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1 0 NOV 2008

Qi

Beiarn kommun
Bodø kommune
Fauske kommmune
Gildeskål kommune
Hamarøy kommune
Meløy kommune
Saltdal kommune
Steigen kommune
Sørfold kommune.

SALTEN
FORVALTNING IKS

t»vV ^(W.
Endringer selskapsavtale Iris Salten 11 Salten Forvaltning IKS.

Representantskapet i Salten Forvaltning iks gjorde i sitt møte 31 oktober følgende
Vedtak:
"Representantskapet i Salten Forvaltning IKS innstiller overfor eierkommunene å vedta endret selskapsavtale
som fremlagt med følgende endring i § 5: "Representantskapets medlemmer med minimum 2
varamedlemmer i rekkefølge velges av kommunestyrene i eierkommune for en periode på 4 år, i
samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-lovens § 6 og §7. "

Den nye selskapsavtalen blir å gjelde fra den er vedtatt i alle eierkommunene. "

Med dette inviterer representantskapet i Salten Forvaltning iks sine eierkommuner til å vedta ny
selskapsavtale for selskapet. Vi ber om at saken blir behandlet ved første anledning.
Vedlagt følger saksfremlegg som er redigert etter representantskapets behandling, og forslaget til ny
selskapsavtale i sin helhet.
Oversendelsen er sendt både per mai] og brev.

Med vennlig hilsen

Leif MØne Hjelsen
Administrerende direkt
Salten Forvaltning iks.
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Saksfremlegg for kommunestyrene i Salten.
Endringer selskapsavtale Iris Salten 11 Salten Forvaltning IKS.
Salten Forvaltning iks har hatt sine vedtekter nærmest uendret siden selskapet ble dannet. I
forbindelse med at IRIS ble Salten Forvaltning IKS ble det gjort mindre korrigeringer i 2002.
Siden da er det skjedd store endringer både i regelverk og ikke minst i selskapet. Fra 2002 er
formålet med selskapet endret ved at driftsoppgaver knyttet til renovasjon er flyttet ned i
datterselskap som har egne vedtakter. Salten Forvaltning IKS har fra samme tidspunkt tatt på
seg oppgaver innenfor utvikling av samarbeid kommunene imellom, og stilt seg til rådighet
for å ta på seg andre offentlige oppgaver dersom eierne skulle se seg tjent med det. Dette
kommer ikke tilstrekkelig frem i dagens selskapsavtale.
I det fremlagte forslaget er det gjennomført en større endring i hvordan avtalen er bygget opp.
Dette bidrar til at sel skapsavtalen blir i henhold til nyere forslag til oppbygging.
Arbeidet med ny selskapsavtale er skjedd i flere etapper. Først ble saken initiert av styret i
februar 08. Styret har etter dette behandlet ledelsens forslag to ganger, i styremøter i august
og senest i møte 26 september. Endringene er forelagt ks advokatene for gjennomgang og
kontroll.
Endelig godkjennelse av endringene i selskapsavtalen må skje med likelydende vedtak i alle
kommunestyrer.
Tilnærmingen til saken er å ta for seg selskapsavtalen punkt for punkt. Eksisterende avtale er skrevet
i blått for å forenkle lesbarheten.

SELSKAPET
§ I Salten Forvaltning IKS er et non profet interkommunalt selskap dannet i
medhold av lov om interkommunale selskaper, (IKS-loven) Selskapet eies av
kommunene Bodø, Fauske, Beiarn, Hamarøy, Steigen, Gildeskål, Surfold, Meløy
og Saltdal.
Virksomheten er eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.
Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret.
§ 2 Selskapets forretningskontor er i Bodø.

