebyrene som betales av innbyggerne i
regionen.»
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3 Revisors vurdering
I dette kapittelet har vi satt opp problemstillingene med kriteriene som vi har satt opp for å
vurdere faktaene fra forrige kapittel opp mot.
Problemstilling 1
I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar
kravene i statsstøtteregelverket?

1. Iris Salten konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.
Det er inngått avtaler mellom selskapene i alle forhold der det overføres midler fra et selskap
til et annet. Avtalene er relativt detaljerte gir mulighet for å beregne kostnadene nøyaktig. For
avtalene som gjelder den kontorstøtten de øvrige selskapene har fra Iris Salten ivaretar
konsernets revisor BDO at prisene sammenlignes med oppdaterte markedspriser på liknende
tjenester.
Når det gjelder leien Iris Produksjon betaler til Iris Salten for leie av deponiet har
virksomheten hatt en klar forståelse av at dette skulle leies ut til markedspris. Lav leie ville gi
selskapet fordel i konkurranse mot andre og utgjøre en form for statsstøtte. Det er imidlertid
vanskelig å avgjøre hva som er korrekt markedspris for denne leien.
For å forsikre seg om at denne leien er så nært markedspris de kan komme har Iris Salten
innhentet en vurdering fra Nord-Megler AS høsten 2021. Selv om vurderingen var ca 10%
høyere enn prisen Iris Produksjon har betalt tidligere gir dette en klar forståelse av at Iris
Salten ønsker å følge opp markedsinvestorprinsippet. Konserndirektøren har også forsikret at
leieprisen vil bli justert på bakgrunn av Nord-Meglers AS sin uavhengige vurdering.
For å sikre seg riktig gjennomføring av markedsinvestorprinsippet ble Deloitte engasjert for å
gjøre en vurdering av organiseringen av Iris Salten konsernet. Deloitte har etter revisors
skjønn gjort en grundig vurdering og kommet til at Iris Salten konsernet var godt tilpasset
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dette markedsinvestorprinsippet. Revisor ser dette som en planmessig og god tilnærming til
de utfordringene som Iris Salten har stått ovenfor de siste årene.
Det er også gjennomført en omorganisering av Iris Produksjon for å sørge for at det ikke kan
forekomme kryssubsidiering og ulovlig statsstøtte. Avdelingsregnskap for deponiet og
overføring av 90% av overskuddet fra deponidriften til Iris Salten, er slik revisor ser det gode
tiltak for å forhindre kryssubsidiering og konkurransevridende virksomhet.
Iris Salten har slik revisor ser det jobbet godt med å følge opp alle regler og retningslinjer for
å sørge for at de holder seg innenfor Markedsinvestorprinsippet. Det er gjennomført en rekke
tiltak for å redusere faren for kryssubsidiering, konkurransevridning og minimere faren for
ulovlig statsstøtte.
Iris Salten konsernet har etter revisors vurdering fulgt markedsinvestorprinsippet.

2. Iris Salten konsernet skal føre separate regnskaper mellom selvkostområdet og
næringsaktiviteten.
I vår revisjon av selvkostområdet i Iris Salten fra 2019 og 2020 fant vi at disse regnskapene i
all hovedsak var i orden.
Vi viser derfor til vår tidligere revisjon og legger til grunn at kriteriet er oppfylt.

3. Iris Salten konsernet bør sørge for et selskapsmessig skille mellom økonomisk og
ikke økonomisk virksomhet.
Det følger av selskapsavtalen til Iris Salten at forretningsmessig virksomhet av vesentlig
betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper. Konsernet er i all hovedsak delt opp i
selskaper som driver med økonomisk virksomhet og de som driver ikke økonomisk
virksomhet.
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For de tilfellene selskaper slik som Iris Produksjon driver med begge deler, har de meget
gode praktiske begrunnelser for dette. Det vil fort bli utfordrende og ikke minst lite effektivt å
skulle ha to eller flere adskilte selskaper til å gjøre den samme jobben med behandling av
avfall. Dette måtte i alle tilfeller ha blitt samordnet for å sørge for at ikke det ene selskapet
skulle ha fordel av det andres tilstedeværelse. Målet er jo tross alt at produksjonen skal være
så effektiv som mulig slik at selvkostgebyret til husstandene blir så lavt som mulig.
Revisors vurdering er at kriteriet i all hovedsak er oppfylt.

