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§3

VEDTATT I:

3-1 Selskapets formål er å
Stavanger kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Klepp kommune
Hå kommune
Time kommune
Strand kommune
Gjesdal kommune
Randaberg kommune
Rennesøy kommune
Finnøy kommune
Hjelmeland kommune
Kvitsøy kommune

26.03.01
14.03.01
16.11.00
13.03.01
26.04.01
27.02.01
27.10.10
30.04.01
13.02.01
13.08.01
12.07.01
24.09.14
28.04.03

• levere drikkevann til eierkommunene
• motta og behandle avløpsvann fra 		
eierkommunene
• motta og behandle avfall fra
		 eierkommunene
3-2 Selskapet kan også påta seg andre 		
arbeidsoppgaver eierne og selskapet 		
måtte bli enige om.
3-3 Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre
selskaper og virksomheter.
3-4 Selskapet kan delta på eiersiden i andre
selskaper, når dette ligger innenfor de
rammer kommuneloven og eventuelle
andre lover/forskrifter angir for 		
kommunens deltakelse i selskaper/		
forretningsdrift.
§4

KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER
§1
0.1. Selskapets navn er IVAR IKS.
§2
2-1 Selskapet eies av kommunene Finnøy,
Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy,
Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, 		
Stavanger, Strand og Time.
2-2 Den enkelte kommunes eierandel (A)
i selskapet er den andel kommunens
innbyggertall (B) utgjør av samtlige 		
kommuners innbyggertall (C), det vil
si A= B/C. Eierbrøken fastsettes ut
fra folketallet i eierkommunene pr.
1. januar 1998. Eierbrøken revideres 		
hvert 4. år.

2-3 Ny eierbrøk gjeldende fra 01.01.2015:
Stavanger kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Klepp kommune
Hå kommune
Time kommune
Strand kommune
Gjesdal kommune
Randaberg kommune
Rennesøy kommune
Finnøy kommune
Hjelmeland kommune
Kvitsøy kommune

39,957 %
21,971 %
7,665 %
5,649 %
5,536 %
5,469 %
3,710 %
3,458 %
3,183 %
1,453 %
0,943 %
0,852 %
0,162 %

Neste regulering blir fra 01.01.2019 		
med utgangspunkt i folketall pr. 		
01.01.2018.

4-1 Selskapet har sitt forretningskontor
i Stavanger kommune.
KAP. 2 KOSTNADSFORDELING

6-3 Representantskapet fastsetter regnskapsog budsjettsystem. Regnskap skal føres
i henhold til regnskapsloven.
KAP. 3 ORGANISASJON
§7
7-1 Selskapet ledes av et representantskap
og et styre.
§8
8-1 Representantskapet har 25 medlemmer
med fordeling basert på folketallet
i de respektive kommuner, men slik at
hver eierkommune får minst en
representant hver, og slik at ingen
kommune får flertall alene;
Stavanger
Sandnes
Sola
Klepp
Hå
Time
Strand
Gjesdal
Randaberg
Rennesøy
Finnøy
Hjelmeland
Kvitsøy

9 medlemmer
4 medlemmer
2 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem
1 medlem

§5
5-1 Selskapets kostnader skal i hovedsak 		
dekkes inn ved salg av selskapets 		
tjenester og produkter.
§6
6-1 Det skal føres regnskap for selskapets
totale virksomhet og for hvert enkelt 		
tjenesteområde.
6-2 Felleskostnader, og kostnader som ikke
kan føres tilbake til bestemte tjenesteområder, fordeles forholdsmessig.

8-2 Kommunestyrene i eierkommunene 		
oppnevner sine medlemmer og varamedlemmer. Valgperioden følger
kommunevalgperioden.
8-3 Representantskapet fungerer til nytt
representantskap er valgt og
konstituert.
8-4 Representantskapet velger selv leder 		
og nestleder.

SELSKAPSAVTALE FOR IVAR IKS

§9
9-1 Styret har 7 medlemmer med personlige
varamedlemmer. Medlemmene
fordeles slik:
Stavanger...................................... 2 medlemmer
Sandnes ......................................... 1 medlem
Finnøy, Hjelmeland,
Kvitsøy, Randaberg,
Rennesøy, Sola og Strand
til sammen..................................... 1 medlem
Gjesdal, Hå, Klepp
og Time til sammen..................... 1 medlem
Ansatte........................................... 2 medlemmer
9-2 5 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet etter forslag fra eierkom munene. 		
2 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de 		
ansatte.
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revisor, minst en av eierne eller minst
8 av representantskapets medlemmer
krever det. Innkalling skal skje med
minst fire ukers varsel og skal 		
inneholde saksliste.
11-2 Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av
medlemmene er til stede. Represen		
tantskapet gjør sine vedtak med vanlig
flertall av de stemmer som er avgitt.
Står stemmene likt, gjør lederens 		
stemme utslaget.
11-3 Styrets leder og administrerende
direktør har plikt til å møte i representantskapet. Styrets øvrige medlemmer
har rett til å møte i representantskapet
og til å uttale seg.
§ 12

9-3 Styret fungerer til nytt styre er valgt 		
og konstituert.

12-1 Representantskapet skal gjøre vedtak
i de saker som selskapsavtalen
bestemmer eller som styret legger 		
fram for det.

9-4 Styret velger selv leder og nestleder.

12-2 Representantskapet skal:

§10
10-1 Selskapet forpliktes ved underskrift
av administrerende direktør og styrets
leder, eller i dennes fravær nestleder,
i fellesskap.
10-2 Selskapet ledes av administrerende 		
direktør som har anvisningsrett innen
rammen av vedtatte budsjetter.