FORMAL
§ 3 Formålet med selskapet er:
Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene bestemmer gjennom
selskapets representantskap, skal Salten Forvaltning IKS eie selskaper - eller
deler av slike, eiendommer og utvalgte driftsmidler; forestå planlegging av
jenester; bestille jenester og varer; administrere utøvelsen av jenester, herunder
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gi,forskrifter og fatte enkeltvedtak; forestå rådgivning; forestå forvaltning og
utøve kontroll, hvor dette ikke er i strid med særlovgivning.
Salten Forvaltning IKS skal herunder være et selskap med høy kompetanse innen
behandling av avfall og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode
løsninger innen avfallsbehandling og drive miljøvennlig avfallsbehandling i Salten
og arbeide for avfallsminimering.
Stå for innsamling og transport av de avfallstyper som egner seg for
interkommunalt samarbeid etter nærmere avtale med kommunene . Det er forutsatt
allmen tvungen renovasjon i alle deltagerkommunene.
Stå for gjenvinning og produksjon av resirkulerbare avfallsprodukter, og
distribusjon og salg av slike produkter.
Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i forurensningsspørsmål og
bidra til løsning av slike.
Selskapet kan på forretningsmessig grunnlag selge tjenester til andre enn
eierkommunene.
Definisjon av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret har ikke myndighet
til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor og vedtatt av
representantskapet.
Oppgave tillagt eierkommunene ifølge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som
vilkår for at oppgaven kan overføres til interkommunalt selskap.

Selskapets navn:
Etter 6 år under navnet Salten Forvaltning IKS er det fortsatt relativt få som vet hva
morselskapet SF er. Det betyr uklarhet utad mot eiere, befolkning og media. Det skaper også
uklarheter innad, og gir inntrykk av store skiller innad i konsernet. Ved forrige korsvei var
hovedargumentet at man skulle tydeliggjøre arbeidet med nye områder ved å endre navnet til
Salten Forvaltning IKS. Arbeidsgruppa som jobber med dette internt i organisasjonen har
konkludert med at Iris per i dag er en meget god merkevare som bør frontes i størst mulig
grad. Administrasjonen foreslår å endre navnet til Iris Salten iks.
Ved opprettelsen av SF fikk selskapet en ny devise: Folkestyrte samfunstjenester i Salten.
Dette slagordet har vist seg meget vanskelig å bruke. Men poenget med utrykket er meget
godt. Utrykket viser selskapets opphav, vårt eierskap og vår plass i samfunnet. Det betyr at vi
må endre uttrykket slik at det dekker det vi mener. Vi foreslår å endre devisen til Folkestyrte
tjenester i Salten.
I § 2 under selskapsformål foreslås det en tydeliggjøring av at forvaltningslov og
offentlighetslov gjelder for selskapet.

C
Side 243

Selskapets formål:
Selskapets formål er ved forrige korsvei forsøkt beskrevet i detalj. Den tar også inn elementer
som bør flyttes til andre steder, for eksempel punktet knyttet til allmenn tvungen renovasjon.
De punktene som går direkte på avfallsbehandling er for alle praktiske formål flyttet over i
datterselskapenes selskapsavtaler.
For Iris- Salten er det viktig å ha en formålsparagraf som kort beskriver hva er hensikten med
selskapet. Denne beskrivelsen skal heller ikke være begrensende for selskapet.
Styret foreslår følgende nytt formål for selskapet:
• Utføre offentlige tjenester for sine eiere.
I sin uttalelse sier KS følgende om formålsparagrafen:
Selskapets. formål skal vedtas av det enkelte kommunestyret, og må beskrive de
oppgaver deltakerne har lagt til selskapet . Dette er viktig fordi formålet angir for det
første hvilken kompetanse deltakerne har delegert , og det angir også den ytre rammen
for selskapets virksomhet . Formålsbeskrivelsen må derfor saklig begrense hva
selskapet skal drive med.
Styret har frem til nå ment at formålsparagrafen må leses og forstås i sin helhet. Det vil si at
Iris skal utføre offentlige tjenester for sine eiere, og at representantskapet bestemmer hvilke
tjenester dette gjelder. På dette området er det ingen endring fra den eksisterende
selskapsavtalen. KS peker her på en mulig demokratisk svakhet ved at det er
representantskapet og ikke kommunestyrene som har endelig avgjørelse i disse sakene. Dette
poenget går direkte på hvor demokratisk iks er. Styret foreslår at dette møtes med et tillegg
som presiserer at det er kommunene ved kommunestyrene som til sist bestemmer om
deltagelse i nye samarbeidsløsninger. Dette er for øvrig i forhold til praksis, da slikt
samarbeid ikke vil skje uten at det er godkjent i kommunestyre.
Forslaget til ny tekst blir: "Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av
kommunestyrene i de kommunene tjenesten gjelder etter tilrådning fra representantskapet.
Etter forslag fra KS er det skrevet inn at vi kan tildele enerett til heleide datterselskap dersom
dette er i samsvar med EØS-avtalen. Det er også i henhold til gjeldende rett tydeliggjort at
forretningsvirksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.
Det gir følgende forslag til ny tekst:

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.
§ 1 Navn og deltakere.
Selskapet navn er Iris Salten iks.
Selskapets devise er "Folkestyrte tjenester i Salten".
Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal,
Steigen og Sørfold.
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§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.
Iris Salten iks er et non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om
interkommunale selskaper, (IKS-loven)
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal
være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets
virksomhet.
§ 3. Hovedkontor.
Selskapets forretningskontor er i Bodø.

§ 4. Formål.
Formålet med selskapet er:
• Utføre offentlige tjenester for sine eiere.
Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommunene
tjenesten gjelder etter tilrådning fra representantskapet.
Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse enerett dersom dette er i samsvar med EØSavtalen.
Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.
All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne
selskaper.

ORGANISASJON
§ 4 Den daglige drifta er underlagt direktøren.

REPRESENTANTSKAPET
§5
1. Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 22
medlemmer som fordeles slik mellom kommunene:
Beiarn
Bodø

I medlem
9 "

2 medlemmer
Saltdal
Fauske 3 "

Steigen
Gildeskål

i "
i "
1 11

Meløy 2
Sørfold]

Hamarøy

Representantskapets medlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyrene i
eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale
valgperioden . Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 7.
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2. Representantskapet kommer sammen to ganger i året Årsmøtet skal avholdes
senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmotet skal avholdes senest innen
utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar
med IKS-loven § 8.
3. Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i
samsvar med IKS-loven § 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort
gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.

4. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal
inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal
varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av
lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse.
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.
5. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:
- Skriftlig årsmelding fra styret.
Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
- Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.
- Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra
valgkomiteen.
- Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.
- Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd far 2 år.
- Valg av styrets leder og nestleder for 2 år adgangen.
- Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
- Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt
godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre.
I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:
Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18,
herunder , forslag fra styret til gebyrregulativ
Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.
Dessuten skal representantskapet behandle:
- Fullmakter til styret
- Langtidsplaner, herunder økonomiplan iht. IKS-loven § 20, og vesentlige
endringer i metoder/systemer

Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier
Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra
styret.

- Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.
- Andre saker som styret vil ta opp.
Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter
IKS-loven eller lovgivning ellers.
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STYRET
§6
1. Styret til selskapet skal ha 7 medlemener med personlige varamedlemmer.
Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen , likevel slik at
halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett medlem velges av og
blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Jf. for øvrig IKS- loven §
10.
2. Lederen kaller inn til møte når lederen f nner det nødvendig eller når et av
medlemmene i styret eller direktøren ber om det. Direktøren skal være med på
styrets møter som sekretær. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel
og innkallelsen skal inneholde saksliste og eventuelt saksomfang . Jfr. for øvrig
IKS- loven § 11.
3. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme
utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det skalføres
styreprotokoll . Jfr. for øvrig IKS- loven § 12.
4. Styreleder og direktøren plikter selskapet
16.