Problemstilling 2
I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om
mottak av avfall vinteren 2020/2021?
1. Iris Service skal opptre i samsvar med konkurranseprinsippet.
Iris Service har gjennomført en anbudskonkurranse. Konkurransen er kunngjort i henhold til
kravene i forskrift om offentlige anskaffelser. De utgav en veileder på forhånd for å gi
eventuelle tilbydere bedre tid til å forberede eventuelle tilbud. De valgte også å dele opp
kontrakten for å åpne for mer konkurranse. Revisor mener dette som utgangspunkt er gode
tiltak for å ivareta konkurranseprinsippet.
Det ble ikke oppnådd reell konkurranse for delkontrakt 1. Iris Service ble rådet til å dele opp
kontrakten mer for å skape mer konkurranse, når de ikke gjorde dette og heller ikke satt inn
andre tiltak for å forsikre seg om at det ble konkurranse er dette litt uheldig. En metode som
kunne vært brukt er å kommunisere med markedet for å få en forståelse av
konkurransesituasjonen. Revisor mener ytterligere tiltak for å få til konkurranse kunne vært
forsøkt.
Kriteriene nedenfor henger også sammen med vurderingen av dette kriteriet.
Samlet sett har ikke revisor grunnlag for å si at konkurranseprinsippet ikke er oppfylt.
Vurderingene og fakta rundt denne konkurransen gir likevel en forståelse av at en opererer
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veldig nært konkurranseprinsippets grense. Revisor mener det bør være mulig å ivareta
konkurranseprinsippet på en mer betryggende måte slik at en unngår spekulasjoner om
konkurransevridning og kryssubsidiering som kan føre til høyere gebyr.
Vurderingen av kriteriene nedenfor henger også sammen med vurderingen av dette kriteriet.
Revisor kommer samlet til at konkurranseprinsippet er fulgt.

2. Kravene i Iris Service kravspesifikasjon skal være saklige og objektive.
Det reises i faktagrunnlaget spørsmål om deler av kravspesifikasjonen er tilpasset Iris
Produksjon. Dette går i all hovedsak på kravene om lokal tilstedeværelse.
Iris Service har etter revisors vurdering begrunnet disse kravene godt. Vurderingen til Østbøs
Advokat er likevel at disse kravene gjør det vanskelig for andre enn Iris Produksjon å kunne
delta i konkurransen.
Iris Service kunne nok når en ser på dette i ettertid oppstilt disse kravene på en annen måte
eller rigget hele konkurransen annerledes for å unngå disse utfordringene. Også her kunne det
vært ønskelig med en prosess som i mindre grad åpnet for spekulasjoner. Det er imidlertid
vanskelig å påstå at de ved gjennomføring av konkurransen burde ha lagt større vekt på å
unngå disse utfordringene.
Revisor mener det finnes flere muligheter for eventuelle konkurrenter for å kunne ivareta
kravene om lokal tilstedeværelse og mottak av avfall. Iris Service sitt mål med konkurransen
var å anskaffe en tjeneste som i så stor grad som mulig ivaretok deres behov. Kravene
representerer et reelt behov hos Iris Service og det er dermed vanskelig å påstå at disse
kravene ikke var tilstrekkelig saklige.
Når det gjelder mottak av matavfall foreligger det i dag bare en godkjent mottaksplass for for
behandling av matavfall i Bodø-området. Denne ligger på Vikan og et leiet ut til Iris
Produksjon fra Iris Salten IKS. Dette er etter revisors vurdering en utfordring ettersom mottak
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av matavfall var en del av konkurransens delkontrakt 1. Likevel vil også en ekstern aktør
kunne inngå avtale om leveranse av matavfall til mottaket på Vikan. Alternativet er å opprette
et nytt mottak for matavfall. På grunn av tidsutfordringen kunne kanskje løsningen vært en
kombinasjon av de to. Revisor legger likevel til grunn at det absolutte kravet om mottak av
matavfall lokalt som del av delkontrakt 1 vanskeliggjør deltagelse for andre aktører enn Iris
Produksjon. Revisor mener det er sannsynlig at det kunne vært inngått en avtale med Iris
Produksjon om behandling av matavfallet. Det er likevel vanskelig å påstå at kravet utelukker
andre leverandører fra å kunne delta i konkurransen.

