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Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Revidert ”Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) godkjennes.  
 
 
Sammendrag: 
I 2011 behandlet alle de 7 eierkommunene i IØR eierstrategi for selskapet, der eiers 
forventninger og føringer for selskapet går fram. 
 
På bakgrunn av denne behandlingen har selskapets ledelse igjen fremmet et revidert forslag til 
selskapsavtale. Forslaget er behandlet i selskapets styre og selskapets representantskap.  
 
Tidligere forslag ble ikke sluttbehandlet i alle kommuner. 
 
Bakgrunn: 
Forslaget til selskapsavtale bygger i stor grad på tidligere avtale, men åpner for utvidelse av 
virksomheten ut fra det som ble skissert i eierskapsstrategien.  
 
Kommunestyret i hver eierkommune vedtar selskapsavtalen. For at ny selskapsavtale skal 
være gyldig må alle kommuestyrene godkjenne samme avtale.  
 
I brevet fra IØR heter det: 
 
”Representantskapet anbefaler at revidert selskapsavtale videresendes til eierkommunene for 
endelig godkjenning, men det gjøres oppmerksom på at et flertall av representantene går inn 
for at dagens styresammensetning beholdes. 
 
Bakgrunnen for vedtaket er behandling av eierskapsmeldingen for IØR i eget 
representantskapsmøte 10.05.2011 (sak 6/11). 
 
Vedtatt eierskapsmelding medfører: 
 

• Representantskapet blir et interkommunalt planstyre mht bl.a. avfallsplan. 
• Antall styrerepresentanter reduseres og det skal vektlegges ulik kompetanse ved 

valg. Dette innebærer at en valgkomité må velges. 
• Etablering av et VAR-selskap skal vurderes. 
• Felles utfakturering til den enkelte abonnent skal utredes. 
• Mulig overføring av forvaltningsmyndighet til IØR for enkelte områder. 
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Vedtaket medfører at selskapsavtalen må endres. Styret i IØR godkjente i sak 28/11 av 
15.09.2011 forslag til ny selskapsavtale.   
 
Kommentarer til de enkelte paragrafer: 
 
§1. Navn på eierkommuner m/org.nr. – ingen forandring. 
 
§2. Hovedkontor m/regnskapsadresse skal fortsatt være i Askim. 
 
§3. Formål. § 3 er kommunenes oppdrag til selskapet og denne er bearbeidet for å gjenspeile 
dagenes situasjon.    
 
§ 4. Eierandel/forpliktelser. Denne er justert for 2011. 
 
§5. Fremtidige forpliktelser. Dette gjelder oppbygging av etterdriftsfond. 
 
§ 6. Låneopptak og garantistillelse. Denne regulerer selskapets låneopptak, samt at vi ikke 
kan stille garantier for andre. 
 
§7. Driftsutgifter. Vi foreslår en forenkling i forhold til gjeldende. Nytt forslag vil kunne også 
omfatte at IØR fakturerer kundene direkte. 
 
§8. Representantskapet. I henhold til vedtatt eierstrategi skal representantskapet også være et 
interkommunalt planstyre. Det er også nytt at representantskapet skal velge leder, nestleder 
og valgkomité for styrevalg for 4 år av gangen. 
 
§9. Representantskapets møter. Iht. eierstrategien skal det være et vårmøte og et høstmøte 
samt eiermøter med fordeling av saker på respektive møter. 
 
§10. Styret. Iht. eierstrategien skal antall styremedlemmer reduseres til totalt 6. Valgperioden 
er satt til 4 år.  
 
§§ 11 – 18. Denne er identisk med gjeldende avtale” 
 
Endret avtale medfører ingen endret økonomi for selskapet eller mellom selskapet og 
kommunene.  
 
Vurdering: 
Forslaget til selskapsavtale inneholder kun ett punkt som det til nå er avdekket uenighet om. I 
den gjeldende avtalen fastsettes det at styret i IØR skal ha 10 medlemmer, Askim og Eidsberg 
2 representanter hver, Marker, Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet har 1 representant 
hver. De ansatte har 1 representant.  
 
I forslaget til revidert avtale foreslås det at styret skal bestå av 6 representanter, 5 valgt av 
representantskapet og 1 av og blant de ansatte. Representantskapet var delt i synet på dette. 
Flertallet ønsker å beholde dagens ordning, mens mindretallet ønsker 6 representanter i styret.  
 
