Møteprotokoll
for
Representantskap
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

03.05.2019
Administrasjonsbygget i Årødalen
09.00 - 09.55

Forfall meldes administrasjonen 71213450 eller anita.groven@rir.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Til stede

Medlemmer:
Anders Torvik, Egil Strand, Frits Inge Godø, Helge Kjøll jr., Johnny
Varhol, Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Rolf Jonas Hurlen, Thorbjørn
Myhre, Tove Henøen
Varamedlemmer:
Anita Øyen Halås, Audhild Mork

Forfall

Bernard Riksfjord, Birgit Dyrhaug, Gerda Tolaas, Heidi Hogset, Odd
Helge Gangstad

Andre som
møtte

Anita Groven, ,Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Ketil Sorthe,
Ellinor Thorshaug Trønningsdal, Veslemøy Ellinggaard

Saksliste
Saksnr

Tittel

03/19

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

1

Valg av 2 personer til å signere protokoll

04/19

Årsmelding 2018 i representantskapet

05/19

Årsregnskap 2018 i representantskapet

06/19

Ny selskapsavtale og renovasjonsforskrift

Anders Torvik

Audhild Mork

03/19: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
Behandling:

Vedtak:
Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1: Valg av 2 personer til å signere protokoll
Behandling:
Thorbjørn Myhre foreslo Anders Thorvik og Audhild Mork til å undertegne dagens
møteprotokoll, de ble enstemmig valgt.

Vedtak:
Anders Thorvik og Audhild Mork velges til å skrive under møteprotokollen for 03052019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/19: Årsmelding 2018 i representantskapet
Behandling:

Vedtak:
Representantskapet tar styrets årsmelding til orientering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/19: Årsregnskap 2018 i representantskapet
Behandling:

Vedtak:
Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2018.

Representantskapet godkjenner at årets frie overskudd på kr 260 593,- blir tillagt annen
egenkapital.
Representantskapet tar revisors beretning til orientering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/19: Ny selskapsavtale og renovasjonsforskrift
Behandling:
Helge Kjøll fremmet følgende alternative forslag:
til §5 Representantskapet skal bestå av:
2 medlemmer fra hver kommune og 3 medlemmer fra Molde
og til §6 Styret:
1 medlem fra hver kommune og 2 medlemmer fra Molde.

Kjell Danielsen kom med nytt forslag:

§ 4 Lån og eiernes ansvar
«Grunnlaget for beregning av prosent med antall innbyggere i de ulike kommunene skal med i
selskapsavtalen.»

§ 5 Representantskapet
Basert på selskapsavtalen til ÅRIM
7.2 Representantskapet skal ha eit medlemstal som tilsvarar folketalet i
medlemskommunane i høve til det totale folketalet i selskapsregionen etter
følgjande delingshøve: Del av totalt folketal i %
Mindre enn 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 100

Representantar

1
2
3
4
5

Kommune

1.
Helge
Kjøll
sitt
forslag Prosent

2. Kjell H
Danielsen
sitt forslag
(basert på
tabell)

3.
Administrasjonen
Prosent
Prosent sitt forslag

Molde / Nesset Midsund

3 27,27 %

5 41,67 %

7

41,18 %

Fræna / Eide

2 18,18 %

3 25,00 %

4

23,53 %

Gjemnes

2 18,18 %

1

8,33 %

2

11,76 %

Rauma

2 18,18 %

2 16,67 %

2

11,76 %

Aukra

2 18,18 %

1

2

11,76 %

11

8,33 %

12

17

Votering til §4: enstemmig.
Votering til §5:
1. Helge Kjøll (Aukra) sitt forslag fikk 3 stemmer og falt.
2. Kjell H Danielsen (Molde) sitt forslag fikk 11 stemmer og ble vedtatt.
Votering til §6: Helge Kjøll sitt forslag fikk 4 stemmer og falt.

Vedtak:
Representantskapet godkjenner ny selskapsavtale og renovasjonsforskrift, med de endringer
som kom fram under møtet.
Dokumentene skal vedtas likelydende i alle kommunestyrene.

SELSKAPSAVTALE
FOR
ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE
RENOVASJONSSELSKAP IKS.
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om
Interkommunale Selskaper (IKS‐loven) 29.01. 1999 nr.6. Sist endret 21.06.2017.
Selskapet er en videreføring av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap stiftet
28.02.1983 i henhold til Kommuneloven § 27.

§ 1.

Firma og forretningsadresse.

Selskapets navn er Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, forkortet RIR IKS.
Selskapets forretningskontor er i Molde.
Selskapet eies av kommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde og Rauma.
§ 2.

Formål.

Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den
forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter Lov om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) – med mindre det er unntatt i kommunale vedtak,
innenfor områdene innsamling, transport og behandling av avfall / slam og alle oppgaver tilknyttet
dette.
Selskapet kan delta i og/eller etablere andre selskap til utøvelse av virksomhet innen denne
formålsparagrafen.
Selskapet er tildelt enerett til innsamling av kommunalt avfall og tømming av slamtanker og har ikke
erverv som formål.
Selskapet har kompetanse og mulighet til å utføre andre forvaltningsoppgaver som krever kjennskap
til forhold til abonnenter, forsøpling og kontroll også for andre kommuner enn medlemskommunene.
Selskapet skal arbeide for en miljøriktig håndtering av avfallet i egenregi eller i samarbeid med andre.
Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i forurensningsspørsmål og bidra til løsning av
slike.
§ 3.

Innskuddsplikt og eierandeler.

Eierkommunene har ikke betalt kapitalinnskudd i selskapet.
Unntak er Aukra, Molde (ved innbetaling fra daværende Nesset kommune) og Rauma hvor
kapitalinnskuddet fremgår av balansen.
§ 4.

Lån og eiernes ansvar.

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og gjeld i samme forhold som det
antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Pr 01.01.2019 hefter
eierkommunene som følger: (innbyggertall i parentes)

Aukra kommune
Hustadvika kommune
Gjemnes kommune
Molde kommune
Rauma kommune

6,0 %
22,5 %
4,5 %
54,3 %
12,7 %

(3539)
(13233)
(2641)
(31976)
(7487)

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i styret. Enkeltinvesteringer
over 5 millioner skal godkjennes i representantskapet. Øvre ramme for likviditetslån er kr 10 mill., og
øvre ramme for investeringslån er kr 225 mill.
Innen selskapets geografiske arbeidsområde skal det gjelde likelydende forskrifter for
renovasjonsordningen. Disse godkjennes av representantskapet og vedtas av eierkommunene.
§ 5.

Representantskapet.
1. Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet og
representantskapet er selskapets øverste myndighet.
2. Representantskapet skal ha medlemmer fra de ulike kommunene beregnet etter
innbyggertall:
Innbyggere i prosent av totalt i
Antall representanter
RIR‐området:
Mindre enn 10 %
10‐20 %
20‐30 %
30‐40 %
40‐100 %

1
2
3
4
5

Etter innbyggertall 1.1.2019 (ref. §4) får da:
Aukra kommune
1
Hustadvika kommune
3
Gjemnes kommune
1
Molde kommune
5
Rauma kommune
2
Totalt
12 representanter
Representantskapets medlemmer skal ha personlige varamedlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges av kommunestyrene i
eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden.
Medlemmer til representantskapet tiltrer når de er valgt av kommunestyret. Et
medlem av styret kan ikke være medlem av representantskapet.
3. Representantskapets vedtak må godkjennes i den utstrekning dette kreves etter
kommuneloven eller lovgivningen ellers. Det vises blant annet til §§18 og 22 i lov om
interkommunale selskaper.
4. Representantskapet trer sammen hvert år, så tidlig som mulig i kalenderåret og ellers
når representantskapets leder bestemmer det, eller når minst en av
deltakerkommunene eller når minst 1/3 av medlemmene av representantskapet, styret
eller revisor ber om det.
Hvis ordføreren i den enkelte kommune ikke er valgt medlem av representantskapet
kan denne møte med talerett, men uten stemmerett.
Styrets medlemmer og daglig leder kan delta i representantskapets møter med talerett,
men ikke stemmerett.
Representantskapet er beslutningsdyktig når så mange representanter er til stede at

disse representerer minst 2/3 av stemmene. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de
stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
5. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde
saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte deltakerkommuner ved rådmannen
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 hvis dette
er påtrengende nødvendig.
6. Representantskapet skal behandle følgende saker:
Skriftlig årsmelding fra styret.
Revidert årsregnskap fra styret for forrige kalenderår.
Hvert 4. år velges:
‐ Leder og nestleder i representantskapet for 4 år.
‐ Styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra eierkommunene for 4 år.
Valgkomitéen innstiller etter vurdering av innkomne forslag i henhold til
gjeldende lover og ønske om aktuell kompetanse.
‐ Leder og nestleder i styret for 4 år.
‐ Valgkomité på 3 medlemmer og dets leder og nestleder for 4 år.
Hvert 2. år velges:
Klagenemnd, for 2 år, på 3 medlemmer som med bindende virkning avgjør
klager fra abonnenter og kunder over beslutninger og enkeltvedtak som er
truffet av RIR.
Revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
Fastsetting av godtgjørelse til 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. lov om IKS § 18,
herunder forslag fra styret til gebyrregulativ.
Dessuten skal representantskapet behandle:
Fullmakter til styret.
Langtidsplaner, herunder økonomiplan iht. lov om IKS § 20, og vesentlige
endringer i metoder/systemer.
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
lov om IKS eller lovgivning ellers.
§ 6.