Revisor legger til grunn at kravene som stilles må anses tilstrekkelig saklige og objektive.

3. Iris Service skal skriftlig begrunne sitt valg om å ikke dele opp kontrakten.
Iris Service benyttet Deloitte som konsulent for å gjennomføre anbudskonkurransen. Deloitte
vurderte at kontrakten burde deles i seks delkontrakter for å skape bedre konkurranse. Iris
Service gikk likevel for en todeling der den ene delen var så stor at ingen andre lokalt hadde
kapasitet i anlegget til å motta så mye avfall. Iris Service var gjort oppmerksom på dette fra
sin konsulent. Deloitte har likevel lagt til grunn at denne oppdelingen en innenfor regelverket.
Iris Service begrunnet sitt valg om to deling med en fare for at oppdelingen kunne fordyre
den samlede kontrakten. Noen av disse delkontraktene ville være så lite attraktive at de sto i
fare for å ikke få tilbydere. En seksdeling åpnet for større risiko for at deler av tjenesten de
etterspurte kunne falle mellom to stoler. I tillegg mente de at det var vanskelig å beregne hvor
store kostnader de selv ville få med å forholde seg til og å samkjøre alle disse aktørene.
Av veilederen til regelverket om offentlige anskaffelser12 framgår at hverken KOFA eller
domstolene kan overprøve begrunnelsen. Revisor har derfor valgt å ikke gå inn på noen

12

Punkt 30.3 nederst side 218.
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nærmere vurdering av begrunnelsen. På bakgrunn av erfaringen fra denne saken med å oppnå
liten konkurranse bør kanskje Iris Service vurdere å dele opp kontrakten mer i framtiden.
Iris Service har skriftlig begrunnet dette valget i anskaffelsesdokumentene.

4. Iris Service skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.
Iris Service har rådført seg med Deloitte for å ivareta habiliteten i ved gjennomføringen av
denne anbudskonkurransen. De har også benyttet Deloitte som rådgiver og konsulent
gjennom hele prosessen slik at de hadde noen utenfra til å gjøre som gjennomførte det meste
av prosessen. Det å sette ut det meste av prosessen til en utenforstående konsulent vil etter
revisors vurdering ha meget god effekt for å sikre objektivitet og habile avgjørelser i
prosessen.
Etter råd fra Deloitte ble det innhentet en person utenfra som styreleder i Iris Service i alle
saker som hadde med anskaffelsen å gjøre. Dette var for å sikre at det ikke kunne tilflyte Iris
Produksjon informasjon om denne prosessen. Både den fungerende styrelederen i Styret i Iris
Service og fungerende daglig leder i Iris Service, har forklart at det ikke var kommunikasjon
mellom selskapene om anskaffelsessaken og at dette var en klar policy internt. Det var bare to
personer i Iris Service som arbeidet med dette opp mot Deloitte.
På spørsmål fra revisor svarte styrelederen at han ikke hadde noe forhold til Iris Salten før
dette, men at han hadde betydelig erfaring med styrearbeid.
Det har vært stilt spørsmål ved bruken av Avfallsmegler Nord som konsulent i denne saken.
Deloitte har imidlertid vurdert at oppdraget deres var å gi en generell beskrivelse av
nedstrømsløsninger i bransjen, uten at det ble gitt konkrete anbefalinger til dette anbudet.
Revisor har fått seg forelagt og gjennomgått dokumentet som var levert av Avfallsmegler
Nord og kan ikke se at Iris Saltens 20% eierandel i virksomheten skulle være egnet til å
påvirke innholdet.
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Revisor kommer til at de innførte tiltakene er egnede for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.