i fellesskap. Jfr. for øvrig IKS-loven §

5. Styret skal:
- ha den myndighet som ble gitt av representantskapet for å lede selskapets
virksomhet og forvalte selskapet i samsvar med IKS-loven § 13
- tilsette og avsette direktør og fastsette lønns- og arbeidsvilkår
- samt behandle personalsaker som ikke er delegert til direktøren.
Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i
god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.
Endringer.
Vi foreslår at det gjøres en større redigering av disse kapitlene slik at de blir i samsvar med
nyere selskapsavtaler, og får samme oppbygging som selskapsavtalen for Salten Brann iks.
De redigeringsmessige endringene består i at man først beskriver organisasjonen med
representantskapet , styret og den daglige ledelse . De påfølgende kapitlene 4 til 6 beskiver så
de enkelte nivåers arbeidsform og arbeidsoppgaver.
I flere av disse paragrafene er det bestemmelser som er direkte avskrift av IKS- loven, og det
kan diskuteres om disse skal tas ut av selskapsavtalen. Styret mener at det er fordeler med å
ha det med i selskapsavtalen, da vi ikke kan forvente at eiere og andre skal kjenne til iksloven i detalj.
Eierne har i representantskapsmøte bedt om en endring hvor det til styret velges
vararepresentanter i rekkefølge i stedet for personlige varamenn. Styret foreslår at denne
endringen også gjøres gjeldende for valg til representantskapet . For kommuner med flere enn
en representant betyr det at vararepresentantene som møter vil kunne være bedre forberedt på
de sakene som skal behandles. Det gir også mulighet til å velge to varamenn i de kommunene
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hvor man har kun en representant. Ved noen tilfeller har enkelte kommuner ikke kunne
stemme i møtet da verken fast eller vara har kunne møtt.
Eierne ved representantskap har ved de to seneste møter bedt om en endring hvor det velges
varamedlemmer i rekkefølge til styret, i stedet for at det velges personlige varamedlemmer.
Styret foreslår denne endringen i selskapsavtalen.
Forhold til hvem som plikter selskapet tas inn i ny § 7.
Dette gir følgende forslag til ny tekst.
Kapittel 2. Organisasjon.
§ 5. Representantskapet.
Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 21 medlemmer som fordeles
slik mellom kommunene:
Beiarn 1 medlem
Bodø 9 "
Steigen 1 "

Saltdal
Fauske
Meløy

2 medlem
3
2

Gildeskål 1 "

Sørfold

1

Hamarøy 1
Representantskapets medlemmer med minimum 2 varamedlemmer i rekkefølge velges av
kommunestyrene i eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale
valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 7.

§ 6. Styret.
Styret i selskapet skal ha 7 styremedlemmer. Representantskapet velger 6 styremedlemmer
med 3 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år
av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett medlem
av styret velges av og blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Jfr. for øvrig
IKS-loven § 10.

§ 7 Selskapet representasjon.
Styreleder og administrerende direktør plikter selskapet i fellesskap, jfr. iks-lovens § 16.
Administrerende direktør representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes
myndighet.

Kapittel 3. Representantskapet.
§ 8. Representantskapets myndighet.
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Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er
selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og
andre saker som etter lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

§ 9. Innkalling til mote i representantskapet.
Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste
og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres
møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som
velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med
kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.
Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen
utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober
måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.
§ 10. Saksbehandling i representantskapet.
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med
IKS-loven § 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med
IKS-loven § 15.
Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste
og eventuelt saksmateriale . De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende . Det skal føres
møteprotokoll . Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som
velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med
kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig . Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:
• Skriftlig årsmelding fra styret.
• Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
• Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.
• Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen
• Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.
• Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.
• Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.
• Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
• Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt
godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre.
Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.
I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:
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• Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder
forslag fra styret til gebyrregulativ
• Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.
Dessuten skal representantskapet behandle:
• Fullmakter til styret
• Vesentlige endringer i selskapets oppgaver.
• Forslag fra styret til nye låneopptak og eventuelle kommunale garantier
• Forslag til medlemskonnnunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.
• Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.
• Andre saker som styret vil ta opp.
Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven
eller lovgivning ellers.

Kapittel 4. Styret.
§ 11. Styrets myndighet.
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende
organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med
selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets budsjett og andre vedtak og retningslinjer
fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll.
Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten. Styret tilsetter
og avsetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.
Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid
orientere lederen i representantskapet om slike saker.

§ 12. Innkalling til møte i styret.
Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i
styret eller direktøren ber om det . Administrerende direktør skal være med på styrets møter
som sekretær . Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal
inneholde saksliste og eventuelt saksomfang . Jfr. for øvrig IKS- loven § 11.
§ 13. Saksbehandling i styret.
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort
med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger
og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det skal føres styreprotokoll. Jfr, for øvrig IKS-loven § 12.
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Kapittel 5. Daglig ledelse.
§ 14. Daglig ledelse.
Den daglige driften er underlagt administrerende direktør.
Daglig ledelse myndighet og plikter skal være beskrevet i egen instruks.

