REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS
Nr. 2/2019
Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til ekstraordinært
møte:

FREDAG 21. JUNI 2019 KL. 12:30 PÅ HOTEL REFSNES GODS

Til behandling foreligger:
PROTOKOLL FRA MØTE 29. APRIL 2019
REP.SAK NR. 2/2019
VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING
REPR.SAK NR. 6/2019
REVISJON STYRENDE DOKUMENTER FOR MOVAR IKS

REFERATER (Se eget vedlegg)

EVENTUELT
Forfall bes meddelt MOVAR IKS på tlf. nr. 69 26 21 10 eller e-post movar@movar.no

Rygge, 12. juni 2019
Brit G. Plassen (sign.)
Administrativ koordinator
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MOVAR IKS

REPRESENTANTSKAPSMØTE NR. 1

2019

År 2019, mandag 29. april avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø
Vannverk, med oppstart kl. 09:00.
Tilstede på møtet var 13 av 16 medlemmer
Av medlemmene møtte:

Inger-Lise Skartlien, leder
Hanne Tollerud, Moss kommune
Joakim Sveli, Moss kommune
Shakeel Rehman, Moss kommune
Maria Molteberg Wiborg, Moss kommune
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune
René Rafshol, Råde kommune
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune
Arnfinn Linge, Våler kommune

Av vararepresentantene møtte:

Engebreth Tofteberg, Råde kommune
Sveinung Eggen, Vestby kommune

Forfall medlemmer:

Kjell Løkke, Råde kommune
Ann Therese Monge, Vestby kommune
Sverre Alhaug Høstmark, Moss kommune
Hilde Pettersen, Rygge kommune
Håkon Borch, Moss kommune

Dessuten møtte:

Nils-Anders Søyland, nestleder i styret
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Freddy Tangen, MOVAR IKS
Tore Fredriksen, MOVAR IKS
Rolf Ivar Buerengen, MOVAR IKS

Tilstede var også MOVAR IKS revisor:

Per Harald Eskedal, BDO Moss

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.
Protokoll fra møte 20. november 2018 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne
protokollen sammen med representantskapets leder, Inger-Lise Skartlien, ble Maria
Molteberg Wiborg og René Rafshol valgt.
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REPR. SAK NR. 1/2019
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 FOR MOVAR IKS
Styrets Innstilling til representantskapet:

Årets resultat
(Minustegn betyr overskudd)
Underskudd Økonomi og administrasjon
Underskudd Vansjø Vannverk
Underskudd Avløp
Underskudd Renovasjonstjenester
Underskudd MIB – beredskap/tilsyn
Underskudd MIB – feiertjenester
Solgård Avfallsplass
Sum disponeringer

7 741 694 Disponeres som følger;

418 912
2 413 451
5 322 688
168 190
32 500
585 953
-1 200 000
7 741 694

Dekkes av egenkapital
Dekkes av sektorens selvkostfond
Dekkes av sektorens selvkostfond
Dekkes av sektorens selvkostfond
Dekkes av egenkapital
Dekkes av sektorens selvkostfond
Avsettes til etterbruksfond

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2018 til etterretning og vedtar fremlagte
regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2018.
Behandling:
Representantskapets leder oppsummerte styrets innstilling til representantskapet.
Videre presenterte adm. direktør hovedpunkter om driften i 2018 og kommenterte enkelte
økonomiske utslag både totalt og sektorvis, samt årsaker til avvik mellom regnskap og
budsjett. Spørsmål fra representantskapet ble fortløpende svart ut av adm. direktør.
Revisjonsselskapet BDO ved Per Harald Eskedal orienterte videre representantskapet om
deres uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2018. Som en del av MOVAR IKS årsrapport
2018 konkluderte BDO med en ren revisjonsberetning for året 2018.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

3

REPR. SAK NR. 3/2019
ETABLERING AV ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS
Styrets innstilling til representantskapet:
1. MOVAR IKS slutter seg til å etablere det interkommunale selskapet Østfold
Avfallssortering IKS for investering i og drift av et ettersorteringsanlegg, og hvor følgende
skal være deltagere: Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune,
Rakkestad kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS
(eller deltagerkommunene i IØR samlet eller enkeltvis).
2. Utkast til Selskapsavtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.
3. Utkast til eieravtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.
4. Som MOVARs representant i representantskapet til Østfold Avfallssortering IKS velges X,
med Y som personlig varamedlem.
5. Saken sendes MOVARs eierkommuner til orientering.
Vedtaket fattes med forbehold om at de øvrige kommunene også er med, enten gjennom
sine IKS’er eller med direkte eierskap.
Behandling:
Punkt 4 i innstillingen:
Representantskapets leder, Inger-Lise Skartlien, ble i møtet foreslått som MOVAR IKSs
representant i representantskapet til Østfold Avfallssortering IKS, dette med Tom Anders
Ludvigsen som personlig varamedlem.
Votering:
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. MOVAR IKS slutter seg til å etablere det interkommunale selskapet Østfold
Avfallssortering IKS for investering i og drift av et ettersorteringsanlegg, og hvor følgende
skal være deltagere: Fredrikstad kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune,
Rakkestad kommune, Hvaler kommune, MOVAR IKS og Indre Østfold Renovasjon IKS
(eller deltagerkommunene i IØR samlet eller enkeltvis).
2. Utkast til Selskapsavtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.
3. Utkast til eieravtale for Østfold Avfallssortering IKS godkjennes.
4. Som MOVARs representant i representantskapet til Østfold Avfallssortering IKS velges
Inger-Lise Skartlien, dette med Tom Anders Ludvigsen som personlig varamedlem.
5. Saken sendes MOVARs eierkommuner til orientering.

4

REPR. SAK NR. 4/2019
REVISJON AV MOVARs SELSKAPSAVTALE
Representantskapsleders innstilling til representantskapet:
1. Representantskapet i MOVAR nedsetter en komité som får ansvar for å revidere
MOVARs selskapsavtale, slik at denne kan fremlegges for by- og kommunestyrer for
behandling i 2020. Komitéens arbeid fremlegges for representantskapets møte i
november 2019.
2. Representantskapet oppnevner følgende medlemmer til komitéen…….
3. Adm. direktør i MOVAR fungerer som referent for komitéen og selskapet sørger for
juridisk bistand i arbeidet om nødvendig.

