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SELSKAPSAVTALE FOR VALDRES KOMMUNALE  RENOVASJON  IKS  (VKR)

Viser  til  bestemmelsene i  IKS  loven.

§  1  SELSKAPET

Selskapets navn er Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR).

Eierne av selskapet er kommunene Sør—Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre,

Vang og Etnedal.

Selskapet har sitt forretningskontor i Rebneskogen i Vestre Slidre kommune.

§  2  FORMAL

VKR skal drive avfallshåndtering i og på vegne av selskapets eierkommuner, og arbeide for
avfallsminimering, ombruk, materialgjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallet på en
kostnadseffektiv måte. «

VKR skal være en samfunnsaktør og pådriver for å utvikle fremtidsrettede og miljømessige

gode løsninger for avfallshåndtering.

VKR har ikke erverv til formål. Husholdnings- /slam— og næringsavfall innhentes til selvkost.

VKR kan eie virksomheter som faller naturlig inn i utviklingen av selskapet og som bidrar til at

eierkommunenes og selskapets målsettinger oppnås på en gunstig økonomisk måte.
Forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning kan skilles ut i egne selskaper.

Selskapet kan påta seg avfallshåndtering for andre etter særskilt avtale.

§  3  DELTAKERNES INNSKUDD OG GARANTIANSVARSANDEL

Deltakernes innskudd ved selskapets etablering var som følger;

Nord-Aurdal kommune: 777.910 kr (32,72 %)

Sør-Aurdal kommune: 497.000 kr (20,91 %)

Vestre Slidre kommune: 302.520 kr (12,73 %)

Øystre Slidre kommune: 367.345 kr (15,45 %)
Vang kommune: 216.085 kr( 9,09 %)

Etnedal kommune: 216.085 kr 9 09 %

2.376.945 kr 100 00 %

Garantiansvarsandelen i selskapet er pr. 2015 iflg. folketallet som følger:

Nord-Aurdal kommune: 35,89 %

Sør-Aurdal kommune: 17,33 %

Vestre Slidre kommune: 12,11 %

Øystre Slidre kommune: 17,87 %

Vang kommune: 8,97 %

Etnedal kommune: 7,83 %

Garantiansvarsandelene endres automatisk etter folketallet i kommunene hvert 4. år, neste

gang 31.12.2018.
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§  4  REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet består av  6  medlemmer, en fra hver eierkommune med varamedlem.

Kommunestyrene oppnevner'selv sine representanter. Deltagerne utøver utøver sin

myndiget  i  selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet velger selv sin leder

og nestleder.

§  5  STYRET OG DAGLIG LEDER

Selskapets styre består av 7 medlemmer. Representantskapet velger  6  styremedlemmer ihht

retningslinjene, etter forslag fra valgkomiteen. Deltagende kommuner fremmer forslag til
valgkomiteen om en styrerepresentant hver.

6 av styrets medlemmer og 3 av styrets varamedlemmer i nr. rekkefølge velges av

representantskapet. Styremedlemmene velges for 2 år med 3 stk på valg årlig. Styreleder,
nestleder og varamedlemmene velges av representantskapet for ett år av gangen, etter forslag

fra valgkomiteen. .

Ett av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant selskapets ansatte. Det ansatte
valgte styremedlemmet skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det fattes enkeltvedtak

eller fastsettes forskrifter ihht. §10 i lKS loven.

Selskapet ledes av en daglig leder som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig
leder meddeles prokura. Styret ansetter og avskjediger daglig leder.

§  6  OPPTAK AV LÅN

Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet låneramme på 80 mill. Nkr. inkludert eventuelt
likviditetslån.

§  7  UTTREDEN

Den enkelte eierkommune kan med tre års skriftlig varsel si opp sin deltakelse i selskapet.

§ 8  TVISTER

Dersom det oppstår tvist mellom eierne om fortolkningen eller gjennomføringen av denne
avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved
mekling. Mekler godkjent av Den Norske Advokatforening eller annen godkjent mekler skal i

så fall benyttes.
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