SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS
Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

§ 1 Innherred Renovasjon IKS
Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om
interkommunale selskaper.
Deltagere i selskapet er Meråker kommune, Stjørdal kommune, Frosta kommune, Levanger
kommune, Verdal kommune, Inderøy kommune, Indre Fosen kommune, Selbu kommune, Malvik
kommune og Tydal kommune. Andre kommuner kan bli deltagere etter vedtak i
Representantskapet.
(Lov § 1)
§ 2 Rettslig status
Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.
Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.
(Lov § 2)
§ 3 Hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor i Verdal kommune.
(Lov § 4)

§ 4 Formål og ansvarsområde
Innherred Renovasjon har som formål å ivareta deltagerkommunenes lovpålagte oppgaver
innenfor avfallssektoren. Selskapet er tildelt enerett innenfor husholdningsavfall og har ikke
erverv som formål. Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon
eller beslektete områder. Dette må ikke medføre kostnader som fører til økt renovasjonsgebyr.
Selskapet skal vedta priser med utgangspunkt i lik pris for samme servicenivå i
deltagerkommunene. Avfallsgebyrene fastsettes av det enkelte kommunestyret, jfr.
Forurensningsloven § 34.
Selskapet kan drive behandling av kloakkslam og tildeles enerett for de av deltagerkommunene
som ønsker slik tjeneste.
Selskapet kan etter vedtak i representantskapet opprette aksjeselskap eller delta i slike der
dette er formålstjenlig for å ivareta sine interesser innenfor tjenesteområdet.
Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret og representantskapet har ikke
myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.
Oppgave tillagt deltagerkommunene i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som vilkår for at
oppgaven kan overføres til interkommunalt samarbeid. (Lov § 4)
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§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
De deltagende kommuner 1. januar 1999 har ved sitt medlemskap i det tidligere selskap
Innherred Renovasjon stiftet 14. januar 1985 innfridd sin innskuddsplikt. Nye deltagende
kommuner må innbetale en andel pr. innbygger. Beløpets størrelse fastsettes av
representantskapet i forhold til selskapets aktiva.
Eierandelen til den enkelte kommune er begrenset til innskuddet. Dette er ved stiftelsen kr 125
pr. innbygger etter innbyggertall 1. januar 1999. Ved inntreden i selskapet for nye kommuner
fastsettes innskuddsbeløpet av representantskapet basert på innbyggertall på
innmeldingstidspunktet.
Følgende innskudd er registrert:
Meråker kommune
Indre Fosen kommune (tidl. Leksvik kommune)
Stjørdal kommune
Malvik kommune
Selbu kommune
Tydal kommune

1997
1997
1998
2001
2001
2017

Totalt innbetalt innskuddskapital

329 875,437 250,2 241 750,1 476 495,532 275,168 480,5 189 125,-

(Lov § 4 og § 5)
§ 6 Ansvarsfordeling
Deltagerkommunene hefter for selskapets forpliktelser i forhold til innbyggertallet dersom ikke
annet er særskilt avtalt ved oppstarten av tiltaket.
Kommunenes folketall skal regnes pr. 31.12.98 og deretter justeres hvert fjerde år.
(Lov § 4)
Forholdstallet for ansvar og eierandel pr. 01.01.2019:
Meråker
:
2,6 %
Stjørdal
:
25,7 %
Frosta
:
2,8 %
Levanger
:
21,7 %
Verdal
:
16,0 %
Inderøy
:
7,3 %
Indre Fosen (tidl. Leksvik Kommune)*
:
3,7 %
Selbu
:
4,4 %
Malvik
:
15,0 %
Tydal
:
0,8 %
*For en begrenset periode skal Indre Fosen ha en eier- og ansvarsandel, som tilsvarer størrelsen
på tidligere Leksvik kommune.
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§ 7 Selskapets organer
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivåer:
Representantskapet
Styret
Administrerende direktør.
§ 8 Representantskapet
Det øverste organ for selskapet er representantskapet, der deltagerkommunene oppnevner
sin(e) respektiv(e) representant(er). Grunnlaget for fordeling er; kommuner under 4000
innbyggere 1 representant; 4000 til 10 000 innbyggere 2 representanter; over 10 000 innbyggere
3 representanter. Deltagerkommunene velger selv sine representanter. Ordfører bør være
representant eller en av representantene fra de respektive kommuner.
Meråker 1, Stjørdal 3, Frosta 1, Levanger 3, Verdal 3, Inderøy 2, Indre Fosen (tidl. Leksvik) 1,
Selbu 2 og Malvik 3, Tydal 1 til sammen 20 representanter hver med sin stemme.
Valget gjelder for fire år. Representantskapet konstituerer seg selv og velger sin leder og
nestleder. Representantskapets myndighet fremgår av loven. Representantskapet oppnevner
valgkomite som sørger for nødvendige forberedelser til valget og godtgjørelse til ombudet.
Representantskapet kan ved egne vedtak beslutte delegasjon til styret og til administrerende
direktør i de saker der loven, eller denne selskapsavtale ikke setter begrensninger for slik
delegasjon. (Lov § 6 og § 7)