Behandling:
Under punkt 2 i innstillingen ble følgende medlemmer til komitéen foreslått:
Tom-Anders Ludvigsen oppnevnes som leder. Øvrige ordførere i eierkommunene
oppnevnes som medlemmer.
Det ble videre enighet om å gjennomføre et ekstraordinært møte i representantskapet før
sommeren, hvor denne saken tas opp til behandling. Forslag til møtetidspunkt ble lagt til
MOVAR IKS årlige samling, denne gangen til den 20. + 21. juni på Refsnes Gods.
Ekstraordinært representantskapsmøte holdes den 21. juni.
Det ble fremmet et endringsforslag i innstillingens punkt 1, siste setning; «november 2019»
erstattes med «før sommeren», slik:
«Komitéens arbeid fremlegges for representantskapets møte før sommeren 2019.»
Videre ble det foreslått at saken oversendes de respektive kommunestyrene for
behandling høsten 2019.
Votering:
Representantskapsleders innstilling med fremlagt forslag til leder og medlemmer i komitéen
ble enstemmig vedtatt. I tillegg ble fremmet endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Representantskapet i MOVAR nedsetter en komité som får ansvar for å revidere
MOVARs selskapsavtale, slik at denne kan fremlegges for by- og kommunestyrer for
behandling høsten 2019. Komitéens arbeid fremlegges for representantskapets møte før
sommeren 2019.
2. Representantskapet oppnevner følgende medlemmer til komitéen:
Tom Anders Ludvigsen oppnevnes som leder. Øvrige ordførere i eierkommunene
oppnevnes som medlemmer.
3. Adm. direktør i MOVAR fungerer som referent for komitéen og selskapet sørger for
juridisk bistand i arbeidet om nødvendig.
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REPR. SAK NR. 5/2019
VALG AV 2. VARA TIL STYRET I MOVAR IKS
Saken var forberedt på vegne av valgkomiteens leder og lagt frem av representantskapets
leder.
Behandling:
Valgkomiteens leder, Tom Anders Ludvigsen, foreslo følgende kandidat som varamedlem nr.
2 til MOVAR IKSs styre:
Liss Cathrine Holme Stokker
Votering:
Valg av kandidat som 2. vara i MOVAR IKS styre ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Liss Cathrine Holme Stokker ble enstemmig valgt inn som 2. vara til styret i MOVAR IKS.

REFERATER
Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater.

EVENTUELT:
 Adm. direktør orienterte om kjøreplan for kommende samling på Refsnes Gods den
20. + 21. juni. Adm.direktør varsler representantskapet om samlingen slik at
medlemmene holder av møtedatoene.
 Inger-Lise Skartlien orienterte om brannstasjonstomten i Rygge.
 Joakim Sveli spurte om utfordring i Moss rundt deponering av snø. Adm. direktør
svarte ut, og mente Solgård Avfallsplass var dårlig egnet til dette og ville bli dyrt. Det
skal avholdes møte med Fylkesmannen om saken i mai.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:25.
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REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Repr.sak

2/2019

Styresak

5/2019

VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING.
Fremlagt:
1.
2.

Utskrift av protokoll fra styremøte 3-2019.
Saksfremlegg for styret til styresak 5/2019.

Styrets forslag til vedtak:
INNSTILLING
1. Styret anbefaler representantskapet å endre modell for inntektsberegning av
avløpsbehandling for MOVAR ifm revisjon av selskapsavtalen.
2. Styret anbefaler en modell tilsvarende Hias IKS, hvor kostnadene for kommunene og
inntektene for selskapet blir mer forutsigbare og man hindrer store under– og overskudd
som igjen gir svingninger i gebyrene til innbyggerne.
3. Styret ber administrasjonen presentere budsjett 2020 med både gammel og foreslått ny
modell for å illustrere hvordan dette slår ut for kommunene.

SAKSORIENTERING:
Representantskapet er tidligere orientert om utfordringen knyttet til å budsjettere inntekten
innen avløpsområdet. Avløpsmengden varierer mye fra år til år, og har de senere år generelt
hatt en nedadgående trend. Dette har sammenheng med klimatiske forhold, samt at enkelte
av eierkommunene har gjort tiltak på avløpsnettet som har fjernet fremmedvannsmengden.
For å skape større forutsigbarhet både for selskapet og for eierkommunene ønsker man en
prismodell som gir mindre årlige svingninger. Foreslåtte modell påvirker ikke kostnadene
som kommunen har med sin avløpsbehandling, men den bidrar til at kostnadene i større
grad kommer på riktig periode (år). Den vil heller ikke endre fordelingen av kostnadene
mellom de ulike kommunene.

Rygge, 12. juni 2019

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør
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Styresak nr. 5/2019
Repr.sak nr. 2/2019

Utskrift
Av
Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

År 2019, torsdag 25. april holdt styret for MOVAR IKS møte i selskapets
administrasjonslokaler på Huggenes.
8 medlemmer til stede av 8.
STYRESAK NR. 5/2019
Repr. sak nr. 2/2019
VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING
(Utsatt fra styremøtet 28. mars)
Direktørens forslag til innstilling:
1. Styret anbefaler representantskapet å endre modell for inntektsberegning av
avløpsbehandling for MOVAR ifm revisjon av selskapsavtalen.
2. Styret anbefaler en modell tilsvarende Hias IKS, hvor kostnadene for kommunene og
inntektene for selskapet blir mer forutsigbare og man hindrer store under– og overskudd
som igjen gir svingninger i gebyrene til innbyggerne.
Behandling:
Adm.dir fremmet følgende tilleggsforslag til øvrig innstilling:
«Styret ber administrasjonen presentere budsjett 2020 med både gammel og
foreslått ny modell for å illustrere hvordan dette slår ut for kommunene.»
Votering:
Fremlagt forslag til innstilling med direktørens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret anbefaler representantskapet å endre modell for inntektsberegning av
avløpsbehandling for MOVAR ifm revisjon av selskapsavtalen.
2. Styret anbefaler en modell tilsvarende Hias IKS, hvor kostnadene for kommunene og
inntektene for selskapet blir mer forutsigbare og man hindrer store under– og overskudd
som igjen gir svingninger i gebyrene til innbyggerne.
3. Styret ber administrasjonen presentere budsjett 2020 med både gammel og foreslått ny
modell for å illustrere hvordan dette slår ut for kommunene.

