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SELSKAPSAVTALE FOR
NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR)
etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6
§ 1.
Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund, er et
interkommunalt selskap som består av kommunene Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund,
Oppdal, Rauma, Smøla, Sunndal og Tingvoll.
Andre kommuner kan tas opp i selskapet.
Utvidelse av selskapet må godkjennes av representantskapet og et flertall av de 9
kommunestyrene etter innstilling fra styret.

§ 2.
Selskapets formål er:
 Planlegge, bygge og drive anlegg for innsamling, transport, behandling og disponering av
alt husholdningsavfall i medlemskommunene.
 Å utnytte ressursene i avfallet i størst mulig grad, og å tilstrebe en størst mulig utnyttelse
på høyest mulig nivå.
 Selskapet kan også ta hånd om innsamling, transport, behandling og disponering av slam,
næringsavfall og farlig avfall i regionen.
Selskapet kan overlate deler av renovasjonsordningen til medlemskommunene eller andre.

§ 3.
Selskapet avgjør i hvert enkelt tilfelle, i samråd med de av avfallsmottakerne som selskapet
inngår avtale med, hvilke spesielle avfallstyper som eventuelt kan leveres til anlegget og
setter vilkår for leveringen.
Hvilke typer avfall som selskapet skal behandle er spesifisert i selskapets konsesjon.

§ 4.
Deltakerkommunene hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser i samsvar med
fordelingsnøkkelen i § 13. Driftsutgiftene fastsettes av representantskapet og fordeles etter
samme nøkkel.

§ 5.
Selskapet ledes av et representantskap hvis medlemmer med personlige varamedlemmer
velges av vedkommende kommunestyre for et tidsrom på 4 år, i samsvar med den kommunale
valgperiode. Nye medlemmer tiltrer når kommunestyret er valgt.
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Representantskapet velger medlemmer til styret for et tidsrom på 4 år.
Et medlem av styret kan ikke være medlem av representantskapet.
Selskapets løpende drift underlegges en daglig leder.

§ 6.
Ved valg får kommunelovens § 14 tilsvarende anvendelse.
Bestemmelsene om inhabilitet i kommunelovens § 40 gjelder tilsvarende.
Om bokføring av forhandlingene gjelder kommunelovens § 30 tilsvarende.
Representantskapets vedtak må godkjennes i den utstrekning dette kreves etter
kommuneloven eller lovgivningen.

§ 7.
Selskapets representantskap skal ha 10 medlemmer, hver med 2 personlige varamedlemmer,
med følgende mandatfordeling:
Aure
Averøy
Halsa
Kristiansund
Oppdal
Rauma
Smøla
Sunndal
Tingvoll

:1
:1
:1
:2
:1
:1
:1
:1
:1

§ 8.
Representantskapet trer sammen minimum 2 ganger hvert år og ellers når styret, revisor,
minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det
for behandling av en bestemt angitt sak. Representantskapets leder innkaller til møtene.
Ordfører i den enkelte kommune kan møte med talerett, men uten stemmerett.
Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal inneholde
oppgaver over de saker som skal behandles. Saksdokumentene medsendes eller legges ut til
gjennomsyn for representantskapets medlemmer samtidig med at innkallingen utsendes.
Det skal føres møteprotokoll og denne skal underskrives av representantskapsleder og 2
representantskapsmedlemmer som velges av representantskapet.
Styrets medlemmer og daglig leder kan delta i representantskapets møter med talerett, men
ikke stemmerett.
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Representantskapet er beslutningsdyktig når minimum 6 representanter er til stede. Vedtakene
gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet gjør lederens
stemme utslaget.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 2 år om gangen. Likeledes velger
representantskapet styrets leder og nestleder for 2 år om gangen. Ved stemmelikhet ved valg
avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 9.
Representantskapet gjør vedtak om alle saker som vedtektene bestemmer eller som styret
legger frem for det. Økonomiplan, bevilgninger, anleggsutbygning og avgifter avgjøres av
representantskapet etter styrets forslag.
Representantskapet tar opp lån og pantsetter selskapets eiendom. Representantskapet kan
imidlertid bare ta opp lån innen en ramme fastsatt av medlemskommunestyrene.
Representantskapet ansetter også daglig leder etter reglene i kommunelovens § 38.
Representantskapet foretar valg av revisor.
Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styrets leder og møtegodtgjørelse til styrets
medlemmer samt til representantskapets leder og møtegodtgjørelse til representantskapets
medlemmer.
Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap etter styrets forslag og legger det
frem for kommunestyrene til orientering.
I selskap hvor NIR har eierinteresser er det representantskapets leder eller den som
representantskapets leder peker ut, som møter for selskapet på generalforsamling. Når NIR
har ett eller flere faste styremedlemmer, er det representantskapet som peker ut disse.

