Selskapsavtale
GIVAS
Gjeldende fra 01.01.2015

Vedtak: Sak 033/14 ‐ GIVAS styre
Sak 013/14 ‐ GIVAS representantskap
Sak 122/14 ‐ Eidskog kommunestyre
Sak 077/14 ‐ Nord‐Odal kommunestyre
Sak 066/14 ‐ Grue kommunestyre
Sak 089/14 ‐ Kongsvinger kommunestyre

§1

§2

Alminnelige bestemmelser
1-1

Selskapets navn er GIVAS IKS, org. nr. 989 016 245.

1-2

Selskapet eies av kommunene Eidskog, Nord-Odal, Grue og Kongsvinger.

1-3

Selskapet har sitt forretningskontor i Kongsvinger kommune.

1-4

Lov om interkommunale selskaper gjelder før selskapsavtalen.

Eierandel og innskuddsplikt
2-1

De enkelte kommunenes eierandeler fastsettes på bakgrunn av gebyrgrunnlag inkludert
kapitalkostnader, slik:
Eidskog kommune

11 %

Nord-Odal kommune

11 %

Grue kommune

19 %

Kongsvinger kommune

59 %

Eierandelene kan reguleres etter ønske fra eierkommunene eller selskapet, og skal være
gjenstand for revidering basert på ovennevnte grunnlag hvert fjerde år med mindre annet
vedtas.
2-2

§3

Eierkommunene har ingen innskuddsplikt ved inntreden i GIVAS.

Selskapets formål
3-1

Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere innenfor vann og avløp.
I tillegg utføres septiktømming av mindre avløpsanlegg og vegvedlikehold for kommuner
som ønsker dette.

3-2

Selskapet skal eie og drive kommunaltekniske anlegg for vann og avløp i
deltakerkommunene og ha ansvaret for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging,
utbygging, drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene.

3-3

GIVAS er delegert forvaltningsmyndighet, i den grad dette kan delegeres, innenfor for
selskapets formål.

3-4

Selskapet kan etablere eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å
oppfylle formålet.

3-5

Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige
om.

3-6

Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere, så lenge dette ikke kommer i strid
med selskapets formål eller utløser generell skatteplikt for selskapets virksomhet.

3-7

Deltakerkommunene har en felles ambisjon om GIVAS skal videreutvikles til et felles
infrastruktur- og kommunalteknisk selskap for kommunene i regionen. Det skal derfor
arbeides for at flere av kommunene i regionen skal tas opp som deltakerkommuner på
hele eller deler av virksomheten.
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§4

§5

§6

Kostnads- og utbyttefordeling
4-1

Selskapets kostnader skal for selvkostområdene dekkes inn via gebyrer. For andre
oppgaver skal kostnadene dekkes inn ved salg av selskapets tjenester og produkter.

4-2

Vann- og avløpstjenestene og eventuelt andre selvkosttjenester skal utføres til selvkost
etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer for dette.

4-3

Det skal føres regnskap for selskapets totale virksomhet og for hvert enkelt
tjenesteområde. Av regnskapet skal det fremgå at det ikke foregår kryss-subsidiering
mellom selvkosttjenester og mellom selvkosttjenester og annen virksomhet.

4-4

Felleskostnader som ikke kan føres tilbake til bestemte tjenesteområder fordeles
forholdsmessig i henhold til eierandel.

4-5

Det kan utbetales utbytte fra den delen av virksomheten som ikke omfatter
selvkostområdene. Dette utbetales i henhold til eierandel for den enkelte kommune.

Representantskapet
5-1

Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha 2 medlemmer fra hver
eierkommune.

5-2

Representantskapets medlemmer, med minimum to varamedlemmer i rekkefølge, velges
av kommunestyrene i eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den
kommunale valgperioden.

5-3

Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert.

5-4

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

5-5

Representantene i de ulike eierkommunene skal stemme samlet pr. kommune og i
henhold til den eierandel som representeres med den begrensning at medlemmene fra
en kommune samlet kan ha en stemmeandel på maksimalt 49 %.
Kommer denne maksimalbegrensningsbestemmelsen til anvendelse fordeles resterende
51 % av stemmene på de resterende medlemmer etter den relative eierandel de da
representerer.