--O--
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Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Rygge, 10. mai 2019
Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør
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STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak
Repr.sak

5/2019
2/2019

VURDERING AV INNTEKTSMODELL FOR AVLØPSBEHANDLING
(Utsatt fra styremøtet 28. mars 2019)
Direktørens forslag til

I N N S T I L L I N G:
1. Styret anbefaler representantskapet å endre modell for inntektsberegning av
avløpsbehandling for MOVAR ifm revisjon av selskapsavtalen.
2. Styret anbefaler en modell tilsvarende Hias IKS, hvor kostnadene for
kommunene og inntektene for selskapet blir mer forutsigbare og man hindrer
store under –og overskudd som igjen gir svingninger i gebyrene til innbyggerne.
SAKSUTREDNING:
Både styret og representantskapet er tidligere orientert om utfordringen knyttet til å
budsjettere inntektene innen avløpsområdet. Dette har også vært oppe som tema i de årlige
budsjettmøtene med kommunene, da dagens modell kan skape utfordringer for både
kommunene og selskapene.
Dagens modell er slik at man ut fra budsjetterte kostnader for MOVAR og status i MOVARs
selvkostfond på avløp, beregner en kubikkmeterpris for avløpsvann ut fra estimert forventet
avløpsmengde fra hver kommune. Estimert avløpsmengde er basert på gjennomsnittlig
mengde siste 5 år før budsjettåret. Kubikkmeterprisen er solidarisk mellom kommunene
uavhengig av hvilket renseanlegg som behandler avløpsvannet.
Det er imidlertid slik at avløpsmengden varierer mye fra år til år, og har de senere år generelt
hatt en nedadgående trend. Dette har sammenheng med klimatiske forhold, samt at enkelte
av eierkommunene har gjort tiltak på avløpsnettet som har fjernet fremmedvannsmengden
(jfr. graf)
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Variasjon i avløpsmengden er ikke noe nytt problem. Det har også vært avvik tidligere, men
de siste årene har utviklingen vært mer dramatisk enn før.
Som en følge av avvikene over, så har MOVAR fått et stort negativt selvkostfond (-4,8 mill.)
som kombinert med fallende gjennomsnittlige avløpsmengder, vil medføre at budsjettert
avløpspris vil måtte økes betydelig i 2020.

For kommunene så fungerer dagens modell på følgende måte:
Prisen som kommunene tar pr. kubikkmeter avløp fra innbyggerne er basert på mengden
solgt vann. Denne er relativt stabil, sammenliknet med avløpsmengden. Denne prisen er
betydelig høyere enn kubikkmeterprisen til MOVAR, da kommunen selv må få dekket inn
sine kostnader knyttet til drift og investeringer i avløpsnettet, som jo er linket mot vannsalg,
samt mengden avløpsvann som kommunen skal levere til MOVAR. Så når kommunen skal
beregne sitt gebyrgrunnlag, så må de også ta i betraktning kvaliteten på eget ledningsnett og
hva de tror om nedbøren kommende år.
Siden MOVAR de senere år har drevet med store underskudd, så har flere av kommunene
gått i pluss på avløp. Dette har resultert i at de har bygget opp sine selvkostfond, og deretter
redusert prisene ut til innbyggerne. Nå som MOVAR har negativt selvkostfond, så må prisene
igjen opp.

MOVARs kostnader knyttet til avløpsbehandling:
Behandling av avløpsvann medfører en rekke kostnader som skal dekkes inn. Flere av disse
kostnadene kan anses å være faste, f.eks. kapitalkostnadene som utgjør en stor andel
innenfor avløpsbehandling. Videre er lønnskostnader forholdsvis faste, og det samme er
andre driftskostnader som vedlikehold, administrasjonskostnader osv. De kostnadene som
vil kunne variere med avløpsmengden er til en viss grad strøm, kjemikalier og slam. De to
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siste vil allikevel ikke samvariere helt, da konsentrasjonen av fosfor og organisk stoff er
høyere og krever mer kjemikalier ved lav vannføring. Det sistnevnte fører også til at
kostnadene ved håndtering av slam blir forholdsvis konstant.
Dermed preges avløpsområdet av at en stor andel av kostnadene er faste eller tilnærmet
faste, dvs. at de er tilnærmet uavhengige av avløpsmengden som kommer inn. Det er dette
som gjør at området går med store underskudd når tilrenningen uteblir. Selv om
avløpsmengden er lav, så innholder vannet forurensning fra den samme befolkningen og
industrien som må renses.
Hvis man ser totalkostnadene innenfor avløpsområdet over tid, så utgjør kapitalkostnadene
gjerne en vesentlig andel. Dette medfører at vi får sprangvis økninger i kostnadene knyttet til
de investeringene som gjøres, og ved endrede forutsetninger mhp rente. Investeringene på
avløpsområdet har gjerne sammenheng med behov for kapasitetsøkninger, nye krav eller
reinvestering når anleggene er nedslitt.
Som kjent skal det mot 2026 skje stor investeringer på dette område for å øke kapasiteten
og møte nye miljøkrav. I påvente av disse prosjektene, og som en følge av at anleggene
aldres og belastes hardere, øker vedlikeholdsbehovet. Like fullt har MOVAR fokus på
kontinuerlig forbedring, og driftspersonellet og ledelsen innen VA jakter områder hvor man
kan spare på ressursbruken. Dette er også utgangpunktet for at man vurderer nye prosesser,
og ikke gjenbruker gårsdagens teknologi når det skal reinvesteres i anlegget på Fuglevik mot
2020.

Vurdering:
Administrasjonen har gjennomgått og vurdert ulike modeller for prising av
avløpsbehandling. En viktig forutsetning er at modellen som velges skal oppfattes rettferdig,
og gjerne stimulere til litt positiv konkurranse mellom kommunene. Hver enkelt kommune
kan redusere sin andel av kostnadene ved å levere et konsentrert avløpsvann som i minst
mulig grad er fortynnet av fremmedvann fra innlekk fra tak, tetteflater eller sprukne rør.
Samtidig er det nødvendig at selskapet i det alt vesentlige får dekning for de kostnadene
som oppstår i et driftsår, innenfor driftsåret, slik at vi unngår å utsette kostnaden for
kommunene og innbyggerne og igjennom dette skape unødvendige svingninger i gebyret.
NRA IKS (Nedre Romerike) har en modell hvor 50% er variabelt og faktureres etter mengde
avløpsvann fra kommunene. De øvrige 50% er tilnærmet faste, da den beregnes ut fra en
teoretisk beregning av stoffbelastning fra hver kommune. Denne vil variere mhp takten av
utbygging og evt. industrietablering i kommunene. Denne beregningen er arbeidskrevende
og gir ikke et riktig bilde av den reelle belastningen. NRA har satt beregningen bort til et
eksternt firma, noe som også medfører kostnader.
Tønsberg renseanlegg IKS har en modell hvor 50% er variabelt og faktureres etter mengde
avløpsvann fra kommunene. 50% er fast og fordeles etter målt forurensningstilførsel fra hver
kommune. Skal denne beregningen bli noenlunde riktig, så kreves et omfattende
prøvetakingsprogram som vil være kostbart. Dette er nok grunnen til at Tønsberg RA kun
gjør denne målingen hvert 10 år, som igjen gir dårlig nøyaktighet.
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IVAR IKS (Stavangerregionen) fakturerer 60% etter målt avløpsmengde, dvs. en variabel
inntekt. De øvrige 40% fordeles etter innbyggertall. Ulempen med denne løsningen er at
innbyggertallet sier lite om reell belastning, da det jo kan være industrivirksomhet i en
kommune som gir høy belastning på anlegget uten at dette da påvirker den faste delen.
MIRA IKS (Midtre Romerike) har en modell hvor inntekten i utgangspunktet er variabel og
basert på en kubikkmeterpris og budsjettert avløpsmengde fra hver kommune. Ved
underskudd gjøres dette direkte opp med hver kommune året etter. Dvs. at kommunen må
dekke sin andel basert på andel avløpsvann til anlegget. Ved overskudd, så reduseres
kubikkmeterprisen, slik at overskuddet tilbakeføres året etter.
Hias IKS (Hamarregionen) har en modell som best speiler det faktiske forholdet mellom faste
og variable kostnader. For Hias så fordeles 80% av kostnadene fast etter prosentvis andel av
avløpsvannet tilført fra hver kommune. Deretter faktureres 20% variabelt etter faktisk målt
avløpsmengde pr. kommune. En fordel med denne modellen er at den fortsatt gir et initiativ
for kommunene til å redusere fremmedvannsmengdene, slik MOVARs nåværende modell
også gjør, men i noe mindre grad. Modellen reduserer svingningene i inntekt som følge av
variasjon i avløpsmengden, og dermed uforutsigbarheten for både for selskapet og
kommunene. Modellen gjenspeiler godt den faktiske fordelingen mellom faste og variable
kostnader, og er dessuten enkel å bruke.