Den gjeldende ordningen sikrer at alle eierkommunene kan bli representert i styret.  
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Kommunen har tidligere gått inn for endret styresammensetning i behandlingen av 
eierskapsmeldingen og eierstrategien for selskapet, og administrasjonen følger derfor dette i 
sin innstilling. Dersom det nå er politisk enighet om å fravike dette, kan dette fremmes som 
forslag i møtet. 
 
Konklusjon: 
Revidert selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon godkjennes 
 
 
Vedlegg: 
 
 
SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS (IØR)  
 
§ 1  NAVN 
Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) er en interkommunalt virksomhet som er opprettet med 
hjemmel i lov om interkommunale selskaper (lov av 29. januar 1999 nr. 6). Virksomheten er 
eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. 
Selskapets deltakere er kommunene Askim (org.nr. 840 894 312), Eidsberg (org.nr. 944 345 
035), Marker (org.nr. 964 944 334), Skiptvet (org.nr. 941 962 726), Spydeberg (org.nr. 964 
947 352), Hobøl (org.nr. 964 947 449) og Trøgstad (org.nr. 964 947 260). 
 
§ 2  HOVEDKONTOR 
Selskapets kontorkommune er Askim. 
 
§ 3  FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 

Utføre offentlige tjenester for sine eiere 
• herunder innsamling  og behandling av husholdningsavfall hjemlet i 

Forurensingsloven §§29, 30 og 31. 
• Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere. 
• Selskapet kan eie/være medeier i andre selskap 
• All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning bør skilles ut og utføres i 

egne selskaper. 
 
§ 4  EIERANDEL - FORPLIKTELSER 
Det er ikke forutsatt noen innskuddsplikt i selskapet.  Deltakerkommunenes ideelle eierandel i 
selskapet beregnes ut fra antall registrerte abonnenter foregående år, dvs. siste avlagte 
regnskap.  Det samme gjelder forpliktelsene. 
 
Eierandel 2011: Askim kommune: 31,2 % 
 Eidsberg kommune: 23,9 % 
 Marker kommune: 7,0 % 
 Skiptvet kommune: 6,9 % 
 Spydeberg kommune: 10,6 % 
 Trøgstad kommune: 11,1 % 
 Hobøl kommune: 9,3 % 
 
§ 5  FREMTIDIGE FORPLIKTELSER 
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IØR skal sette av midler til etterdrift av deponiet i samsvar med vilkår i konsesjoner og 
avtaler. 
 
§ 6  LÅNEOPPTAK OG GARANTISTILLELSE 
Selskapet kan oppta lån til kapitalformål og konvertering av eldre gjeld.  Representantskapet 
vedtar rammer for selskapets totale låneopptak.  Rammen for selskapets samlede låneopptak 
må ikke overskride ett års omsetning. 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser. 
 
Virksomheten kan ikke selv låne ut penger 
 
§ 7  DRIFTSUTGIFTER OG ANSVARSFORHOLD 
Selskapets drift skal dekkes inn ved gebyrer og inntekter ved salg av selskapets tjenester og 
produkter. 
  
§ 8  REPRESENTANTSKAPET 
Det øverste organ for virksomheten er representantskapet. 
Representantskapet er øverste ansvarlig for det interkommunale plansamarbeid om 
kommunedelplan for avfall iht Plan- og bygningsloven kap. 9. 
Representantskapet består av 14 medlemmer, 2 fra hver av eierkommunene. 
Det velges personlige vararepresentanter. 
Valgene gjelder for 4 år og følger kommunevalgperioden. 
Den enkelte eier kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.  
Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden. 
 
Representantene velger selv sin leder, nestleder og valgkomite for styrevalg for 4 år av 
gangen. 
 
§ 9  REPRESENTANTSKAPETS MØTER 
Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig, innen 1. mai og innen 15. oktober. 
 
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøtene.  Innkallingen skal skje 
skriftlig og minst 4 uker i forkant av møtet.  Innkallingen skal inneholde saksliste.  
Saksdokumenter skal være utsendt minst 1 uke før møtet. 
I forkant av representantskapsmøtene skal det innkalles til et eiermøte hvor deltakere er 
representantskapsmedlemmene, styret og rådmennene. 
 
Vårmøtet skal behandle: 
 

a. Årsmelding og revidert regnskap 
b. Valg av revisor 
c. Godkjenne disponering av driftsresultatet 
d. Rammer for låneopptak   
e. Godtgjøring til styret 
f. Andre saker som er forberedt ved innkallingen 
 
Høstmøtet skal behandle: 

a) Økonomi- og handlingsplan 
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b) Interkommunal avfallsplan 
c) Andre saker som forberedt ved innkallingen. 