§ 9 Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for
behandling av en sak som etter lov om interkommunale selskap, eller etter denne selskapsavtale
skal behandles i Representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandlingen av en
bestemt sak.
Representantskapets leder plikter å innkalle til representantskapsmøte når styret, revisor, minst
en av deltagerne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det for
behandling av en bestemt angitt sak. Innkalling til representantskapsmøte skal skje med fire
ukers varsel og skal inneholde sakliste. De enkelte deltagerkommunene skal med samme frist
varsles om innkallingen og saklisten. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet
med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig. Ordinært representantskapsmøte skal avholdes i henhold til Lov om interkommunale selskap med tilhørende forskrifter.
Representantskapet skal behandle:
1.
Årsmelding og regnskap
2.
Valg
3.
Overordnede mål og retningslinjer for driften
4.
Budsjettforutsetninger og rammer
5.
Rammer for låneopptak
6.
Forslag fra styret til avfallsgebyrer, innstilling ovenfor kommunene
7.
Andre saker som er forberedt ved innkallingen
(Lov § 7, § 8 og § 9)
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§ 10 Styret
Styret velges av representantskapet. Til styret velges de som er skikket til å gjennomføre
selskapets formål. Styrets medlemmer velges for 2 år. For å sikre kontinuitet skal ved første
valg halvparten velges for 2 år. Utvelgelsen av disse skjer ved loddtrekning.
Styret består av 7 medlemmer derav en valgt av og blant de ansatte. Styrets leder og nest leder
velges separat av Representantskapet. Representantskapet velger 4 vararepresentanter i
rekkefølge. 1. vararepresentant har møte og talerett. Ved valg av styret med vararepresentanter
skal en søke å få alle medlemskommunene representert.
Ved særlige grunner kan et styremedlem trekke seg fra styret. Vedkommende må da sende
melding til representantskapets leder. Ansattes representant trer ut av styret ved opphør av
ansettelsesforholdet. Ved endelig uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for
gjenværende del av funksjonstiden.
Styrets oppgaver er å realisere forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne
ved representantskapet har anvist. Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har
ansvaret for at pålagt oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg.
Styret iverksetter representantskapets vedtak men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne
forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.
Styret er tilsettingsmyndighet. Styret kan delegere slik myndighet etter regler fastsatt av
styret.( Lov § 10) Styret er generalforsamling i selskapets datterselskaper.

§11 Styrets møter
Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og
Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. Om styret for det enkelte tilfelle
ikke bestemmer noe annet, har Administrerende direktør rett til å være tilstede og til å uttale
seg på styremøtene.
Styrets leder innkaller til styremøte. Innkalling skal skje med rimelig varsel og skal, så langt
mulig, inneholde en saksliste utarbeidet av styrelederen.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede.
Styremøtet ledes av leder eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til
stede, velges en møteleder.
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. De som stemmer
for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer for at
forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende
styremedlemmer. Styremedlem eller Administrerende direktør som er uenig i styrets beslutning,
kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.
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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 årsbudsjett 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.
(Lov § 11, § 12 og § 13)