Anbefalt modell:
Det er viktig å presisere at valg av modell ikke påvirker kostnadene som kommunen har med
sin avløpsbehandling, men den bidrar til at kostnadene i større grad kommer på riktig
periode (år). Den vil heller ikke endre fordelingen av kostnadene mellom de ulike
kommunene. Det er fortsatt hver kommunes prosentvise andel av tilført avløpsvann som er
grunnlag for fakturering.
Modellen som foreslås fungerer slik:
I forkant av et nytt år vedtar representantskapet i MOVAR budsjett for avløpsområdet. I dag
fordeles kostnadene mellom kommunene i forhold til vannmengde. Dette ønskes
opprettholdt ved at 80% av MOVARs inntekter fordeles etter budsjettert forventet andel av
avløpsmengden (se tabell). Dette fordeles over året og faktureres i 12 like poster (hver
måned som i dag).Ved slutten av året gjøres en avregningen mellom kommunene etter de
reelle avløpsmengdene det året.
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De siste 20% av de budsjetterte inntektene som representantskapet har vedtatt, omregnes
til kubikkmeterpris som i dag.

Et eksempel basert på 2019 tall som viser fordelingen mellom kommunene:
Moss
Budsjett 2019
Andel %

2 940 000
44,8 %

Rygge
Råde
Vestby
Våler
MOVAR internt
Totalt
1 900 000
581 000
600 000
290 000
255 000
6 566 000
28,9 %
8,8 %
9,1 %
4,4 %
3,9 %
100,0 %

Beregninger som administrasjonen har gjort, viser at til tross for at avløpsmengdene har
variert mye fra år til år, så er fordelingen mellom kommunene rimelig stabil. Hvis vi f.eks. ser
på Vestby i perioden 2013-2018, så ligger variasjonen mellom 8,6 - 9,7%. Dermed vil ikke en
avregning mot reelle mengder for året utgjøre noen stor betydning, men sikre at kommunen
faktisk belastes for sin andel av avløpsmengden.
Hvis vi igjen tar utgangspunkt i 2019-tallene, så vil kommunen i tillegg til å bli belastet for sin
faste andel (fordelt etter mengde), bli belastet for en variabel andel som for 2019 ville
utgjøre kr. 1,48 pr. kubikkmeter.
Sett at man med dagens modell fikk et avvik mellom budsjettert og målt mengde for 2019 på
10% enten mer eller mindre, så vil dette for selskapet og kommunene slå ut slik:
Avvik fra budsjett:
10% mer enn budsjett dagens modell
10% mindre enn budsjett dagens modell
10% mer enn budsjett ny modell
10% mindre enn budsjett ny modell

Moss
-

Rygge
Råde
Vestby
Våler
MOVAR int. Total
2 175 600
1 406 000
429 940
444 000
214 600
188 700
2 175 600 - 1 406 000 - 429 940 - 444 000 - 214 600 - 188 700 435 120
281 200
85 988
88 800
42 920
37 740
435 120 - 281 200 85 988 88 800 42 920 37 740 -

Selv om det kanskje kan synes fristende å kunne betale samlet 4,8 mill. under budsjett hvis
avløpsmengden blir 10% mindre enn budsjett, så er jo dette som antydet tidligere en
kortvarig glede. Selv om avløpsmengden er 10% lavere så vil ikke totalkostnaden være det.
Dermed vil trolig underskuddet et slik år kunne være i størrelsesorden 4 mill. Dette medfører
at kommunen får en utsatt kostnad som må tas inn et senere år.

Rygge 1.4.2019
Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Kaj-Werner Grimen (sign.)
Sektorsjef VA

4 858 840
4 858 840
971 768
971 768
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REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS
Repr.sak

6/2019

REVISJON STYRENDE DOKUMENTER FOR MOVAR IKS
Fremlagt:
1.
2.
3.
4.

Utkast ny selskapsavtale
Utkast til eieravtale
Utkast til vedlegg til eieravtalen
Retningslinjer for valgkomité

INNSTILLING:

Komitéens innstilling til representantskapets vedtak:
Representantskapet oversender selskapsavtale, eieravtale med vedlegg, samt
retningslinjer for valgkomitéen til eierkommunene for behandling.
Kommunestyrene bes om å vedta fremlagte selskapsavtale, samt innstille for sine
representanter i representantskapet om å vedta fremlagte eieravtale med vedlegg,
inkludert retningslinjer for valgkomitéen.
SAKSORIENTERING:
I representantskapsmøtet i april 2019 behandlet representantskapet sak 4/2019; Revisjon av
MOVARs selskapsavtale. I denne saken vedtok representantskapet å nedsette en komité
bestående av ordførerne i de 5 eierkommunene, under ledelse av Tom Anders Ludvigsen, og
med MOVARs adm. direktør som sekretær.
Komitéen fikk videre i oppdrag å revidere selskapsavtalen, eieravtalen med vedlegg,
inkludert retningslinjene for valgkomitéen, slik at disse blir i overensstemmelse med ny
eierstruktur etter sammenslåingen av kommunene Moss og Rygge. Komitéen har også valgt
å oppdatere eierbrøk og brannbrøk i forbindelse med denne revisjonen. Disse skal da
revideres neste gang i 2024.
Det er slik at selve selskapsavtalen skal behandles av hvert av kommunestyrene, som må
fatte likelydende vedtak. Eieravtalen med vedlegg skal behandles av representantskapet i
MOVAR. Siden eieravtalen med vedlegg berører en del forhold mellom selskapet og
eierkommunene, er det naturlig at representantskapets beslutning også forankres i
kommunestyrene.
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Dokumentene følger saken i to versjoner, ett hvor endringene er synliggjort, og ett som viser
dokumentet etter revisjon. Dette for økt lesbarhet. Komitéen har latt seg bistå av Advokat
Knut Ekern i PwC for en juridisk gjennomgang og kvalitetssikring av dokumentene.
Foruten å korrigere forhold som berører Rygge/Moss, har komitéen oppdatert særlig
eieravtalen, da denne var unødvendig omfangsrik. Formålsparagrafen til selskapet har fått
en språklig justering, og man har valgt å forankre eneretten som kommunene gir selskapet i
selskapsavtalen. Dette er sentralt, da selskapet vil ha forpliktelser ovenfor Østfold
Avfallssortering IKS på vegne av kommunene, og som gjør dette nødvendig.
Videre er representasjon i representantskapet korrigert fra 16 til 4 medlemmer, og i
eieravtalen er det foreslått at ordførerne utgjør representantskapet med varaordførerne
som varamedlemmer. Videre er styret i selskapet foreslått redusert fra 8 til 7 medlemmer,
hvor 2 av disse velges av og blant de ansatte i selskapet, som i dag.
I vedlegg til eieravtalen er teksten gjennomgått og oppdatert. I vedlegg B Avløp er det lagt
inn forslag til en beskrivelse av inntektsmodell for avløp som forutsetter at
representantskapet vedtar sak 2 2019. Dersom denne saken ikke vedtas, så korrigeres dette
punktet tilbake til at «Kommunene betaler for behandling og transport basert på en pris pr
kubikkmeter levert avløpsvann».
Saken er også oversendt MOVARs styre til orientering.

Rygge 11.6.2019

Tom Anders Ludvigsen (sign.)
Leder av komitéen

Johnny Sundby (sign.)
Sekretær for komitéen
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SELSKAPSAVTALE FOR MOVAR IKS
§ 1 SELSKAPET
Selskapets navn er MOVAR IKS. Selskapet eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler.
Selskapet har sitt forretningskontor i Rygge Moss kommune.

§ 2 FORMÅL
MOVAR IKS er opprettet for å ivareta produksjon og forsyning av drikkevann, rensing av avløpsvann,
innsamling, behandlinggjenvinning og behandling og nedstrømsløsninger av og sluttbehandling av av
husholdningsavfall samt brann- rednings- og feiertjenester i henhold til eierkommunenes behov.
Disse virksomhetsområdene avregnes til selvkost. For gjenvinning og behandling av
husholdningsavfall er selskapet gitt enerett fra eierkommunene, og kan meddele denne eneretten
helt eller delvis videre til andre selskap når disse er etablert for mottak eller behandling av
husholdningsavfall.

Kommentert [SJ1]: Dette må inn grunnet ØAS.

Selskapet kan utnytte ledig kapasitet og kompetanse i en naturlig forlengelse av
primærvirksomheten. Slik virksomhet må ikke på noen måte være i konflikt med hovedformålet.
MOVAR IKS kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper
dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.
All forretningsmessig virksomhet av betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.

§ 3 EIER- OG ANSVARSANDEL
Eier- og ansvarsandelen i selskapet er som følger:
Moss kommune:
Rygge kommune:
Råde kommune:
Vestby kommune:
Våler kommune:

44 64 %
21 %
10 %
20 %
65 %

Kommentert [SJ2]: Eierandelen er oppdatert basert på tall fra
siste 4 år.

Andelene evalueres hvert 4. år, neste gang i 20202024.
Kostnadsfordeling for Brann- og redning er som følger:
For perioden 2017-2020-2024 fordeles kostnadene etter følgende overgangsordningslik:
Kommune

2020

2021-2024

Moss

65,10 %

63,9 %

Råde

8,10 %

9,0 %

Vestby

21,30 %

21,4 %

Våler

5,50 %

5,8 %

SUM

100,00 %

100,0 %

Forslag til revidering av Selskapsavtale – versjon 1

(16.5.2019)
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Kommune
Moss
Rygge
Råde
Vestby
Våler
SUM

2017
56,4 %
15,2 %
7,0 %
16,9 %
4,5 %
100,0 %

2018
52,9 %
16,6 %
7,3 %
18,4 %
4,8 %
100,0 %

2019
49,3 %
18,0 %
7,7 %
19,8 %
5,2 %
100,0 %

2020
45,7 %
19,4 %
8,1 %
21,3 %
5,5 %
100,0 %

Kostnadsfordeling for Brann- og redning evalueres hvert 4. år, neste gang i 20242020.

§ 4 REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet har 16 4 medlemmer med like mange varamedlemmer, en fra hver eierkommune.
Medlemmene representerer en stemmevekt tilsvarende kommunens eierandel ved avstemning.
Medlemmene fordeles slik:
Moss:
Rygge:
Råde:
Vestby:
Våler:

6 medlemmer samt 6 varamedlemmer i rekke.
3 medlemmer samt 3 varamedlemmer i rekke.
2 medlemmer samt 2 varamedlemmer i rekke.
3 medlemmer samt 3 varamedlemmer i rekke.
2 medlemmer samt 2 varamedlemmer i rekke.

Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje med minst 4 ukers varsel og skal inneholde
saksliste. Innkalling med saksliste sendes eierkommunene med tilsvarende frist.

§ 5 STYRET OG DAGLIG LEDER
Selskapets styre består av 8 7 medlemmer. 56 av styrets medlemmer med 23 varamedlemmer i rekke
velges av representantskapet for 2 år etter forslag fra valgkomiteen. 2 av styrets medlemmer med
varamedlemmer velges av og blant selskapets ansatte.
Selskapet ledes av en daglig leder som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir.

§ 6 OPPTAK AV LÅN
Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på kr. 1 200 millioner kroner.

§ 7 TVISTER
Dersom det oppstår tvist mellom eierkommunene om fortolkningen eller gjennomføringen av denne
avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger. Tilsvarende gjelder ved uttreden.

Forslag til revidering av Selskapsavtale – versjon 1
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Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved mekling. Mekler
godkjent av Den Norske Advokatforening skal i så fall benyttes, eller annen godkjent mekler.

§ 8 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN
Endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak i alle eierkommunene.

Behandlet og vedtatt av:
Moss bystyre 19.09.2016xx.xx.2019
Rygge kommunestyre 16.06.2016xx.xx.2019
Råde kommunestyre 16.06.2016xx.xx.2019
Vestby kommunestyre 20.06.2016xx.xx.2019
Våler kommunestyre 16.06.2016xx.xx.2019

Forslag til revidering av Selskapsavtale – versjon 1

(16.5.2019)
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SELSKAPSAVTALE FOR MOVAR IKS
§ 1 SELSKAPET
Selskapets navn er MOVAR IKS. Selskapet eies av kommunene Moss, Råde, Vestby og Våler. Selskapet
har sitt forretningskontor i Moss kommune.