5. Iris Service skal ved fristberegning ta hensyn til kontraktens kompleksitet og
tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud.
Iris Service fikk selv utfordringer med å følge tidsskjemaet de satte opp for gjennomføringen
av anbudskonkurransen. Dette førte til en utsettelse på to måneder i forhold til opprinnelig
plan. Dette gir et inntrykk av at det ikke var gitt spesielt god tid for tilbyderne til å sette seg
inn konkurransen i og forberede et tilbud.
For å gi eventuelle tilbydere så god tid som mulig ble det utgitt en veileder på sommeren
2020 med alle opplysninger tilbyderne skulle trenge for å kunne forberede tilbud. Det at
denne kom ut på sommeren når tilbyderne ikke hadde folk på jobb til å begynne å arbeide
med dette, er selvfølgelig uheldig og gjør at fordelen med veilederen ikke ble så stor som
ønsket. For eventuelle tilbydere som ønsket å gi tilbud ville dette uansett utgjøre en vesentlig
forlengelse av tiden de hadde til rådighet. Innholdet i veilederen var etter revisors vurdering
tilstrekkelig til at eventuelle tilbydere kunne forberede tilbudene sine så snart de hadde
mulighet etter at veilederen var lagt ut. Dette gjør at veilederen likevel var et viktig verktøy
for å gi tilbyderne nødvendig tid.
Fra konkurransen ble lagt ut, til tilbudsfrist var det en måned. Dette er minstefristen etter
anskaffelsesforskriften §20-2. Revisor vurderer at det kanskje burde vært gitt forlenget frist
for en kontrakt på dette nivået.
Når en tar hensyn til kompleksiteten i kontrakten er det etter revisors vurdering veilederen
som kom 4 måneder før konkurransegrunnlaget, som gjør at fristene likevel må anses å være
innenfor regelverket. Revisor legger til grunn at tiden er knapp, men det er vanskelig å si at
den ikke følger regelverket.
Revisor kommer til at fristene må anses å være tilstrekkelige for å utarbeide forespørsler og
tilbud i denne kontrakten.
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3.1 Konklusjon og anbefaling

3.1.1 Konklusjon
Problemstilling 1
I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som
ivaretar kravene i statsstøtteregelverket?

Iris Salten har slik revisor ser det jobbet godt med å følge opp alle regler og retningslinjer for
å sørge for at de holder seg innenfor Markedsinvestorprinsippet. Det er gjennomført en rekke
tiltak for å redusere faren for kryssubsidiering, konkurransevridning og for å minimere faren
for ulovlig statsstøtte.
Iris Salten konsernet har etter revisors forståelse fulgt markedsinvestorprinsippet.
I vår revisjon av selvkostområdet i Iris Salten fra 2019 fant vi at disse regnskapene i all
hovedsak var i orden.
Vi viser derfor til vår tidligere revisjon og legger til grunn at kriteriet er oppfylt.
Konsernet er i all hovedsak delt opp i selskaper som driver med økonomisk virksomhet og de
som driver ikke økonomisk virksomhet. Unntakene viser seg å være godt begrunnet.
Revisor legger til grunn at Iris Salten konsernet i all hovedsak har et selskapsmessig skille
mellom økonomisk og ikke økonomisk virksomhet.
Konklusjon:
Iris Salten konsernet har i stor grad sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i
statsstøtteregelverket.
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Problemstilling 2
I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen
om mottak av avfall vinteren 2020/2021?
Samlet sett har ikke revisor grunnlag for å si at konkurranseprinsippet ikke er oppfylt.
Vurderingene og fakta rundt denne konkurransen gir likevel en forståelse av at en opererer
veldig nært konkurranseprinsippets grense. Revisor mener det bør være mulig å ivareta
konkurranseprinsippet på en mer betryggende måte slik at en unngår spekulasjoner om
konkurransevridning og kryssubsidiering som kan føre til høyere gebyr.
Revisor kommer likevel til at konkurranseprinsippet er fulgt.
Kravene som er stilt i konkurransegrunnlaget er etter revisors forståelse viktige for Iris
Service for å ivareta deres ønske om en god tjeneste. De absolutte kravene om lokal
tilstedeværelse og mottak av alle typer avfall vil likevel samlet kunne vanskeliggjøre
deltakelse for de aller fleste konkurrenter. Vi mener likevel at kravene ikke utelukker
konkurranse.
Revisor legger til grunn at kravene som stilles må anses tilstrekkelig saklige og objektive.
Iris Service har delt opp kontrakten i to deler og har begrunnet dette godt ut fra sine egne
utfordringer og behov. Begrunnelsen er skriftlig og foreligger i anskaffelsesprotokollen.
Iris Service har skriftlig begrunnet dette valget i anskaffelsesdokumentene.
Iris Service har gjort en rekke tiltak for å sørge for habilitet og uavhengighet gjennom
anskaffelsesprosessen.
Revisor kommer til at de innførte tiltakene er egnede for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.
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Iris Service ga ut en veileder midt på sommeren 2020 og sørget for at tilbyderne hadde nesten
fem måneder fram til tilbudsfristen. Revisor legger til grunn at tiden er knapp, men det er
vanskelig å si at den ikke følger regelverket.
Revisor kommer til at fristene må anses å være tilstrekkelige for å utarbeide forespørsler og
tilbud i denne kontrakten.
Konklusjon:
Iris Service AS har i varierende grad tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen
om mottak av avfall vinteren 2020/2021.

