Eieravtale Søndre Helgeland Miljøverk
(Underlag til selskapsavtale datert 27.04.2018)
Eierkommuner:
Alstahaug kommune
Grane kommune
Leirfjord kommune
Vega kommune

§1

Brønnøy kommune
Hattfjelldal kommune
Sømna kommune
Vefsn kommune

Dønna kommune
Herøy kommune
Vevelstad kommune

Representantskapet

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet
representantskapet er selskapets øverste myndighet.

gjennom

representantskapet

og

§ 1.1 Representantskapets sammensetning
Selskapets representantskap skal være sammensatt av representanter fra eierkommunene i
relasjon til folketallet, slik at kommunene får en representant pr. påbegynt 5 000 innbygger.
Antall medlemmer justeres etter folketallet hvert fjerde år og ved økning/reduksjon i antall
eierkommuner eller kommunesammenslåing. Medlemmer av styret kan ikke være
medlemmer av representantskapet.
Kommunestyret i den enkelte eierkommune velger medlemmene med personlige
varamedlemmer til representantskapet for en periode på 4 år. Valgene følger valgperioden
for kommunestyrene. Deltakere kan foreta nyvalg av sine representanter i valgperioden.

§ 1.2 Innkalling til representantskapet
Representantskapet trer sammen når leder bestemmer det, eller når styret, revisor, minst en
av eierne eller minst tredel av representantskapets medlemmer krever det. Innkalling til møte
skal skje med minst fire ukers varsel og skal innholde saksliste.
Styrets leder og daglig leder har plikt til, de øvrige styremedlemmer har rett til, å møte i
representantskapet og med talerett.

§ 1.3 Representantskapets myndighet og saksbehandling
Representantskapet skal behandle følgende saker:
a)

Selskapets reviderte årsregnskap med årsberetning

b)

Fastsetting av godtgjørelse til representantskapet, styret, valgkomite samt revisor.

c)

Valg:
- leder og nestleder i representantskapet for 2 år ad gangen
- styremedlemmer med varamedlemmer

Eier avtale datert 27.04.18

Side 1

- styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen
- leder, nestleder og medlem av valgkomiteen
- revisor ved skifte av revisor
d)

Forslag fra styret til budsjett og økonomiplan.

e)

Forslag fra styret til prisregulativ.

f)

Forslag fra styret til låneopptak når lånesum er over kr. 20 000 000.

g)

Forslag fra styret om avhendelse eller pantsettelse av fast eiendom eller andre større
kapitalgjenstander eller investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller
en eller flere av deltakerne.

h)

Endring av selskapsavtalen eller forslag til eierkommunene om slik endring, jf.
eieravtalens § 7.

i)

Forslag om utelukkelse av deltakere i henhold til § 9.

j)

Forslag fra styret til langtidsplaner og vesentlige endringer i metoder/systemer.

k)

Andre saker som kreves behandlet av styret, revisor, eller minst 1/3 av
representantskapets medlemmer.

Det skal avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det første møte skal avholdes
innen utgangen av april måned, og representantskapet skal da behandle sakene nevnt i
punktene a – c. Innen utgangen av november måned skal det avholdes møte til behandling
av sakene d – e. Øvrige saker behandles ved behov og representantskapet kan innkalles i
samsvar med IKS-lovens § 8.
Representantskapet er vedtaksberettiget og gjennomfører saksbehandlingen i samsvar med
IKS- lovens § 9. Valg skal skje skriftlig dersom ett av representantskapets medlemmer krever
det. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 10 av 15 medlemmer er til stede.
Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt.

§ 2 Styret
§ 2.1 Styrets sammensetning
Kommuner over 5 000 innbyggere skal ha en representant i styret. De øvrige kommuner
samarbeider to og to slik at hver kommune har styrerepresentasjon annenhver valgperiode
med henholdsvis medlem og varamedlem. Ved endring i kommunestrukturen eller lignende
som gir ulikt kommuneantall for samarbeid, skal den største av kommunene under 5 000
innbyggere ha fast representasjon.