§ 2 FORMÅL
MOVAR IKS er opprettet for å ivareta produksjon og forsyning av drikkevann, rensing av avløpsvann,
innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall samt brann- rednings- og feiertjenester i
henhold til eierkommunenes behov. Disse virksomhetsområdene avregnes til selvkost. For
gjenvinning og behandling av husholdningsavfall er selskapet gitt enerett fra eierkommunene, og kan
meddele denne eneretten helt eller delvis videre til andre selskap når disse er etablert for mottak
eller behandling av husholdningsavfall.
Selskapet kan utnytte ledig kapasitet og kompetanse i en naturlig forlengelse av
primærvirksomheten. Slik virksomhet må ikke på noen måte være i konflikt med hovedformålet.
MOVAR IKS kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper
dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.
All forretningsmessig virksomhet av betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.

§ 3 EIER- OG ANSVARSANDEL
Eier- og ansvarsandelen i selskapet er som følger:
Moss kommune:
Råde kommune:
Vestby kommune:
Våler kommune:

64 %
10 %
20 %
6%

Andelene evalueres hvert 4. år, neste gang i 2024.
Kostnadsfordeling for Brann- og redning er som følger:
For perioden 2020-2024 fordeles kostnadene slik:
Kommune

2020

2021-2024

Moss

65,10 %

63,9 %

Råde

8,10 %

9,0 %

Vestby

21,30 %

21,4 %

Våler

5,50 %

5,8 %

SUM

100,00 %

100,0 %

Kostnadsfordeling for Brann- og redning evalueres hvert 4. år, neste gang i 2024.
Forslag til revidering av Selskapsavtale – versjon 1
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§ 4 REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet har 4 medlemmer med like mange varamedlemmer, en fra hver eierkommune.
Medlemmene representerer en stemmevekt tilsvarende kommunens eierandel ved avstemning.

Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje med minst 4 ukers varsel og skal inneholde
saksliste. Innkalling med saksliste sendes eierkommunene med tilsvarende frist.

§ 5 STYRET OG DAGLIG LEDER
Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer med 2 varamedlemmer i rekke velges
av representantskapet for 2 år etter forslag fra valgkomiteen. 2 av styrets medlemmer med
varamedlemmer velges av og blant selskapets ansatte.
Selskapet ledes av en daglig leder som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir.

§ 6 OPPTAK AV LÅN
Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på kr. 1 200 millioner kroner.

§ 7 TVISTER
Dersom det oppstår tvist mellom eierkommunene om fortolkningen eller gjennomføringen av denne
avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger. Tilsvarende gjelder ved uttreden.
Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved mekling. Mekler
godkjent av Den Norske Advokatforening skal i så fall benyttes, eller annen godkjent mekler.

§ 8 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN
Endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak i alle eierkommunene.

Behandlet og vedtatt av:
Moss bystyre xx.xx.2019
Rygge kommunestyre xx.xx.2019
Råde kommunestyre xx.xx.2019
Vestby kommunestyre xx.xx.2019
Våler kommunestyre xx.xx.2019

Forslag til revidering av Selskapsavtale – versjon 1

(16.5.2019)
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1. Avtalens formål
Denne avtalen er inngått mellom kommunene Moss, Rygge, Vestby, Råde og Våler som eiere av det
interkommunale selskapet MOVAR IKS (kalt MOVAR).
Selskapsavtalen er det formelle juridiske dokumentet som regulerer rammene for MOVAR.1
Formålet med denne avtalen eieravtalen er å regulere forhold mellom eierne som ikke er nedtegnet i
selskapsavtalen. Vedtakelse av, og endringer i, selskapsavtalen må til behandling i de deltakende
kommuners kommunestyrer. Vedtakelse av, og eventuelt endringer i, eieravtalen vedtas av
representantskapet. Kommunestyrene skal orienteres om avtalen og eventuelle endringer i
eieravtalen.

2. Formålet med MOVAR
Private aktører vil alltid forsøke å komme inn på markeder hvor det er mulig å tjene penger. Blant
annet etter at definisjonene av avfall ble endret i 2004 og det ble konkurranse om næringsavfallet ble
det viktig å synliggjøre i selskapets formål at selskapet forsøker å opptre ryddig. Dette for å unngå
mistenkeliggjøring av selskapet om hvorvidt det foregår kryssubsidiering mellom den delen av MOVAR
sine tjenester som utføres til selvkost og de områder selskapet leverer sine tjenester i et marked.
Definisjonen av MOVAR i dag lyder derfor som følger:
Formålet med MOVAR IKS fremgår av selskapsavtalen § 2. Formålet med datterselskapet MOVAR
Næring AS fremgår av dette selskapets vedtekter § 3. Strukturen er som illustert i figuren under:
MOVAR IKS er opprettet for å ivareta produksjon av drikkevann, rensing av avløpsvann,
innsamling og sluttbehandling av husholdningsavfall samt brann- rednings- og feiertjenester
i henhold til eierkommunenes behov. Disse virksomhetsområdene avregnes til selvkost.
Selskapet kan utnytte ledig kapasitet og kompetanse i en naturlig forlengelse av
primærvirksomheten. Slik virksomhet må ikke på noen måte være i konflikt med
hovedformålet.
MOVAR IKS kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre
selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.
All forretningsmessig virksomhet av betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.
1

Se lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. (IKS-loven) § 4, 3.ledd
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MOVAR etablerte MOVAR Næring AS i 2006. Dette ble gjort av strategiske hensyn for konsernets
forretningsutvikling og for å rydde mellom selvkosttjenester og tjenester selskapet utfører i et marked,
fordi det i perioder er viktig og lønnsomt for MOVAR å kunne benytte ledig kapasitet i selskapet til
annet enn det som er selskapets primærfomål, men som hører naturlig inn under dette.
Formålet med MOVAR Næring as er definert som følger i vedtektene:
”Selskapets formål er å drive næringsvirksomhet innenfor de områder MOVAR IKS
opererer på, og som ikke er begrenset av selvkostprinsippet, det vil si
næringsvirksomhet innenfor vannforsyning, avløpsrensing, renovasjon og brann- og
feiervirksomhet. Herunder kan også inngå utleie av eiendom.” 2