§ 10.
Styret består av 7 medlemmer, hver med 2 personlige varamedlemmer etter følgende
mandatfordeling:
Aure, Smøla:
Averøy:
Halsa, Tingvoll:
Kristiansund:
Oppdal:
Rauma:
Sunndal:

1
1
1
1
1
1
1

Daglig leder har rett og plikt til å møte på styremøtene. Daglig leder har tale- og forslagsrett,
men ikke stemmerett.
Lederen innkaller til møte når han finner det nødvendig eller når minst to av styrets
medlemmer forlanger det. Innkalling til møte skal skje med minst 8 dagers varsel.
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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.
Det skal føres protokoll for hvert styremøte. Denne underskrives av samtlige tilstedeværende
styremedlemmer og sendes medlemskommunene.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.
Vedtak gjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Representantskapets leder har tale og forslagsrett på styremøtene.
Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og/eller styreleder.
Styret kan i nødvendig utstrekning gi spesialfullmakter.

§ 11.
Styret utøver den myndighet som representantskapet har tillagt det for å lede selskapets
virksomhet. For selskapets daglige drift kan styret meddele prokura til styrets daglige 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 ansetter og avskjediger selskapets funksjonærer.
Styret fastsetter alle ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
Unntatt er ansettelse av daglig leder og revisor. Kommunelovens § 38 gjelder tilsvarende.
Styret utarbeider og forelegger representantskapet oversikt over driften i det forløpne driftsår
og legger frem regnskaper i revidert stand.
Styret legger frem for representantskapet innen 1. juli forslag til budsjett for kommende år.

§ 12.
Selskapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår samt økonomiplan som kommunene.
De til enhver tid gjeldene forskrifter for kommunale budsjett og regnskap gjelder også for
selskapet.

§ 13.
Selskapets kapital til investeringer av de anlegg som selskapet skal eie og drive skaffes ved
egenkapital, opptak av lån og/eller ved tilskudd fra medlemskommunene og staten/fylket.
For låneopptak må det innhentes garantier fra medlemskommunene, dersom dette er
nødvendig.
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Lånegarantier og eventuelle kommunale tilskudd fordeles mellom kommunene etter en
fordelingsnøkkel som tilsvarer antall innbyggere i den enkelte kommune pr. 1. januar 2015.
Fordelingsnøkkelen justeres i samsvar med innbyggertallet hvert 4. år.
Kommune
Aure
Averøy
Halsa
Kristiansund
Oppdal
Rauma
Smøla
Sunndal
Tingvoll
SUM

Innbyggertall
3.549
5.794
1.563
24.507
6.852
7.445
2.146
7.155
3.090
62.101

%
5,7
9,3
2,5
39,5
11,0
12,0
3,5
11,5
5,0
100,0

§ 14.
Det skal føres regnskap som viser hvordan kapital-, drifts- og vedlikeholdskostnadene, samt
eiendeler, gjeld og fond, fordeler seg etter de kommunale regnskapsforskrifter.
Nærmere regler kan fastsettes av styret.

§ 15.
Ved hvert års begynnelse innbetaler hver kommune det i budsjettet oppførte inntektsbeløp fra
vedkommende kommune.
Er en regning ikke betalt innen 30 dager etter forfall, beregnes samme morarente som for
kommuneskatten.

§ 16.
Innenfor sitt arbeidsområde står selskapet ansvarlig for å skaffe overordnede myndigheters
godkjenning og å oppfylle deres betingelser.

§ 17.
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det
interkommunale samarbeide i NIR og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til
andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler
vedkommende kommune har skutt inn. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for den
gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted. Oppsigelsen av avtalen kan
bringes inn for departementet. Departementet kan da gi pålegg om at samarbeidet skal
fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser
eller hensynet til samarbeidende kommuner tilsier dette.
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§ 18.
Så langt selskapsavtalen ikke bestemmer det annerledes, gjelder lov om interkommunale
selskaper av 29.01.99 nr 6.

§ 19.
Nordmøre tingrett er verneting ved tvist om forståelse av denne selskapsavtale.
Representantskapet kan med 2/3 flertall oppløse avfallsselskapet.
Det opprettes da et avviklingsstyre som blir valgt av representantskapet. Avviklingsstyret
velger selv sin leder og nestleder. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret er
valgt.

§ 20.
Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i lov om interkommunale
selskaper § 4, 3. ledd skal skje med vedtak i deltakende kommuners kommunestyrer. Andre
endringer vedtas av representantskapet med tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 21.
Denne avtalen trer i kraft fra 01.07.11.

Denne selskapsavtalen er godkjent av representantskapet i NIR 17.06.11.

Denne selskapsavtalen er godkjent med følgende vedtak i kommunene:
Aure kommune
Averøy kommune
Halsa kommune
Kristiansund kommune
Oppdal kommune
Rauma kommune
Smøla kommune
Sunndal kommune
Tingvoll kommune

08.09.11 i sak 38/11
05.09.11 i sak 32/2011
22.03.12 i sak 14/12
30.08.11 i sak 11/44
07.09.11 i sak 11/66
20.09.11 i sak 055/11
22.09.11 i sak 42/11
08.09.11 i sak 53/11
01.09.11 i sak 21/2011

Fordelingsnøkkel i § 13 er justert etter folketall pr. 01.01.15.