LAN OG EIERNESANSVAR
§ 7 Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i
representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for
investeringslån er 136 mill kroner.
Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme
forhold som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste
årsskiftet. Per 01.01.2001 hefter eierkommunene som følger::
Beiarn

1,5 %

Meløy

8,9 %

Bodø

58,7%

Saltdal

6,4%

12,6%

Steigen3,7%

Gildeskål

2,9%

Sørfold2,9 %

Hamarøy

2,4 %

Fauske

Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS -loven § 22.
Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjonsforskrifter som er tilpasset
Iris sitt behov . Dersom det forslag til forskrifter som Iris oversender til
kommunene ikke blir godtatt, plikter kommunen a forelegge sine forskrifter for Iris
sitt styre, som eventuelt kan be om endringer.

BUDSJETTOG REGNSKAP
§ 8 1. Ved begynnelsen av hvert kvartal betaler hver kommune, etter regning,
forskuddsvis en sum tilsvarende en fjerdedel av den inntekten som er beregnet ved
vedtak om gebyrer. Eierkommunene skal kreve inn renovasjonsgebyret og
kommunene skal dekke selskapets tjenester ved den kommunale renovasjon. Prisen
for selskapets tjenester er likfor alle medlemskommunene når det gjelder
husholdningsavfall. Renovasjonsgebyret i de enkelte kommunene blir fastsatt av
medlemskommunene, jfr. forurensningsloven § 34.
2. Betaling for renovasjons yenester til bedrifter, institusjoner, private osv. blir
fastsatt etter særskilte avtaler og etter bestemte retningslinjer fastsatt av
representantskapet
3. Betaling for de øvrige renovasjonstjenestene, herunder slam og spesialavfall,
blir fastsatt særskilt av representantskapet.
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4. Betaling for øvrige tjenester skjer, dersom ikke representantskapet vedtar noe
annet, på vanlig forretningsmessig grunnlag og fastsettes av styret.
5. Er regningen ikke betalt innen 30 dager etter forfall, blir det regnet morarenter
som for kommuneskatten.
§ 9 Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet
skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunene.

Endringer.
Styret foreslår å ta vekk tabellen med kommunenes heftelser i prosent, da denne vil endres fra
år til år med endring i folketallet.
Styret foreslår at avsnittet om plikt til å ha renovasjonsordning flyttes over til et eget kapittel
om avfall. Kommunenes heftelser i forhold til innbyggertall korrigeres opp i forhold til antall
innbyggere per 1. januar 2008.
Hele § 8 omskrives og flyttes ned i eget kapittel om renovasjon.
I § 16 (gammel § 8) tas det inn at selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.
Styret foreslår at det i dette kapittelet lages en egen paragraf som gir selskapet tillatelse til å
opprette fond for arbeid med å få til interkommunalt samarbeid. Det betyr at dagens praksis
synliggjøres i selskapsavtalen.

Forslag til ny tekst:

Kapittel 6. Økonomiforvaltning.
§ 15. Opptak av lan.
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet.
Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 136 mill
kroner.
Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som
det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet.
Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22.

§ 16 Regnskap og revisjon.
Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte
samme budsjett- og regnskapsår som kommunene
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Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.
§ 17 Etablering av fond.
Selskapet kan bygge opp fond for å utføre oppgaver som ligger innenfor selskapet formål.
Fondsoppbyggingen skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

Nytt kapittel i selskapsavtalen som omhandler renovasjon.
I en kommentar har KS-bedrift tatt opp spørsmålet knyttet til egenregi, og vår mulighet til å
tildele oppgaver til våre datterselskaper uten å sette tjenestene ut på anbud. Med dagens
regelverk gjelder følgende: Avtalene med Iris Produksjon og Iris Gjenvinning er fra 2005 og
gjelder frem til 31.12. 2011. Disse avtalene er laget for å møte den problemstillingen som KS
tar opp. Når avtalene går ut kan vi gjennom regelverket for egenregi velge å fortsette avtalen
med Iris Gjenvinning. Dette er mulig fordi IG kun utfører oppgaver som ligger innenfor
monopolområdet. De inntektene de har fra andre enn morselskap er så små at det ligger
innenfor regelverket for egenregi. Iris Produksjon har derimot så store inntekter fra andre
kunder enn morselskapet at kriteriet for direkte tildelig ikke er til stede. Det betyr at IP slik
regelverket er nå, må vinne anbud for behandling av de ulike avfallsfraksjonene etter 2011.
Innkreving av renovasjonsgebyr og forholdet til legalpant er vurdert av oss ved flere
anledninger, og er i tillegg prøvet for domstolen. I selskapsavtalen presiseres det at vi utfører
inndrivingen av renovasjonsgebyr på veiende av kommune.
Styret ønsker å ta inn i selskapsavtalen at renovasjonsgebyret beregnes etter
selvkostprinsippet.