3.1.2 Anbefalinger

1. Iris Service bør sørge for en mer betryggende etterlevelse av konkurranseprinsippet
ved utarbeidelse av anbud på behandling av avfall.
2. Iris Service bør sørge for at deres krav i deres konkurransegrunnlag ikke
vanskeliggjør deltakelse fra mulige tilbydere.
3. Iris Service bør vurdere å dele opp kontraktene mer for å skape bedre konkurranse i
framtiden.
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4 Konserndirektørens kommentar
4.1 Bemerkninger til konserndirektørens kommentar

Revisor mottok etter avtale høringssvar fra konserndirektøren i Iris salten IKS 07.01.2022.
Konserndirektøren stiller seg positiv til rapporten og gir utrykk for at konsernet, med
henblikk på problemstilling 1, vil fortsette å arbeide med å sikre etterlevelse av
statsstøtteregelverket gjennom å ha kontinuerlig fokus på dette temaet i det daglige.
For problemstilling 2 legger konserndirektøren til grunn at evalueringen gir god læring og
gode korrektiver til neste anbudsrunde for behandling av avfall.
Til slutt bekrefter konserndirektøren at rapporten vil bli gjennomgått av deres ledelse og at
rapportens innspill vil bli tatt til etterretning.
Høringssvaret har ikke gitt grunnlag for endringer i rapporten og er vedlagt rapporten i
vedlegg 1.
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•

Styredokumenter Iris Salten 2019-2021
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Styredokumenter Iris Produksjon 2019-2021