STYRET
1. Styret består av 10 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav 4 fra Molde
kommune, 2 fra Hustadvika kommune, en fra hver av de øvrige kommunene og en som
velges av og blant de ansatte. Kommunene foreslår til valg det doble antall, like mange
av hvert kjønn.
2. Lederen innkaller til møte når han finner det nødvendig eller når minst tre av styrets
medlemmer eller når daglig leder ber om det. Innkalling til møte skal skje med minst
fem dagers varsel. Innkallingen skal inneholde oppgave over de saker som skal
behandles. Saksdokumentene medsendes eller legges ut til gjennomsyn for styrets
medlemmer samtidig med at innkallingen utsendes.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Vedtakene gjøres med vanlig flertall. For å være gyldig må flertallet utgjøre mer enn en
tredel av styrets medlemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Daglig
leder deltar i styrets møter med talerett, men uten stemmerett. Representantskapets
leder kan delta i styrets møter med talerett, men uten stemmerett. Selskapet forpliktes
ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
3. Forvaltningen av selskapet hører til under styret, som gjør de nødvendige vedtak for å
sikre at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen,
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
For selskapets daglige drift kan styret meddele prokura til daglig leder og/eller
styreleder.
Styret avgir innstilling i saker som forelegges representantskapet. Disse skal i god tid
tilsendes representantskapets leder. Styret utøver enhver myndighet som ikke er tillagt
representantskapet.
Styret utarbeider og forelegger representantskapet oversikt over driften i det forløpne
driftsår og legger fram regnskapet i revidert stand.
Styret legger fram for representantskapet innen medio oktober budsjett for kommende
år.
§ 7.

Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret. Styret fastsetter daglig leders stillingsinstruks og godtgjørelse. Daglig
leder har den myndighet som styret bestemmer, herunder foreta ansettelser, innen rammen av
styrets mandat.
§ 8.

Delegasjon av myndighet til selskapet.

I medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 83 har selskapet,
med mindre annet framgår av kommunalt vedtak, fått delegert myndighet til å ivareta følgende
forpliktelser og eventuelt fatte enkeltvedtak på vegne av eierkommunene:
§ 26, om tømming av slam fra slamavskillere
§ 29 3. ledd, om krav til anlegg for behandling av avfall
§ 30, om innsamling av husholdningsavfall
§ 31 , om spesialavfall
§ 35 2. ledd, om avfall fra utsalgssteder, turistanlegg og utfartssteder.
§ 35 siste ledd, om pålegg til utsalgssteder, turistanlegg og arrangør av stevne
§ 37 om pålegg om å rydde opp i avfall eller betale for opprydding.
§ 9.

Utvidelser og endringer i selskapsavtalen.

Nye kommuner kan tas opp som deltakere i selskapet, ved tilslutning av samtlige eierkommuner.
Forslag om endringer av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Endringer i
selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.
§ 10.

Uttreden og oppløsning.

1. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet
og kreve seg utløst av dette. Uttreden skjer likevel ikke før 31. desember året etter at skriftlig
varsel ble gitt. Varslet skal gis til representantskapet på årsmøtet.
Representantskapet kan likevel kreve at kommuner som ønsker å tre ut må stå som deltaker
så lenge det løper avtaler selskapet har inngått og som gjelder vedkommende kommune. Jfr
IKS lov § 30.1
2. Den utløsningssum en deltaker kan kreve ved uttreden fastsettes til andelens nettoverdi ved

oppsigelsesfristens utløp. Nettoverdien av andelen fastsettes etter en verdivurdering av
selskapet, der det også tas hensyn til framtidige forpliktelser, herunder etterdrift av deponi.
Utløsningssummen fastsettes uavhengig av verdien av deltakerens innskudd.
Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales.
Enten uttredende deltaker har krav på utløsningssum eller er forpliktet til å innbetale andel
av tap skal oppgjør skje straks.
Den uttredende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av
selskapsforpliktelsene på uttredelsestidspunktet inntil den uttredende deltaker må anses for
å være fritatt av kreditor.
Disse har gjort kontantinnskudd:
Aukra med kr. 379 129,‐
Molde (ved innbetaling fra daværende Nesset kommune) med kr. 396 000,‐
Rauma med kr. 1 192 015,‐
De andre eierkommuner har ikke gjort noe kontantinnskudd i selskapet.
For øvrig vises til lov om IKS, § 30.
3. Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om
dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr lov om IKS § 32. Hver av de
deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av
selskapet forpliktelser i forhold til folketallet pr 01.01. det året selskapet blir oppløst.
§ 11.

Lov om IKS.

Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 kommer til anvendelse i den utstrekning
selskapsavtalen ikke bestemmer annerledes.
§ 12.

Ikrafttreden.

Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent av kommunestyrene i eierkommunene.
Godkjent med likelydende vedtak i
Aukra kommune: x.x.x
Hustadvika kommune: x.x.x
Gjemnes kommune: x.x.x
Molde kommune: x.x.x
Rauma kommune: x.x.x

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