Forslag til ny tekst:

Kapittel 7. Kommunal renovasjon
§ 18 Tvungen renovasjon.
Det er forutsatt tvungen renovasjon for alle husholdninger i Salten. Iris- Salten iks utfører
denne oppgaven på veiende av sine eiere.
§ 19. Renovasjonsforskrifter.
Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjonsforskrifter som er tilpasset Iris sitt
behov. Dersom det forslag til forskrifter som Iris oversender til kommunene ikke blir godtatt,
plikter kommunen å forelegge sine forskrifter for Iris sitt styre, som eventuelt kan be om
endringer.
§ 20 Renovasjonsgebyret.
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Renovasjonsgebyret utregnes etter selvkostprinsippet. Renovasjonsgebyret er likt i alle
eierkommunene. Renovasjonsgebyret blir vedtatt av representantskapet. Renovasjonsgebyret
i de enkelte kommunene blir godkjent av medlemskommunene, jfr. forurensningsloven § 34.
Kommunene er pliktig til å inndrive renovasjonsgebyret. Iris- Salten gjør dette på vegne av
kommunene.

Styret forslår ikke endringer i de resterende avsnitt og paragrafer utover redigering av
overskrifter og endring i paragrafnummer. De vil da se ut som følger:

Kapittel 8. Øvrige bestemmelser.
§ 21 Utvidelse.
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer av selskapsavtalen
krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.
§ 22 Uttreden.
Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes
representantskapet på årsmøtet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 30.

§ 23 Oppløsning.
Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om
dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de
deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av
forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst.
§ 24 Endringer i selskapsavtalen.
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.
§ 25 Tvist om forståelse av selskapsavtalen.
Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter
reglene i tvistemålsloven.

Kapittel 9 . Ikrafttreden.
§ 26 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent i eierkommunene.

Selskapsavtalen er vedtatt av eierne som følger:
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Beiarn kommune i møte under sak
Bodø kommune i møte under sak
Fauske kommune i møte under sak
Gildeskål kommune i møte under sak.
Hamarøy kommune i møte under sak
Meløy kommune i møte undersak
Saltdal kommune i møte under sak
Sørfold kommune i møte under sak
Steigen kommune i møte under sak

Salten 7. november 2008
Leif Magne Hjelseng
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Selskapsavtale for Iris Salten IKS
organisasjonsnummer 967 518 190

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.
§ 1 Navn og deltakere.
Selskapet navn er Iris Salten iks.
Selskapets devise er "Folkestyrte tjenester i Salten".
Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og
Sørfold.
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.
Iris Salten iks er et non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale
selskaper, (IKS-loven)
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være
registrert iForetaksregisteret. Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.
§ 3. Hovetlkontor.
Selskapets forretningskontor er i Bodø.

§ 4. Formål.
Formålet med selskapet er:
• Utføre offentlige tjenester for sine eiere.
Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommunene tjenesten
gjelder etter tilrådning fra representantskapet.
Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse enerett dersom dette er i samsvar med EØSavtalen.
Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.
All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.
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Kapittel 2. Organisasjon.
§ 5. Representantskapet.
Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 21 medlemmer som fordeles slik
mellom kommunene:
Beiarn
Bodø
Steigen
Gildeskål
Hamarøy

1 medlem
9 "
1"
i "
i

Saltdal
Fauske
Meløy
Sørfold

2 medlem
3
2
1"

Representantskapets medlemmer med minimum to varamedlemmer i rekkefølge velges av
mmunale
valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 7.

§ 6. Styret.
Styret i selskapet skal ha 7 styremedlemmer. Representantskapet velger 6 styremedlemmer med 3
varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir, valgt for 2 år av gangen, likevel
slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett medlem av styret velges av og blant
de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10.