•

Styredokumenter Iris Service 2019-2021

Figuroversikt
Figur 0 – Forsiden, Organisasjonskart Iris Salten IKS fra Iris Salten IKS
Figur 7 - Utdrag av brev fra Østbø AS til Iris Salten IKS
Figur 8 – Avtaleoversikt mottatt fra Iris Salten IKS
Figur 9 – Kostnadsberegning adm. tjenester til Iris Service
Figur 10 – Kostnadsberegning leie av deponi for Iris Produksjon
Figur 11 – Vurdering av markedsleie Nord-Megler AS
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6 Vedlegg
Vedlegg 1. Høringssvar fra konserndirektøren
«Temaene som Kontrollutvalgene ønsker vurdert er av en meget høy kompleksitet både ut fra
en praktisktilnærming, men også en teoretisk og juridisk betraktning. Det vil derfor være
utfordrende å få belyst alle sider i de ulike problemstillingene.
Rapportens «faktadel» og delen «revisors vurderinger» gir en god beskrivelse av
problemstillingene som Kontrollutvalgene ønsker skal vurderes.
Når det gjelder konklusjonene i delkontrakt 1 «hvorvidt vi etterlever kravene i
statsstøtteregelverket», vil konsernet fortsatt arbeide for å sikre at dette etterleves gjennom å
ha kontinuerlig fokus på dette temaet i det daglige. Dersom driften endres, skal endringene
evalueres i forhold til statsstøtteregelverket.
For delkontrakt 2 «anbudskonkurransen», er et anbud på behandling av avfall et nytt område
for Iris Service, som har sin kompetanse innenfor innsamling av avfall og drift av miljøtorg.
En slik evaluering gir god læring og gode korrektiver til neste anbudsrunde på behandling av
avfall.
I denne konkurranse er vektet i forhold til tredelt bunnlinje, dvs. at prisaspektet kun er vektet
med 35%, mens øvrige vektig er 35% på Kvalitet og 30% på Miljø. En oppdeling i færre
delkontrakter er ikke ensbetydende at kontraktsprisen i sin helhet har blitt lavere, da
tilbyderne også må levere innenfor Kvalitet og Miljø.
Rapporten vil bli gjennomgått av vår ledelse og innspill tatt til etterretning.
Avslutningsvis vil jeg berømme revisor for sin gode evne til å sette seg inn i særdeles
komplekse og utfordrende fagområder.»
Bodø/07.01.22
Bjørn Ove Moum
Konserndirektør Iris Salten IKS
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Vedlegg 2. Utledning til revisjonskriterier
Problemstilling 1
I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar
kravene i statsstøtteregelverket?
Offentlig støtte defineres i EØS-avtalen artikkel 61:
«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater
eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer
med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte
varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker
samhandelen mellom avtalepartene.»
I veilederen til regelverket om offentlig støtte er dette formulert som seks vilkår som alle må
være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte.
1. Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet
2. Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form
3. Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren
4. Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller
tjenester
5. Støtten kan virke konkurransevridende
6. Støtten kan påvirke samhandelen mellom EØS-landene
Dersom alle vilkårene er oppfylt samtidig utgjør tiltaket offentlig støtte. Dersom et av
vilkårene ikke er oppfylt, er ikke tiltaket eller tilskuddet offentlig støtte.
Alle typer overføring av økonomisk fordel fra Iris Salten IKS eller Iris Service AS til Iris
Produksjon vil slik revisor ser det som utgangspunkt oppfylle disse seks vilkårene.
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For å forhindre kryssubsidiering og dermed offentlig støtte må de derfor iverksette tiltak som
er egnet til å forhindre dette.
Et anerkjent virkemiddel for å unngå kryssubsidiering er å følge markedsinvestorprinsippet.
Prinsippet er innført via EF-domstolen13 og EØS-retten, og kommer til anvendelse når det
offentlige tilfører midler til foretak. Prinsippet brukes for å avgjøre om tilførselen i slike
tilfeller innebærer en lovlig investering eller en tildeling av offentlig støtte.
Markedsinvestorprinsippet innebærer at det må foretas en analyse av om investeringer
foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Statsstøttereglene stiller
på denne måten krav om at enhver overføring av midler fra det offentlige til et foretak skal
være gjennomført på markedsvilkår.
ESAs14 retningslinjer for statsstøtte beskriver de konkrete vurderingene som må foretas for å
avgjøre om støtten er lovlig. Analysen som skal foretas etter markedsinvestorprinsippet
(markedsinvestortesten), skal:
1. Identifisere hvilke hensyn som er relevante ut fra en privat investors synsvinkel.
Spørsmålet blir hvilke av de hensyn som det offentlige skal ivareta det er tillatt å
tillegge vekt når et foretak tilføres midler. Utgangspunktet når det offentlige
investerer i foretak som driver virksomhet på markedet, er at det må være utsikter til
markedsmessig avkastning på kapitalen.
2. På bakgrunn av tillatte markedsøkonomiske hensyn, avgjøre om den konkrete
transaksjon er markedskonform. Spørsmålet blir om en privat investor av

13

Nå EU-domstolen (Court of Justice of the European Union) den øverste dømmende myndighet i EU-systemet.

