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ENDRING SELSKAPSAVTALE
Endring i selskapsavtalen mellom deltagerkommunene og Innherred Renovasjon IKS skal
godkjennes av deltagerkommunene. Vanligvis skjer dette i etterkant av formelt vedtak i Innherred
Renovasjon IKS sitt Representantskap. I forbindelse med sammenslåing av Inderøy og Mosvik
Kommune er det imidlertid nå nødvendig å be om godkjennelse av ny selskapsavtale på bakgrunn
av innstilling fra Styret i Innherred Renovasjon IKS og med forbehold om endelig vedtak i
Representantskapet.
Styret i Innherred Renovasjon IKS fattet følgende enstemmige vedtak i styremøte 29.06..2011 sak
17/11 som innstilling til vedtak i Representantskapet:
" Framlagt og revidert selskapsavtale vedtas"
Vedtaket ble fattet på bakgrunn av nedenstående saksframlegg:
Sammenslåing Inderøy og Mosvik Kommune
Inderøy Kommune og Mosvik Kommune har vedtatt å slå seg sammen til Inderøy kommune (1756)
fra 01.01.2012. På bakgrunn av dette har det kommet søknad fra Fellesnemndas arbeidsutvalg om
medlemskap i Innherred Renovasjon IKS. Fellesnemndas arbeidsutvalg er 7ormannskap" for
sammenslåingsprosessen.
Formelt sett skjer dette ved at de to gamle kommunene sier opp sine avtaler med Innherred
Renovasjon, mens den nye trer inn som nytt medlem. Dette krever en endring i Selskapsavtalen
som legges fram for vedtak i styret, representantskapet og i alle deltagerkommuner. Det er i
utgangspunktet ikke krav om behandling i Representantskapet, men KomRev Trøndelag IKS
anbefaler en slik framgangsmåte.
I og med at Representantskapet avvikler sitt møte sent på året foreslår vi at saken oversendes til
behandling i deltagerkommunene på bakgrunn av vedtak i Styret i IR IKS. Behandling i
deltagerkommunene vil da måtte skje med forbehold om endelig vedtak i Representantskapet. Nye
Inderøy Kommune må også fatte endelig vedtak om medlemskap før behandling i
Representantskapet, men etter at dagens deltagerkommuner har godkjent ny selskapsavtale og
dermed akseptert medlemskap for Inderøy Kommune (1756).
Foreslåtte saksbehandling er forelagt KS ved Hanne Torkelsen som bekrefter at ovennevnte
framgangsmåte er innenfor gjeldende lov og regelverk
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Selskapsavtalen må som følge av dette endres i følgende g:
§1:

Mosvik Kommune strykes

§6:

Forholdstallet for ansvar og eierandel endres. Denne paragrafen endres også i tråd
med ordinært tidspunkt for endring, dvs. innbyggertall pr. 31.12 hvert 4 år.

§8:

Representantskapet reduseres med 1 person som følge av at Mosvik Kommune går
ut. Samlet innbyggertall for de to "gamle" kommunene fører ikke til at "nye" Inderøy
Kommune får flere representanter enn "gamle" Inderøy Kommune. Totalt antall
representanter vil dermed gå ned fra 19 representanter til 18 representanter.

Viser for øvrig til § 26 i Lov om Interkommunale Selskap vedrørende eierskifte.

Åpne representantskapsmøter og styremøter
I representantskapsmøte 10.12.2010. sak 19/10 ble det vedtatt at Representantskapsmøtene skal
være åpne. For å lukke møtene kreves særskilt vedtak. I vedtaket ba også representantskapet
styret vurdere om styremøtene også kan være åpne. Etter administrasjonens oppfatning er det
uhensiktsmessig at styremøtene er åpne. Primært kan det begrunnes med at det i mange saker
berøres forhold som er av konkurransemessig art. Sakliste og saksdokumenter til styremøtene er i
utgangspunktet imidlertid ikke unntatt offentlighet. Derimot er det viktig og nødvendig i mange
saker at drøftingene i styret skjermes for offentligheten og da, som allerede nevnt, på grunn av
konkurransemessige forhold.
På bakgrunn av dette foreslår administrasjonen at siste setning i §14 gammel selskapsavtale
erstattes av følgende:
"Representantskapets møter er åpne og kan kun lukkes på bakgrunn av særskilt vedtak.
Styrets møter er lukkede dersom annet ikke blir bestemt."

Oppsummering
Selskapsavtalen endres i § 1 (Innherred Renovasjon IKS), §6 (Ansvarsfordeling), §8
(Representantskapet) og §14 (Personvern og offentlighetsloven). I etterkant av behandling i alle
nødvendige organer oppdateres naturligvis også § 25 (Ikrafttredelse).
InnherredRenovasjonber deltagerkommunene behandle forslaget om endring i selskapsavtalen
med forbehold om endelig vedtak i Representantskapet. Møte i Representantskapet er planlagt
avviklet 25.11.11 og vi oppfordrer derfor deltagerkommunene om å behandle saken i god tid før
dette.
I etterkant av behandlingen i deltagerkommunene vil ny selskapsavtale bli oversendt nye Inderøy
Kommune (1756) for godkjennelse og signering.
Forslag til ny selskapsavtale er vedlagt hvor endringene er uthevet med rødt.
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Saksbehandler : Stig Arild Myhre (tlf. 74 02 88 66, mobiltlf. 90 17 58 10).

Med vennlig hilsen
InnherredRenovas'on KS
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Geir Tore Leira
Direktør

Stig Arild Myhre
Økonomisjef
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