§ 7 Selskapet representasjon.
Styreleder og administrerende direktør plikter selskapet i fellesskap, jfr, iks-lovens § 16.
Administrerende direktør representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

Kapittel 3. Representantskapet.
§ 8. Representantskapets myndighet.
Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er
selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker
som etter lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

§ 9. Innkalling til møte i representantskapet.
Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres
møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved
møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.
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Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen
av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned.
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.
§ 10. Saksbehandling i representantskapet.
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven
§ 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.
Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og
eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres
møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved
møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor
dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.
På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:
• Skriftlig årsmelding fra styret.
• Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
• Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.
• Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer efter forslag fra valgkomiteen
• Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.
• Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.
• Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.
• Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
• Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til
leder og nestleder i representantskap og styre.
Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.
I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:
• Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra
styret til gebyrregulativ
• Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.
Dessuten skal representantskapet behandle:
• Fullmakter til styret
• Vesentlige endringer i selskapets oppgaver.
• Forslag fra styret til nye låneopptak og eventuelle kommunale garantier
• Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.
• Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.
• Andre saker som styret vil ta opp.
Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller
lovgivning ellers.
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Kapittel 4. Styret.
§ 11. Styrets myndighet.
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av
selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål,
selskapsavtalen, selskapets budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet,
og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten. Styret tilsetter og
avsetter administrerende direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.
Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere
lederen i representantskapet om slike saker.

§ 12. Innkalling til møte i styret.
Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av. medlemmene i styret eller
direktøren ber om det. Administrerende direktør skal være med på styrets møter som sekretær.
Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og
eventuelt saksomfang . Jfr. for øvrig IKS;-loven § 11.

§ 13. Saksbehandling i styret.
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig
flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder § 5
pkt. 3. Det skal føres styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12.

Kapittel 5. Daglig ledelse.
§ 14. Dagligledelse.
Den daglige driften er underlagt administrerende direktør.
Daglig ledelse myndighet og plikter skal være beskrevet i egen instruks.
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Kapittel 6. Økonomiforvaltning.
§ 15. Opptak av lån.
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme
for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 136 mill kroner.
Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som det antall
innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet.
Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22.

§ 16 Regnskap og revisjon.
Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme
budsjett- og regnskapsår som kommunene
Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.

§ 17 Etablering av fond.
Selskapet kan bygge opp fond for å utføre oppgaver som ligger innenfor selskapet formål.
Fondsoppbyggingen skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

Kapittel 7. Kommunal renovasjon
§ 18 Tvungen renovasjon.
Det er forutsatt tvungen renovasjon for alle husholdninger i Salten. Iris- Salten iks utfører denne
oppgaven på veiende av sine eiere.
§ 19. Renovasjonsforskriftec_
Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjonsforskrifter som er tilpasset Iris sitt behov.
Dersom det forslag til forskrifter som Iris oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter kommunen å
forelegge sine forskrifter for Iris sitt styre, som eventuelt kan be om endringer.
§ 20 Renovasjonsgebyret.
Renovasjonsgebyret utregnes etter selvkostprinsippet. Renovasjonsgebyret er likt i alle
eierkommunene. Renovasjonsgebyret blir vedtatt av representantskapet. Renovasjonsgebyret i de
enkelte kommunene blir godkjent av medlemskommunene, jfr. forurensningsloven § 34. Kommunene
er pliktig til å inndrive renovasjonsgebyret. Iris- Salten gjør dette på vegne av kommunene.
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Kapittel 8. Øvrige bestemmelser.
§ 21 Utvidelse.
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer av selskapsavtalen krever
minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.
§ 22 Uttreden.
Vedtak i en kommune om å gå ut , må skriftlig , og med ett års varsel , meldes representantskapet på
årsmøtet . Jfr. for øvrig IKS-loven § 30.
§ 23 Oppløsning.
Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette.
Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de deltakende kommuner
skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det
året selskapet blir oppløst.
§ 24 Endringer i selskapsavtalen.
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.
§ 25 Tvist om forståelse av selskapsavtalen.
Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i
t+nstemaisioven;

Kapittel 9. Ikrafttreden.
§ 26 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent i eierkommunene.
Selskapsavtalen er vedtatt av eierne som følger:
Beiarn kommune i møte under sak
Bodø kommune i møte under sak
Fauske kommune i møte under sak
Gildeskål kommune i møte under sak.
Hamarøy kommune i møte under sak
Meløy kommune i møte under sak
Saltdal kommune i møte under sak
Sørfold kommune i møte under sak
Steigen kommune i møte under sak
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