 
Gyldig vedtak kan ikke gjøres uten at minst 8 av medlemmene er til stede.  Vedtakene gjøres 
med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt.  Står stemmene likt er møteleders stemme 
avgjørende. 
Rådmennene i deltakerkommunene har møte- og talerett. 
Daglig leder og styrets leder møter i representantskapet, og styrets medlemmer kan møte i 
representantskapet med talerett. 
Utenom de saker som er ført opp i innkallingen, kan ethvert medlem av representantskapet 
sette fram interpellasjoner.  Disse rettes til representantskapets leder.  Interpellasjoner må 
være anmeldt til lederen minst 5 dager før representantskapet trer sammen. 
 
Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret, revisor, 
minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det 
for behandling av en bestemt sak. 
 
§ 10  STYRET 
Styret består av 6 medlemmer, 5 velges av representantskapet og 1 av og blant de ansatte. 
Representantskapet velger i tillegg numerisk 1 varamedlem til styret. Denne har møte- og 
talerett i styremøtene. 
 
Styremedlemmene velges for 4 år og styret sitter fram til regnskap og årsberetning fra siste 
regnskapsår er behandlet. Suppleringsvalg kan foretas i alle representantskapsmøter. 
 
Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Daglig leder og 
representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret. 
 
Daglig leder har tale- og forslagsrett i styremøter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at 
vedkommende ikke skal møte. 
  
§ 11  STYRETS MØTER 
Styrelederen innkaller til møte når vedkommende finner det nødvendig eller når minst 2 av 
styrets medlemmer forlanger det.  Innkalling til møte skal skje med minst l ukes varsel, og 
skal være vedlagt oppgave over saker som skal behandles samt saksdokumenter. 
 
Styremøtene ledes av styrets leder.  Vedtak fattes med alminnelig flertall.  Ved votering i 
styret teller hver stemme likt.  Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.  Styret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  Styrets leder sørger for at 
det blir ført protokoll fra styremøtene.  Protokollen skal underskrives av tilstedeværende 
styremedlemmer.  
 
Dersom styreleder eller nestleder ikke kan møte, velger styret en setteleder. 
 
Representantskapets leder har møte- og talerett, men ikke stemmerett i styret. 
 
Styret utarbeider forslag til handlings- og økonomiplan for 4 år fremover og utarbeider på 
grunnlag av dette årsbudsjettet. Styret fører løpende tilsyn med virksomheten og har ansvaret 
for at pålagte oppgaver utføres.  Styret iverksetter representantskapets vedtak, men kan kun 
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oppta lån eller påføre de deltakende kommunene forpliktelser i den utstrekning det foreligger 
særlig vedtak om dette i representantskapet. 
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. 
 
§ 12  DAGLIG LEDER 
Daglig leder ansettes av styret og administrerer virksomheten og har ansvar for at en hver 
arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de 
vedtak som fattes av styret. 
 
Daglig leder skal holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om 
økonomi- og personalforhold. 
 
§ 13  ØKONOMIFORVALTNINGEN 
Styret fastsetter regnskaps- og budsjettsystemer. 
 
§ 14  ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 
Selskapsavtalen, unntatt de begrensning som framgår av § 4 i lov om interkommunale selskap 
(1999) kan endres av representantskapet med 2/3-flertall. 
 
Forslag til endringer kan fremmes av styret, representantskapet eller en eller flere av de 
deltakende kommunene. 
 
§ 15  UTTREDEN OG OPPLØSNING 
Den enkelte deltakende kommune kan med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i 
selskapet.  Det må forhandles om betingelsene ved uttreden med utgangspunkt i Lov om 
interkommunale selskaper, § 30. 
 
Forslag til oppløsning av samarbeid må vedtas enstemmig av representantskapet.  Vedtak om 
oppløsning må godkjennes av samtlige samarbeidende kommuner og departementet. 
 
§ 16  VOLDGIFT 
Eventuell tvist om forståelse av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter i forbindelse med 
det økonomiske oppgjøret etter opplysning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på 3 
medlemmer som oppnevnes av Fylkesmannen i Østfold, om ikke annen ordning følger av lov 
og forskrift. 
 
§ 17  IKRAFTTREDELSE 
Selskapsavtalen trer i kraft fra vedtakelsestidspunktet. 
 
 
Vedtak:   Styret i IØR sak 37/11 09.11.2011 
  Representantskapet i IØR sak 8/11 18.11.2011 
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