§ 12 Administrerende direktør
Administrerende direktør ansettes av styret.
Administrerende direktør administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver
arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de
vedtak som er fattet av styret.
Administrerende direktør er ansvarlig for sekretærfunksjon og saksbehandling for
representantskapet og styret. Vedkommende har tale og forslagsrett i representantskapet og
styrets møter dersom ikke representantskapet eller styret i enkeltsaker vedtar at
vedkommende ikke skal kunne møte i ett av sine møter.
(Lov § 14)
§ 13 Organisering av tilsynsfunksjoner
Administrerende direktør skal til enhver tid å holde styret orientert om alle forhold av
betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til
styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.
Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan
forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til
deltagerne.
§ 14 Personvern og offentlighetsloven
Selskapet skal følge rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige til ivaretakelse av
personvernet til privatpersoner. Private personer skal gjøres kjent med opplysninger i egen sak i
den utstrekning dette fremgår av forvaltningslovens § 18 og § 19. Selskapets saksdokumenter er
offentlige med mindre offentlighetsloven hjemler adgang til unntak fra offentlighet.
Representantskapets og styrets møter er åpne og kan kun lukkes på bakgrunn av særskilt vedtak.
§ 15 Økonomiforvaltning
Selskapet skal ha eget økonomireglement vedtatt av representantskapet etter forslag fra
styret. Representantskapet vedtar hvilket regelverk som skal nyttes ved selskapets
regnskapsførsel. Når slikt vedtak krever departementets godkjenning må den foreligge før
endring foretas.
Representantskapet velger revisor. (Lov § 27og § 28)
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§ 16 Budsjettbehandlingen
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og
budsjettrammer. Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det
påfølgende kalenderår. Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og
budsjettrammer gitt av representantskapet. Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan
som viser utviklingen av kostnader og konsekvenser for driften i en fireårsperiode. Styret skal
utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter. (Lov § 18, § 19 og § 20).

§ 17 Låneopptak
Selskapet kan oppta lån for å finansiere sin virksomhet jfr. Lov om interkommunale selskaper §
22. Dersom annet ikke blir vedtatt av kommunestyrene i de deltagende kommuner er høyeste
ramme for låneopptak kr 200 millioner. Ansvaret fordeles i henhold til Selskapsavtalen § 6.
Styret har fullmakt til å foreta låneopptak i henhold til vedtak i Representantskapet g
påfølgende godkjenning av departementet.
(Lov § 22)
§ 18 Arbeidsgivertilknytning
Representantskapet velger hvilken arbeidsgivertilknytning selskapet skal ha etter forslag fra
styret. Ved stiftelsen er Innherred Renovasjon IKS tilknyttet Kommunenes Sentralforbund.

§ 19 Personalreglement
Styret er ansvarlig for at det utarbeides personalreglement for selskapet.
§ 20 Lokale lønnsforhandlinger
Lokale lønnsforhandlinger blir å gjennomføre som fastsatt i hovedavtalen.
Representantskapets leder og styrets leder forhandler med Administrerende direktør om
Administrerende direktørs lønn og har ved enighet myndighet til å godkjenne avtalen.
Leder i styret og Administrerende direktør forhandler med øvrig konsernledelse.

Konsernledelsen forhandler med de øvrige ansatte. Oppnås enighet innenfor de rammer som er
fastsatt er forhandlingsresultatet å betrakte som avtale, i motsatt fall må sak fremmes for
styret.
§ 21 Godtgjørelse for styret og representantskapet
Representantskapet vedtar etter forslag fra valgkomiteen, selskapets satser for godtgjørelse.
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§ 22 Klage
Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført av
selskapet skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltagerne grunnlag for å forfølge en sak,
skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt rette på det påklagede forhold.
Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er
fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av utvalg under styret eller
administrerende direktør. Klage over vedtak i medhold av særlov, følger særlovens
bestemmelser.
§ 23 Endring i selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres jfr. Lov om interkommunale selskap § 4.
§ 24 Voldgift
Tvist om forståelse av denne avtale avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsrett på tre
medlemmer der partene i tvisten oppnevner hvert sitt medlem og fylkesmannen i Trøndelag det
tredje. Medlemmet oppnevnt av fylkesmannen er leder.

§ 25 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtale ble første gang vedtatt 31.08.99 som sak 9/99 i Representantskapet.
Avtalen trådte i kraft fra 01.01.2000.
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11.12.03 sak 5/03
10.12.04 sak 10/04
07.12.07 sak 09/07
04.12.09 sak 11/09
25.11.11 sak 10/11
30.04.15 sak 04/15
17.11.16 sak 7/16
23.11.17 sak 11/17
04.05.18 sak 3/18
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Gjeldende selskapsavtale ble vedtatt i representantskapet 17.11.16 som sak 7/16
Endelig godkjent i kommunene:
Selbu
Stjørdal
Levanger
Verdal
Leksvik
Malvik
Frosta
Meråker
Inderøy
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109/16
28/17
62/15
35/17
22/17
7/17
2/17
3/17
80/16

12.12.16
27.04.17
14.12.16
24.04.17
11.05.17
30.01.17
31.01.17
30.01.17
12.12.16

Selskapsavtale vedtatt i representantskapet 23.11.17 som sak 11/17
Godkjent av 7 av kommunene:
Selbu
Stjørdal
Levanger
Verdal
Indre Fosen
Malvik
Frosta
Meråker
Inderøy

Revidert 29.04.19 sak 03/19
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