
Side 1 / 5  Revisjon 3 

   

SELSKAPSAVTALE 

 

FOR 

 

IRS Miljø IKS  
 

Org.nr.  955 055 244 

 

§1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG  

 

Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 

Flekkefjord. 

 

Selskapet er et interkommunalt selskap for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og 

Sirdal med et delt ansvar organisert etter Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 

1999. 

 

§2 EIERE 

 

Selskapet eies av nedenfornevnte kommuner etter følgende fordeling: 

 

 Flekkefjord :  38,9 % 

 Kvinesdal :  24.7 % 

 Lund   :  13,3 % 

 Sirdal  :  23,1 % 

 

§3 SELSKAPETS FORMÅL 

 

Selskapet har som formål å løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor 

avfallssektoren, herunder også innsamling og behandling av kloakkslam fra private 

husholdninger.  

Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon eller beslektede 

områder, dersom dette ikke medfører kostnader som gir økte renovasjonsgebyrer. 

Selskapet kan, etter vedtak i representantskapet, opprette aksjeselskap eller delta i slike der 

dette er formålstjenlig for å ivareta sine interesser innenfor ansvarsområdet. 

 

Erverv er ikke hensikten med selskapet. Eierne skal ikke ta ut utbytte. 

Selskapet står fritt til å inngå avtaler med andre selskaper/kommuner om avfallshåndtering 

under forutsetning av at slike avtaler er basert på forretningsmessige prinsipper for eierne, 

miljømessige prinsipper for regionen og forskrifter for offentlig anskaffelser. Styret kan også 

fatte vedtak om å tildele enerett til et annet offentligrettslig organ dersom dette anses 

nødvendig for å løse oppgavene, i den grad dette er forenlig med EØS-avtalen. Et slikt vedtak 

skal kunngjøres. 

Selskapet må disponere midlene slik at avfallsplassen sikres den etterdrift myndighetene 

krever. 

Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er 

nevnt ovenfor. 

Oppgave tillagt deltakerne i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som vilkår for at 

oppgaven kan overføres til et interkommunalt samarbeid. 
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§4 INNSKUDD 

 

Eierne har ved sitt eierskap i det tidligere selskap Interkommunalt Renovasjonsselskap IRS, 

innfridd sin innskuddsplikt, totalt pålydende kr. 720.000,- 

Innskudd av ny kapital fordeles etter eierprosenten i §2 og krever tilslutning fra samtlige 

eiere. 

 

§5 SELSKAPETS STYRENDE ORGANER 

 

Selskapets øverste organ er representantskapet. Eierne utøver sin myndighet i selskapet 

gjennom representantskapet. 

 

Representantskapet velger en valgkomite som lager en begrunnet innstilling på kandidater til 

styret 

 

Representantskapet velger et styre som skal forestå den alminnelige forvaltning av selskapet. 

Styret ansetter daglig leder som skal forestå den daglige ledelsen. 

 

§6 REPRESENTANTSKAPETS SAMMENSETNING 

 

Representantskapet består av 9 medlemmer fordelt kommunevis slik: 

 

 Flekkefjord : 3 medlemmer 

 Kvinesdal : 2 medlemmer 

 Lund   : 2 medlemmer 

 Sirdal  : 2 medlemmer 

 

 

Representantskapsmedlemmene med tilsvarende antall varamedlemmer velges av de 

respektive kommunestyrer. 

 

Representantene velges for 4 år, samme periode som kommunevalget. Valget foretas etter 

kommunevalget innen november måned. Ved behov kan suppleringsvalg foretas for den 

gjenværende del av perioden. 

 

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 

I representantskapet er vedkommende kommunes ordfører berettiget til å delta, men uten 

stemmerett, dersom de ikke er valgt som representanter. 

Styrets leder og daglig leder har rett og plikt til – uten stemmerett – å ta del i 

representantskapets møter. Øvrige styremedlemmer har rett til å være tilstede i 

representantskapets møter og til å uttale seg. 

 

 

 

 

§7 REPRESENTANTSKAPETS FORRETNINGSORDEN 

 

Representantskapet innkalles til møte minst 2 ganger i løpet av et kalenderår og ellers etter 

reglene beskrevet i lovens §8. Saksbehandlingsrutinene følger av lovens §9 
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§8 REPRESENTANTSKAPETS GJØREMÅL 

 

Representantskapet gjør vedtak i de saker som denne selskapsavtalen og loven bestemmer. 

Representantskapet fører tilsyn med at selskapet driver i samsvar med gjeldende lover og 

selskapsavtalen. 

 

Det tilligger representantskapet: 

 

 Å behandle og godkjenne selskapets årsberetning og regnskap 

 Å vedta budsjett og økonomiplan 

 Å vedta rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne. 

 Å fastsette styrets og representantskapets godtgjørelse 

 Å velge styremedlemmer og styrets leder og nestleder 

 Å velge revisor og fastsette dennes godtgjørelse 

 Å fatte vedtak i øvrige saker som forelegges det av styret eller eierne 

 

 

§9 VALGKOMITE 

 

Representantskapet velger en valgkomite på 4 personer, en fra hver eierkommune. 

Representantskapet velger valgkomiteens leder. 