Feltkode endret

KONSERNMODELL
Moss kommune

Råde kommune

Vestby kommune

Våler kommune

Representantskapet
MOVAR IKS

Styret i IKS

Styret i IKS er generalforsamling i
MOVAR Næring AS

Adm. i IKS

Monopoldel

Generalforsamling
MOVAR Næring AS

Adm. direktør i IKS er styre og
daglig leder i MOVAR Næring AS

Ansatte i IKS kan leies ut til MOVAR
Næring AS

Konkurransedel

Styret
MOVAR Næring AS

Adm. i MOVAR
Næring AS

Figur 1: MOVAR- konsernet
Eierkommunene kan påvirke utviklingen i MOVAR Næring as gjennom moderselskapet MOVAR IKS. Dette gjennom
vedtakelse av formålet med MOVAR IKS, se selskapsavtalen § 2 og gjennom representantskapet, da først og fremst ved valg

2

Vedtektene til MOVAR Næring § 3

Forslag til revidert Eieravtale – versjon 1

3(16.5.2019)juni 2019

24

av styremedlemmer til MOVAR IKS. Alle avtaler som regulerer driftsforhold mellom morselskap og datterselskap er
nedtegnet.3

3. Styringsdokumenter
MOVAR er organisert som et interkommunalt selskap etter IKS-loven. Loven og forskriftene til IKSloven, samt selskapsavtalen er de øverste formelle rammene for MOVAR. For tjenestene MOVAR
leverer gjelder forurensningsloven innen renovasjon4 og brann- og eksplosjonsvernloven innen brann.5
Vann og avløpssektoren (VA) reguleres av en rekke lover.6
I tillegg til de juridiske rammene i lovgivning og selskapsavtale for MOVAR er det utarbeidet
dokumenter som regulerer styring av MOVAR på ulike nivåer. IKS-loven og selskapsavtalen går foran
disse dokumentene som er utarbeidet som verktøy for gjennomsiktlighet og forutsigbarhet i eierskapet
av det interkommunale selskapet.
Styringsdokumentene for MOVAR er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eieravtale
Retningslinjer for valgkomiteen
Styreinstruks
Strategiplan
Instruks for daglig leder
Internkontroll
Etiske retningslinjer og regler for varsling
Fullmaktsreglement

Selskapets styringsdokumenter bør være harmonisert med eierkommunenes eierstrategier. Det er
uheldig om kommunene ”eier ulikt”, jf. figur 2: Strategisk eierstyring. Eventuelt forvaltningskontroll i
MOVAR etter kommuneloven (kml) § 80 bør derfor inkludere alle deltakerkommunene.
Avtale

Beskrivelse

Eieravtale

Regulerer forhold mellom eierne som ikke er nedtegnet i selskapsavtalen.

Styreinstruks

Regulerer styrets arbeidsmåte og form, samt styrets myndighet og styrets
forhold til daglig leder.
Regulerer daglig leders oppgaver og myndighet i forhold til styret, samt
direktørs oppgaver og ansvar knyttet til daglig drift i selskapet.
Angir selskapets og lederansvar i forhold til lovpålagt HMS arbeid. Regulerer
vernearbeidet i selskapet.
Etiske retningslinjer
Angir hva som etter selskapets forhold må anses å være uetisk. Regulerer
atferd som etter selskapets forhold ikke anses å ha integritet og dårlig
forståelse av godt skjønn.
Varslingsregler
Lovpålagt rutine for hva som er varsling, hvordan varsling skal skje og
hvordan en varslersak i MOVAR skal behandles.
Driftsavtaler
Angir hva som etter selskapets forhold er driftsmessige spørsmål og
hvordan driftsmessige spørsmål i skjæringspunktet mellom kommunene og
MOVAR håndteres.
K=Kommunenstyrene i deltakerkommunene
R=Representantskapet
S=Styret
DL=Daglig leder i MOVAR
Adm= administrasjonen i kommunene og administrasjonen ved daglig leder i MOVAR
Instruks for daglig
leder
Internkontroll

3

Aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44 § 6-13 (3)
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4. Styringsorganer i selskapet
Kommunestyrene i deltakerkommunene er de reelle eierne av MOVAR. Styret er øverste forvalter i
selskapet og har driftsansvar innenfor rammene av selskapsavtalen, eieravtalen, formålet og andre
vedtak og retningslinjer truffet av representantskapet.
Hvordan den enkelte kommune forvalter sitt eierskap i MOVAR har betydning for selskapets og
kommunens demokratiske legitimitet og omdømme.
For den enkelte folkevalgte vil eierrollen utøves som medlem av kommunestyret, ikke som
”enkeltpolitiker”. Kommunestyret utøver derfor eierskapet i MOVAR som et kollegialt organ.
De folkevalgtes rolle som eier kan komme i konflikt den folkevalgte ombudsrollen. Politikere kan bli
konfrontert av velgere, interessenter og media om disposisjoner selskapet har foretatt. Som politiker
kan man ha meninger om disse sakene, og det kan også forventes at man skal ha meninger. I slike
situasjoner er det vesentlig at man uttaler seg som politiker (i den grad forholdet overhodet skal
kommenteres), og ikke som eier. Er man samtidig deltaker i selskapets representantskap eller medlem
av selskapets styre er det enda viktigere at rolleforståelsen er presis og uttalt. Kommunestyret velger
kommunens deltakere til representantskapet. Gjennom deltakelse i representantskapet forvalter
kommunen sitt eierskap i MOVAR.
MOVAR som et interkommunalt selskap oppfordrer eierkommunene til å drøfte slike situasjoner og gi
seg selv kompetanse i eierrollen og det komplekse i at demokratiske organer eier selskaper.
Kommunene kan instruere sine deltakere i representantskapet. Det bør derfor etablere gode rutiner
for informasjonsutveksling mellom representantskapsdeltakere og kommuner som eier. Eieravtalen
relaterer seg til MOVAR og det er både i selskapets og kommunenes interesse at forståelsen og
anvendelsen av eierrollen er omforent.
Representantskapet
Deltagerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, som er selskapets øverste
organ. Kommunestyrene i eierkommunene velger selv sine medlemmer og varamedlemmer til
representantskapet. Fortrinnsvis skal eierkommunene velge hhv. ordfører og varaordfører som
medlem av representantskapet og som varamedlem. Valgperioden følger kommunevalgperioden.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 4 år om gangen. Godtgjøring av
representantskapsmedlemmer gjøres av kommunene.7 Vårmøtet avholdes innen utgangen av april
måned. Representantskapets leder innkaller representantskapet og innkallingen skal være skriftlig.
Innkallingen skal innholde saksliste og gis med minst 4 ukers varsel.
Representantskapets leder kan selv kalle inn til ekstraordinært representantskapsmøte eller når
styret, revisor, minst en av eierne eller minst 5 av representantskapets medlemmer krever det.
Ekstraordinært representantskapsmøte kan innkalles med kortere frist enn 4 uker i tilfeller hvor dette
er nødvendig.