5-6

I forkant av representantskapsmøtet som velger styre, samt leder og nestleder i styret,
nedsettes det en valgkomite på 3 medlemmer, som ovenfor representantskapet foreslår
kandidater til styret, leder og nestleder i styret, samt honorar for disse vervene.

5-7

Eierne fastsetter og godtgjør representantskapets honorar.

Representantskapets oppgaver
6-1

Representantskapet skal:
1.
2.
3.
4.
5.

Velge styrets medlemmer med varamedlemmer og selskapets revisor.
Velge styrets leder og nestleder.
Vedta selskapets mål, økonomiplan og budsjett.
Vedta regnskap og årsmelding.
Gjøre eventuelle vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større
kapitalgjenstander.
6. Gjøre vedtak om investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller for en
eller flere av deltakerne.
7. Fastsette godtgjørelse til styreleder og styremedlemmer.
6-2

Representantskapet skal ikke fatte vedtak som strider mot en eiers suverenitet og eller
ansvarsområde.

6-3

Representantskapet skal vedta hvorvidt regnskapet skal føres i henhold til
regnskapsloven eller etter kommunalt regnskapsprinsipp. Inntil videre føres regnskapet i
henhold til kommunalt regnskapsprinsipp.
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§7

§8

Styret
7-1

Styret skal ha inntil 6 medlemmer. Representantskapet velger inntil 5 styremedlemmer
med inntil 4 varamedlemmer i rekkefølge.

7-2

1 av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant selskapets ansatte. De
ansatte har i tillegg rett til å velge en observatør.

7-3

Styret med leder og nestleder velges for 2 år.

7-4

Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.

Økonomi, opptak av lån/egenkapital
8-1

Høyeste ramme for selskapets låneopptak er 500 millioner kroner.

8-2

Styret kan ta opp lån til gebyrfinansierte investeringer vedtatt av eierne.
Styret kan ta opp lån til investeringer i anleggsavdeling.
Totalt låneopptak kan ikke overstige selskapets samlede låneramme, jfr. § 8-1.

§9

Finansiering
9-1

Driftsutgifter og investeringsmidler finansieres gjennom lån og ved gebyrer fra
abonnentene og andre mulige inntekter.

9-2

GIVAS er delegert myndighet til å kreve inn gebyr for selvkosttjenester.

9-3

Kommunestyrene i eierkommunene fastsetter gebyrregulativet etter tilråding fra
selskapet.

§ 10 Egenkapital/ fond
10-1 For virksomhet som ikke er tilknyttet selvkostområder kan selskapet bygge opp
egenkapital/fond for gjennomføring av investeringer og til nødvendig driftskapital.
10-2 Fondsoppbygningen skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

§ 11 Avtaler
11-1 For hvert av tjeneste-/ samarbeidsområdene skal det opprettes avtaler som bl.a. skal
omhandle:
 Spesifikasjon av tjenester i form av omfang, kvalitet og varighet.
 Avregnings- og betalingsvilkår.
 Eventuell andre forhold.
11-2 Avtalene oppbevares og holdes à jour sammen med selskapsavtalen.
11-3 GIVAS VA-norm skal vedtas likt i alle GIVAS eierkommuner.
GIVAS styre er delegert ansvar for oppfølging og oppdatering av gjeldende VA-norm.

§ 12 Uttreden, avvikling, utvidelse
12-1 En kommune kan med 3 års skriftlig varsel si opp sitt eierforhold i selskapet og kreve seg
utløst av dette. Oppsigelse løper fra førstkommende årsskifte og 3 år frem.
12-2 Dersom det oppstår tvist mellom partene om fortolkningen eller gjennomføringen av
denne avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger.
12-3 Eventuell tvist om forståelse av selskapsavtalen og om fordeling i forbindelse med det
økonomiske oppgjøret etter oppløsning, løses i medhold av Tvistemålsloven.
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