Valgkomiteens oppgave er å finne fram kandidater til IRSs styre som de finner best kvalifisert 

til å dekke vervene. Kandidatene rekrutteres fortrinnsvis fra politikere, næringslivet eller 

andre kompetente personer i området. 

Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapet minst 4 uker før 

møtetidspunktet for representantskapet. 

 

§10 STYRETS SAMMENSETNING 

 
Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer i numerisk rekkefølge. Ett av 

styremedlemmene velges av og blant de ansatte. 

Første vara-medlem kalles inn til alle styremøter. Varamedlem har ikke stemmerett når styret er 

fulltallig. 
 

Styremedlemmer og varamedlemmer i numerisk rekkefølge velges av representantskapet med 

en funksjonstid på 4 år. Valgene foretas slik at 2 representanter er på valg hvert annet år, dog 

slik at valgene i størst mulig grad følger kommunevalgperioden. Ved behov kan 

suppleringsvalg foretas for gjenværende del av perioden. Varamedlemmene velges hvert 

annet år. 

Den ansattes representant er på valg blant de ansatte hvert annet år. 

Representantskapet velger styrets leder og nestleder blant styremedlemmene. Vanlig 

funksjonstid for leder og nestleder er 2 år. 

 

Medlemmer av representantskapet kan ikke stå som medlemmer av styret, men 

representantskapets leder har rett til å delta i styrets møter uten stemmerett. 

 

Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett.   
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§11 STYRETS FORRETNINGSORDEN 

 

Styrets leder innkaller til styremøte så ofte han finner det nødvendig eller når 2 

styremedlemmer eller daglig leder forlanger det. 

Innkallingen skal vanligvis skje med 7 dagers varsel, og den skal inneholde saksliste over de 

saker som skal behandles. 

Møtene ledes av styrets leder eller ved hans forfall av styrets nestleder. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene eller deres varamedlemmer 

er til stede. 

Styret fatter sine vedtak ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av samtlige 

tilstedeværende styremedlemmer. 

 

§12 STYRETE GJØREMÅL 

 

Styret forvalter selskapets virksomhet og utøver enhver myndighet med unntak av de 

begrensninger som følger av §8 (representantskapets gjøremål). Styret skal sørge for 

tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet, og påse at virksomheten drives i 

samsvar med selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt 

av representantskapet. 

Styret ansetter og avskjediger daglig leder og fastsetter vedkommendes lønn, og skal føre 

tilsyn med vedkommendes ledelse av virksomheten. 

 

Styret forbereder og gir innstilling i saker som skal legges fram for representantskapet. 

Styret kan disponere selskapets midler og kan ta opp nødvendig lån som finansiering av 

selskapets virksomhet innenfor rammen av vedtatte budsjetter. 

 

§13 DAGLIG LEDELSE 

 

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg 

styret gir. 

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som for selskaper er av en uvanlig art eller av stor 

betydning. 

Daglig leder forbereder og kommer med innstilling for saker som skal fremmes for styret. 

Daglig leder er sekretær for styret og representantskapet. 

 

§14 FOND 

 

Representantskapet kan etter forslag fra styret vedta å avsette inntil 10,0 mill kr. i 

investerings-/drifts-/etterdriftsfond. 

 

§15 LÅNEOPPTAK 

 

Selskapet kan ta opp nødvendig lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld 

Representantskapet vedtar rammer for selskapets låneopptak. 

Høyeste ramme for låneopptak er 60 Mill kroner. 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger. 
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§16 SELSKAPETS SIGNATUR 

 

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 

Selskapet forpliktes av styrets leder.  

Saker som faller inn under §13, representeres og forpliktes av daglig leder. 

 

§17 EIERSKIFTE, UTTREDEN, OPPLØSNING 

 

Eierskifter, inntak av nye eiere, uttreden eller oppløsning av selskapet foretas etter 

bestemmelsene i Lov om interkommunale selskaper. 

 

§18 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

 

Selskapsavtalen kan endres ved at eierne gjør et likeverdig vedtak om dette. 

 

Forslag til endring av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere 

av eierne. 

Endringen av selskapsavtalen forelegges representantskapet til uttalelse før de vedtas av 

eierne. 

 

§19 TVISTER 

 

Oppstår det tvister om forståelsen av selskapsavtalen, avgjøres denne med bindende virkning 

for samtlige eieres vedkommende av voldgiftsrett bestående av 3 medlemmer oppnevnt av 

fylkesmannen i Vest - Agder, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift. 

 

Omkostningene ved voldgiftsrett fastsettes av denne og fordeles på den eller dem retten 

bestemmer. 

 

§20 ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

Eierne fritar selskapet for skatt i den utstrekning skatteloven tillater dette.  

Forøvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

 

 

GYLDIGHET 

 

Denne selskapsavtalen er godkjent av: 

Organ Dato revisjon 1 Dato revisjon 2 Dato revisjon 3 

Flekkefjord bystyre 30.06.09 13.11.14  

Kvinesdal kommunestyre 27.05.09 19.11.14  

Lund kommunestyre 11.06.09 27.11.14  

Sirdal kommunestyre 18.06.09 04.12.14  

 

Selskapsavtalen gjelder fra stiftelsesdato. De erstatter tidligere vedtekter for Interkommunalt 

renovasjonsselskap IRS med organisasjonsnr. 971 039 248 

 

 

__________________________________ 

Olav Hafstad. 

Styreleder 