§ 11
11-1 Representantskapet trer sammen når
lederen bestemmer det, når styret, 		

§ 13
13-1 Styret trer sammen når lederen
bestemmer det, eller når minst tre
av styrets medlemmer forlanger det.
Innkalling til møte skal skje med minst
5 dagers varsel.
13-2 Styremøtet ledes av leder, eller i dennes
fravær, nestleder. Dersom ingen av 		
disse er til stede, velges en møteleder.
13-3 Styret er beslutningsdyktig når minst
4 medlemmer er til stede.
13-4 Vedtak gjøres med vanlig flertall. Ved 		
stemmelikhet gjør møtelederens 		
stemme utslaget.
13-5 Administrerende direktør og represen-		
tantskapets leder deltar i styrets møter
uten stemmerett.
13-6 Styret kan nedsette utvalg. Styret kan
delegere myndighet til administrerende
direktør og til utvalg.
§ 14

• velge 5 styremedlemmer med 		
		 varamedlemmer
• vedta selskapets mål og økonomiplan
• vedta budsjett og regnskap
• gjøre eventuelle vedtak om å erverve,
		 avhende eller pantsette fast eiendom
• gjøre vedtak om å foreta investering
		 er som er av vesentlig betydning for
		 selskapet eller en eller flere av eierne
• velge/ansette revisor

KAP. 4 REPRESENTANTSKAPET

KAP. 5 STYRET

• fastsette godtgjørelse til represen-		
		 tantskapets og styrets leder, og til 		
		 begge organers medlemmer

14-1 Styret utøver all myndighet som ikke er
tillagt representantskapet.
14-2 Styret skal påse at virksomheten drives
i samsvar med selskapets formål,
selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett
og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og sørge 		
for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende 		
kontroll. Styret har det overordnede 		
HMS-ansvaret i selskapet.
14-3 Styret skal bl.a.:
• føre tilsyn med daglig leders ledelse
		 av virksomheten

• utarbeide forslag til budsjett,økonomi		 plan, årsrapport og regnskap i revidert
		 stand til representantskapet
• avgi innstillinger til representantskapet
• vedta selskapets organisasjonsplan
• treffe vedtak om opptak av lån 		
		 innenfor den lånefullmakt som til 		
		 enhver tid foreligger
• treffe vedtak om disponering av 		
		 fondsmidler
• ansette/avskjedige selskapets
		 ansatte (unntatt revisor) og fast-		
		 sette deres lønn
• inngå samarbeidsavtaler i den
		 utstrekning dette ikke må gjøres
		 av representantskapet
KAP. 6 OPPTAK AV LÅN
§ 15
15-1 Selskapet kan oppta lån, og pantsette 		
selskapets eiendeler for gjennomføring
av investeringer, eller dekke driftskostnader såfremt den samlede lånegjeld 		
ikke overstiger 5 000 mill. kr.
15-2 Kommunene er utad prorata ansvarlige
for de lån selskapet opptar.
15-3 Kommunenes garantiansvar for
selskapets samlede gjeld fordeler seg
i forhold til eierandelen i selskapet.
J.fr. § 2, pkt. 2-2.
		
KAP. 7 AVTALER
§ 16
16-1 For hvert av tjeneste-/samarbeidsområdene er det opprettet avtaler som
bl.a. omhandler:
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• spesifikasjon av tjenesten i form
		 av omfang, kvalitet og varighet
• avregnings- og betalingsvilkår
• eventuelle andre forhold
16-2 Avtalene oppbevares og holdes à jour
sammen med selskapsavtalen.
KAP. 8 UTTREDELSE, AVVIKLING,
UTVIDELSE
§ 17
17-1 En kommune kan med ett års skriftlig
varsel si opp sitt deltakerforhold i
selskapet og kreve seg utløst av det.
17-2 Fastsetting av vilkår for uttredelse, 		
herunder spørsmålet om utløsnings-		
sum, eventuelt garantiansvar etc., 		
gjøres av en voldgiftsnemnd på 3
medlemmer, oppnevnt av Fylkesmannen
i Rogaland.
17-3 En kommunes beslutning om å tre
ut av selskapet, kan av selskapet eller
en av de øvrige eiere bringes inn for
departementet, som ut fra en samlet 		
vurdering kan fastsette at den
uttredende fortsetter som selskapsdeltaker inntil videre eller for en 		
nærmere angitt tid.
17-4 For øvrig gjelder lov om
interkommunale selskaper § 30.
§18
18-1 Selskapet kan oppløses dersom
deltakerne er enige om det.
Det enkelte kommunestyre må selv 		
treffe vedtak i saken.
18-2 Oppløsning av selskapet må godkjennes
av departementet, som kan gi nærmere
bestemmelser om avviklingen.

18-3 Dersom departementet samtykker 		
i oppløsning, skal representantskapet 		
oppnevne et avviklingsstyre, som skal
gjennomføre avviklingen innen den 		
frist representantskapet fastsetter. 		
Selskapets styre trer ut av funksjon når
avviklingsstyre er valget.
18-4 Om oppløsning og avvikling gjelder
lov om interkommunale selskaper
(§§ 32-37).
§19
19-1 Nye kommuner kan opptas som
medlemmer av selskapet. Dette krever
at alle tilsluttede kommuner gir sitt 		
samtykke.
KAP. 9 TVISTER, ENDRING AV
SELSKAPSAVTALEN
§20
20-1 Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen kan avgjøres med bindende 		
virkning ved voldgift etter tvistemållovens bestemmelser.
§21
21-1 Endringer i selskapsavtalen kan gjøres
av representantskapet med 2/3 flertall,
bortsett fra §§ 1, 2, 3, 4, 8, 9, og 15
som også krever vedtak i kommune-		
styrene.

