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Selskapsavtale for Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS
I medhold av lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av 21.06.86 (Erstatter vedtekter for ØstFinnmark avfallsselskap ANS (ØFAS), siste endring gjort 14.02.2013).

§1

SELSKAPET
Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om ansvarlige
selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven). Selskapet eies av kommunene Berlevåg, Båtsfjord,
Vardø, Unjarga/Nesseby, Deanu/Tana og Sør-Varanger i Norge og Utsjoen/Ochejoga (Utsjok) i
Finland.
Virksomheten er eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal registreres
i Foretaksregisteret.

§2

FORRETNINGSKONTOR
Selskapets forretningskontor er i Deanu gielda/Tana kommune.

§3

FORMÅL
Formålet med selskapet er:
Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene bestemmer gjennom selskapets
representantskap, skal Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS eie selskaper – eller deler av slike,
eiendommer og utvalgte driftsmidler, forestå planlegging av tjenester, bestille tjenester og varer,
administrere utøvelsen av tjenester, herunder gi forslag til forskrifter og fatte enkeltvedtak, forestå
rådgivning, forestå forvaltning og utøve kontroll hvor dette ikke er i strid med særlovgivning.
Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS skal herunder være et selskap med høy kompetanse innen
behandling av avfall og slam, og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen
avfallsbehandling og renovasjon ved å:





drive samfunnsøkonomisk behandling av avfall og slam i Øst-Finnmark
stå for innsamling og transport av de avfallstyper og slam som egner seg for interkommunal virksomhet
samarbeid etter nærmere avtale med kommunene. Det er forutsatt allmenn tvungen renovasjon og
slamtømming 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.
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.
Oppgaver tillagt eierkommunene ifølge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som vilkår for at oppgaven
kan overføres til interkommunalt selskap.
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§4

KAPITALINNSKUDD OG UTBYTTERETT
Eierkommunene skal betale inn kapitalinnskudd. Kapitalen er fullt innbetalt.
Deanu gielda/Tana kommune
Sør-Varanger kommune
Unjarga gielda/Nesseby kommune
Båtsfjord kommune
Vardø kommune
Berlevåg kommune
Utsjoen kunta/Ochejoga gielda
Sum innskuddskapital
Utbytterett er avtalt som følger:
Deanu gielda/Tana kommune
Sør-Varanger kommune
Unjarga gielda/Nesseby kommune
Båtsfjord kommune
Vardø kommune
Berlevåg kommune
Utsjoen kunta/Ochejoga gielda
Sum

§5

ORGANISASJON
Den daglige drifta er underlagt direktøren.

§6

REPRESENTANTSKAPET

2.345.131
1.000.000
767.734
700.000
700.000
500.000
500.000
6 512 865,-

25,681%
25,681%
11,788%
10,748%
10,748%
7,677%
7,677%
100,000%

1.

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 1 medlem fra hver av
eierkommunene. Representantskapets medlemmer med varamedlemmer velges av
kommunestyrene til eierkommunene for en periode på 4 år i samsvar med den kommunale
valgperioden. Jfr. for øvrig IKS- loven § 6 og § 7. Medlemmene tjenestegjør inntil nye
medlemmer er valgt selv om tjenesteperioden er utløpt.

2.

Stemmefordelingen er avtalt som følger:
Deanu gielda/Tana kommune
Sør-Varanger kommune
Unjarga gielda/Nesseby kommune
Båtsfjord kommune
Vardø kommune
Berlevåg kommune
Utsjoen kunta/Ochejoga gielda
Sum stemmer

33,400%
33,400%
4,900%
11,700%
10,800%
5,100%
0,700%
100,000%

3.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen
utgangen av juni måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned.
Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

4.

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.

5.

Innkalling til møte skal skje med minst 2 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste
og eventuelt saksmateriale. 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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6.

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. Valgperioden følger
kommunevalgperioden.
Hvert 2. år velge styre, styrets leder og nestleder
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 skriftlig 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 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.

§7

STYRET

1.

Selskapet skal ha et styre bestående av fra 5 til 7 medlemmer etter representantskapets valg.
1 av medlemmene velges av og blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap.
Tjenesteperioden for styremedlemmer er 2 år. Medlemmer tjenestegjør inntil nye medlemmer
er valgt selv om tjenesteperioden er utgått.

2.

Styre, styrets leder og nestleder velges av representantskapet jfr. § 6 pkt 6.

3.

Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i
styret eller direktøren ber om det. Direktøren har møteplikt til styremøter, og har ansvaret for
sekretærfunksjonen. Innkalling til møte skal skje med minst 1 ukers varsel og innkallelsen skal
inneholde saksliste og eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven § 11.

4.

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.
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5.

Styreleder og direktøren plikter selskapet i fellesskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 16.

6.

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.

7.
§8

Styremedlemmer og ansatte kan ikke sitte i representantskapet

LÅN OG EIERNES ANSVAR
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter de rammevilkår som representantskapet
har fastsatt. Øvre ramme for låneopptak pr. 26.6.2009 er fastsatt til 50 mill. kroner.
Når driftsuhell, pålagte oppgaver eller andre uforutsette forhold gjør det nødvendig med hurtig
gjennomføring av tiltak, kan styret oppta lån på inntil 2,5 mill. kroner utover de fastsatte lånerammer.
Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som det antall
innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Per 1.1.2012 hefter deltakerkommunene
som følger

Kommune/gielda/kunta Antall innbyggere 1.1.2012

Andel
ansvar

Berlevåg

1 015

5,0 %

Båtsfjord

2 089

10,3 %

901

4,5 %

Sør-Varanger

9 860

48,7 %

Deanu/Tana

2 896

14,3 %

Utsjoen/Ochejoga

1 362

6,7 %

Vardø

2 122

10,5 %

20 245

100,0 %

Unjarga /Nesseby

Grunnlag

Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjons- og slamforskrifter som er tilpasset ØFAS sitt
behov. Dersom det forslag til forskrifter som ØFAS oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter
kommunen å forelegge sine forskrifter for styret i ØFAS, som eventuelt kan be om endringer.

§9

BUDSJETT OG REGNSKAP
1.

For faste tjenester som selskapet utfører for eierne, betaler eierne forskuddsvis etter regning for
hvert kvartal basert på godkjent budsjett. Budsjettet er i denne sammenheng ikke gjenstand for
regulering så fremt dette ikke skyldes endring av særavgifter, og som en på
budsjetteringstidspunktet ikke hadde forutsetning for å forutse. Prisen for selskapets tjenester er
lik for alle eierkommunene.

2.

De kommunale gebyrene fastsettes av den enkelte kommune, jfr. Forurensningsloven. Den
enkelte kommune skal selv stå for innkreving av de kommunale gebyrene som omfattes av
selskapets tjenester så fremt ikke annet bestemmes av eierkommunene og representantskapet.
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3.

§ 10

Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme
budsjett- og regnskapsår som kommunene.

UTVIDELSER OG ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN
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.

§ 11

UTTREDEN OG OPPLØSNING
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.
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.
Et evt overskudd etter at forpliktelser er dekket skal føres tilbake til kommunene etter samme forhold
som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet.

§ 12

TVIST OM FORSTÅELSE AV SELSKAPSAVTALEN
Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i
tvistemålsloven.

§ 13

IKRAFTTREDEN
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt representantskapet har fastsatt.
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