14

EFTAs (Det europeiske frihandelsforbundet) overvåkingsorgan, som ble opprettet i 1992.
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sammenlignbar størrelse, ville ha overført tilsvarende midler til et foretak i
tilsvarende situasjon. Det er ikke tilstrekkelig å påvise at investeringen ikke vil være
tapsbringende.
Tidspunktet for vurderingen av om en transaksjon er markedskonform etter
markedsinvestorprinsippet, er investeringstidspunktet. Det er ikke avgjørende om
avkastningen i ettertid viser seg å bli for lav. Dersom det offentlige foretok en forsvarlig
analyse i tråd med markedsinvestorprinsippet på investeringstidspunktet, vil investeringen
dermed ikke være i uoverensstemmelse med statsstøttereglene.
Styret i Iris Salten har vedtatt at konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.
På bakgrunn av dette setter vi opp følgende kriterie:

1. Iris Salten konsernet skal følge markedsinvestorprinsippet.
Det er slått fast i en rekke saker fra ESA og EU-kommisjonen15, at separate regnskaper
mellom selvkost og økonomisk aktivitet er egnede tiltak for å redusere risikoen for
kryssubsidiering. Avfallsforskriften §15-4 oppstiller et krav om at det skal føres separate
regnskaper mellom selvkostområdet og næringsaktivitet.
En annen metode for å forhindre kryssubsidiering er i henhold til statsstøtteregelverket å
foreta et selskapsmessig skille mellom næringsvirksomhet og ikke økonomisk virksomhet.
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterier:

15

EU-kommisjonen, eller Europakommisjonen, er et av styringsorganene i EU, ved siden av Rådet

(tidligereMinisterrådet), Europaparlamentet, EU-domstolen og Det europeiske råd.
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2. Iris Salten konsernet skal føre separate regnskaper mellom selvkostområdet og
næringsaktiviteten.
3. Iris Salten konsernet bør sørge for selskapsmessig skille mellom økonomisk og
ikke økonomisk virksomhet.

Problemstilling 2
I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransen om
mottak av avfall vinteren 2020/2021?
Kravet om konkurranse i ved offentlige anskaffelser finner vi i lov om offentlige
anskaffelser16 §4, med presiseringer i forskrift om offentlige anskaffelser 17.
I veilederen til reglene om offentlige anskaffelser18 er konkurranseprinsippet redegjort for på
følgende måte.
«Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med det grunnleggende prinsippet om konkurranse.
Bestemmelsen etablerer et generelt «konkurranseprinsipp». Konkurranser anses som et egnet
virkemiddel for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i det offentlige.
Konkurranseprinsippet fremkommer også i EU/EØS-retten.
Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er omfattet
av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene.

16

LOV-2016-06-17-73

17

FOR-2016-08-12-974

18

P-2017-933 (P-933
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Over terskelverdiene ivaretas konkurranseprinsippet ved at oppdragsgiveren skal kunngjøre
konkurransen. Ved å kunngjøre har oppdragsgiveren mulighet til å nå ut til et stort marked.
Markedet vil kunne respondere og alle aktuelle leverandører vil kunne inngi tilbud. Dette vil
gi oppdragsgiveren flere valgmuligheter når det kommer til pris og kvalitet. Den enkelte
leverandør vil også være klar over at alle konkurrentene kan inngi tilbud, og dermed søke å gi
det beste tilbudet.
Kravet til konkurranse gjelder så langt det er mulig. Kun unntaksvis vil oppdragsgiveren
derfor kunne tildele en kontrakt direkte til en leverandør uten konkurranse. Avvik fra
prinsippet kan for eksempel være tillatt der det kun foreligger én leverandør i markedet og
oppdragsgiveren kan anskaffe ytelsen direkte fra leverandøren.
På denne bakgrunn har vi satt opp følgende kriterie:
1. Iris Service skal opptre i samsvar med konkurranseprinsippet.

Når det gjelder kravspesifikasjonen fremgår det av Nærings- og fiskeridepartementets
veileder til anskaffelsesregelverket (Punkt 20); «Det er særlig viktig at kravspesifikasjonen
utformes med et bevisst forhold til konkurransesituasjonen på markedet. Kravspesifikasjonen
skal ikke medføre diskriminering eller forfordeling av enkelte leverandører, og kravene må
heller ikke utformes på en måte som virker konkurransebegrensende uten at dette kan
begrunnes på en saklig og objektiv måte. Dersom kravspesifikasjonene reelt sett har en
diskriminerende virkning, kan dette utgjøre et brudd på likebehandlingsprinsippet»
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:
2. Kravene i Iris Service kravspesifikasjon skal være saklige og objektive.