Styret består av 5 medlemmer + ansatterepresentant. Minst ett styremedlem velges
fra hver region. To styremedlemmer velges uavhengig av tilhørighet.
Det velges tre varamedlemmer i rekkefølge. Ett varamedlem fra hver region.
Regioninndeling er som følger:
Vefsn, Grane og Hattfjelldal
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Vevelstad, Vega, Sømna og Brønnøy
Alstahaug, Herøy, Dønna og Leirfjord.
§ 2.2 Styrets myndighet og saksbehandling
Styret har ansvaret for selskapets forvaltning og ansvar for en tilfredsstillende organisasjon
av selskapets virksomhet, jf. IKS-loven § 13.
Styret har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige daglig leder samt fastsette dennes
ansettelsesvilkår. Styret skal vedta instruks for daglig leder.
Styret kan oppta lån inntil kr 20 000 000. Lån utover disse rammer krever samtykke fra
eierkommunene.
For øvrig gjelder reglene om låneopptak i IKS-loven § 22, herunder kravet om at låneopptak
må godkjennes av departementet (fylkesmannen).
Innkalling til styremøte og saksbehandlingen i styret skal gjennomføres i samsvar med IKSlovens §§ 11 og 12.

§ 3 Daglig leder
§ 3.1 Daglig leders myndighet
Den daglige leder er leder for selskapets øvrige ansatte og har myndighet til å ansette, si
opp/avskjedige samt fastsette lønnsvilkår for bedriftens ansatte innenfor de rammer som
følger av arbeidslivets avtaler.
Det skal foreligge egen instruks for daglig leder.

§ 4 Valgkomite
§ 4.1 Retningslinjer for valgkomiteen
Det skal oppnevnes en valgkomite til forberedelse av representantskapets valg og
valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, hvorav en er leder og en nestleder. Valgkomiteen
sammensettes på følgende måte:
- 1 medlem fra Brønnøy, Sømna, Vega eller Vevelstad kommune
- 1 medlem fra Alstahaug, Dønna, Herøy eller Leirfjord kommune
- 1 medlem fra Grane, Hattfjelldal eller Vefsn kommune
Valgkomiteen velges for en periode på 2 år.
Valgkomiteen skal fremme en innstilling til Representantskapet på representanter til styret.
Valgkomiteen skal også fremme et forslag til godtgjørelse av styremedlemmer. Det skal
foreligge egne retningslinjer til valgkomiteens arbeid.

§ 5 Avfallsgebyr
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Hver eierkommune skal kreve inn avfallsgebyr og betale for selskapets tjenester.
Avfallsgebyrene fastlegges av det enkelte kommunestyre, jf. forurensingsloven. Gebyrene
skal dekke kommunens samlede utlegg til avfallshåndteringen. Selskapets årlige vederlag fra
eierkommune innkreves i tre rater ved fakturering i februar, juni og oktober. Oppgaven med
innkreving av avfallsgebyr utføres av selskapet.
Selskapet skal ha ens gebyrer og priser for tjenester ovenfor eierkommunene. Dersom det
forslag til gebyrer og priser som selskapet forelegger kommunen ikke blir godtatt, plikter
kommunen å drøfte gebyr- og prisfastsettelsen. Blir partene ikke enige, kan kommunen
utelukkes etter § 9.

§ 6 Avfallsforskrifter
Alle eierkommunene skal ha felles avfallsforskrifter i sitt forhold til selskapet tilpasset
selskapets behov. Dersom det forslag til forskrifter som selskapet forelegger kommunen ikke
blir godtatt, plikter kommunen å drøfte forskriftene med selskapet før endelig vedtak treffes.
Blir partene ikke enige, kan kommunen utelukkes etter § 9.

§ 7 Endring av selskapsavtalen, eieravtalen og retningslinjer til
valgkomiteen
1. Vedtak om endring av selskapsavtalen skal besluttes i henhold til IKS-lovens § 4, 2.
og 3. ledd.
2. Vedtak om endring av eieravtalen gjøres av representantskapet med 2/3 flertall.
3. Vedtak om endring i veileder til valgkomiteen gjøres av representantskapet med 2/3
flertall

§ 8 Uttreden
Hver enkelt eierkommune kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet i henhold til IKS-loven
§ 30. Ved uttreden må den uttredende kommune innbetale sin andel av selskapets brutto
gjeld.

§ 9 Utelukkelse
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet eller dersom
det oppstår spørsmål i henhold til §§ 5 og 6, kan de øvrige deltakere enstemmig beslutte at
vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKS-loven § 31.
Ved utelukkelse som følge av uenighet i henhold til §§ 5 og 6, kreves enstemmighet blant de
kommuner som har godtatt selskapets forslag. Ved utelukkelse skal det økonomiske oppgjør
være som ved uttreden.

§ 10 Oppløsning
Ved oppløsning av selskapet gjelder reglene i IKS-loven §§ 32 – 37.
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