Oppdeling av kontrakt er regulert i anskaffelsesforskriften §19-4. Av veilederen framgår det
at formålet med bestemmelsen er å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i
konkurranser om offentlige kontrakter. Oppdeling av anskaffelser kan gi økt konkurranse om
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oppdraget ved at delkontraktene for eksempel er bedre tilpasset små og mellomstore
bedrifters kapasitet, fagområde eller geografiske plassering.
I forskrift om offentlige anskaffelser §19-4 første ledd framgår det at oppdragsgiver kan
velge å dele opp kontrakten og bestemmer selv størrelsen og innholdet i delkontraktene. Av
bestemmelsens annet ledd framgår et krav til skriftlig begrunnelse i anskaffelsesdokumentene
dersom oppdragsgiver velger å ikke dele opp kontrakten.
Av Veilederen framgår det at begrunnelsen ikke kan overprøves, verken av KOFA eller
domstolene.
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:
3. Iris Service skal skriftlig begrunne sitt valg om å ikke dele opp kontrakten.

For å ivareta habilitet ved offentlige anskaffelser følger av forskrift om offentlige anskaffelser
§ 7-5 at ved gjennomføring av en anskaffelse som er omfattet av forskriften, gjelder reglene
om habilitet i forvaltningsloven § 6 til § 10 og kommuneloven § 40 nr. 3.
For oppdragsgivere som ikke er omfattet av forvaltningsloven, gjelder forvaltningsloven § 6
til § 10 tilsvarende. Av bestemmelsens §7-5 annet ledd følger det at oppdragsgiveren skal
treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet.
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:
4. Iris Service skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe
tilfeller av inhabilitet.

For anskaffelser etter forskriften del III er det fastsatt minimumsfrister som oppdragsgiveren
må forholde seg til. Minimumsfristene varierer etter hvilken anskaffelsesprosedyre som er
valgt. Minimumsfristene har blitt redusert i nytt regelverk for å sikre større fleksibilitet for
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oppdragsgiveren. Kortere frister gir oppdragsgiveren større fleksibilitet til å gjennomføre
raskere anskaffelser der dette er mulig og hensiktsmessig.
Ved fastsettelsen av frister skal oppdragsgiveren ta hensyn til kontraktens kompleksitet og
tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud, jf. § 20-1 første ledd.
Denne bestemmelsen er likelydende i forskriften del II og III og gjelder generelt for alle
anskaffelsesprosedyrene. I veilederen er følgende sagt om dette punktet. Tilbudsfristen kan
være kortere dersom det skal anskaffes "hyllevarer" enn ved mer komplekse anskaffelser, som
for eksempel store bygg- og anleggsarbeider og kompliserte IKT-kontrakter, der
leverandørene har behov for å gjøre grundigere undersøkelser for å kunne utarbeide et
tilbud.
Av anskaffelsesforskriften §20-2 første ledd følger det at i en åpen anbudskonkurranse skal
fristen for mottak av tilbud være minst 30 dager regnet fra den dagen den alminnelige
kunngjøringen sendes til TED-databasen. I bestemmelsens annet ledd a) følger det at fristen
kan forkortes til 15 dager dersom oppdragsgiveren har publisert en veiledende kunngjøring
etter § 21-3 tidligst 12 måneder og senest 35 dager før kunngjøringen, og b) den veiledende
kunngjøringen inneholder alle opplysningene som skal fylles ut i kunngjøringsskjemaet for
veiledende kunngjøringer, så langt disse opplysningene forelå på kunngjøringstidspunktet.
Oppdragsgiveren kan ikke fastsette kortere frister enn minimumsfristene som gjelder for den
konkrete anskaffelsesprosedyren han skal bruke. Oppdragsgiveren står imidlertid fritt i alle
tilfeller til å fastsette lengre frister enn minimumfristene.
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:
5. Iris Service skal ved fristberegning ta hensyn til kontraktens kompleksitet og
tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud.
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