7

Se brev fra KRD til Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS datert 13. mai 2009
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Representantskapsmøte skal behandle følgende saker:
• Godkjenne årsmelding og regnskap
• Vedta bindende budsjettrammer for neste kalenderår
• Godkjenne rammer for låneopptak og fremme dette for eierkommunene
• Vedta investeringsplan og økonomiplan for de neste 4 år
• Anbefale endringer i selskapsavtalen og fremme dette som forslag for eierkommunene og
endre eieravtalen ved behov
• Godkjenne pantsettelse eller salg av selskapets faste eiendommer
• Velge styre, dets leder og nestleder
• Vedta godtgjørelse til styret
• Velge leder og nestleder i representantskapet
• Vedta konkurransegrunnlag for kjøp av revisjonstjenester
• Andre saker som er meldt inn til representantskapet
Styret
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av
selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål,
selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av
representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for
betryggende kontroll. Styret ansetter daglig leder og skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av
virksomheten. Styret i MOVAR (morselskapet) er generalforsamling i MOVAR Næring AS
(datterselskapet).
I retningslinjer for valgkomité framgår hvordan styret skal søkes sammensatt og hva som i denne
sammenheng skal vektlegges av valgkomiteen.
Daglig leder
Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som
styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art
eller av stor betydning.
Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.
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Figur 2: Strategisk eierstyring

Organer etter loven
4.1.1. Representantskap
MOVAR er etablert som et verktøy for eierkommunene og eierne styrer selskapet gjennom formelle
vedtak i representantskapet. Godtgjøring av representantskapsmedlemmer gjøres av kommunene.8
Kommunestyrene i eierkommunene velger selv sine medlemmer og varamedlemmer til
representantskapet. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Representantskapet velger selv sin
leder og nestleder for 4 år om gangen.
Representantskapet velger selskapets styre. Valg av styret er representantskapets viktigste oppgave. I
perioden mellom representantskapsmøtene er det styret som har forvaltnings- og driftsansvar for
selskapet.
Vårmøtet avholdes innen utgangen av april måned. Representantskapets leder innkaller
representantskapet og innkallingen skal være skriftlig. Innkallingen skal innholde saksliste og gis med
minst 4 ukers varsel.
Innkallingen skal gå til deltakerkommunene med samme frist. Dette for at kommunene kan få tid til å
behandle saker av viktighet slik at de har mulighet til å instruere sine representantskapsmedlemmer
på saker som er av betydning for den respektive kommune.
Representantskapets leder kan selv kalle inn til ekstraordinært representantskapsmøte eller når
styret, revisor, minst en av eierne eller minst 5 av representantskapets medlemmer krever det.

8

Se brev fra KRD til Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS datert 13. mai 2009
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Ekstraordinært representantskapsmøte kan innkalles med kortere frist enn 4 uker i tilfeller hvor dette
er nødvendig.
Representantskapsmøte skal behandle følgende saker:
• Godkjenne årsmelding og regnskap
• Vedta bindende budsjettrammer for neste kalenderår
• Godkjenne rammer for låneopptak og fremme dette for eierkommunene
• Vedta investeringsplan og økonomiplan for de neste 4 år
• Anbefale endringer i selskapsavtalen og fremme dette som forslag for eierkommunene og
endre eieravtalen ved behov
• Godkjenne pantsettelse eller salg av selskapets faste eiendommer
• Velge styre, dets leder og nestleder
• Vedta godtgjørelse til styret
• Velge leder og nestleder i representantskapet
• Vedta konkurransegrunnlag for kjøp av revisjonstjenester
• Andre saker som er meldt inn til representantskapet

Det skal føres protokoll fra representantskapsmøtet som skal oppleses og underskrives av møteleder
eller to av medlemmene ved møtets slutt.
Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
Som representantskapets vedtak gjelder det som flertallet har stemt for. Ved stemmelikhet er
møtelederens stemme avgjørende.
Styrets leder og daglig leder har plikt til, de øvrige styremedlemmer har rett til, å møte i
representantskapet og til å uttale seg.

4.1.2. Styret
Styret i MOVAR IKS er et kollegialt organ og styremedlemmenes lojalitet er til selskapet. Styrets
oppgave er å utvikle MOVAR til det beste for alle eierne. Styret er selskapets øverste forvalter og
styremedlemmene er personlig ansvarlige for disposisjoner de foretar seg under utøvelsen av dette
vervet.
Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet og skal påse at
virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, eieravtalen, selskapets
økonomiplan, vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal også sørge for at
bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har ansvar for å
føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
Styrevervet er et personlig verv og ikke på noen måte et politisk verv. Styrevervet kan den enkelte
takke nei til. Det enkelte styremedlem representerer ingen andre enn seg selv og er bare ansvarlige
overfor seg selv og styrets medlemmer for øvrig under utøvelsen av vervet. Varamedlemmene til styret
trer inn som ordinære styremedlemmer når de møter, med det ansvar dette medfører.
Medlemmer av styret bør være villige til å tilegne seg kompetanse som styret har behov for. MOVAR
skal tilby slik opplæring til styremedlemmene. Styret skal evaluere sitt arbeid og på denne måten bidra
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til at styret utvikler seg som et team og et kollegium.
Styret ansetter daglig leder og har øverste arbeidsgiveransvar for det personell som til enhver tid er
ansatt i virksomheten. Daglig leder er arbeidsgiver med det daglige ansvaret.
Styrets leder har i utgangspunktet den samme myndighet som de øvrige styremedlemmene med
unntak av ledelsesansvaret for styremøtene og sakslisten. Styret kan gi styreleder myndighet på
områder det er hensiktsmessig, for eksempel myndighet til å uttale seg på vegne av styret og til å
ivareta styrets arbeidsgiverfunksjon overfor daglig leder.
I retningslinjer for valgkomité framgår hvordan styret skal søkes sammensatt og hva som i denne
sammenheng skal vektlegges av valgkomiteen.
Daglig leder og styrets leder tegner selskapets firma.
Styret i MOVAR (morselskapet) er generalforsamling i MOVAR Næring AS (datterselskapet).

4.2.4.1.

Møteplasser

4.2.1.4.1.1.

Eiermøte

MOVAR er tjent med forutsigbarhet for å løse sin oppgave på vegne av alle eierne og deres innbyggere.
Hver enkelt eierkommune er på samme tid eier, bestiller og kunde. Det er ikke likegyldig hvem i
kommunene som kommuniserer med selskapet på hvilket nivå og hvordan dette skjer.
I et selskap som eies av fem fire ulike demokratiske organ kan eiermøter være en god arena å ta opp
saker på et uformelt nivå. Form og innhold på eiermøtet bestemmes ut fra hva som skal drøftes. Det
viktige er at møtet har et uformelt preg og en uformell ramme.
Eiermøte er en uformell arena hvor selskapets utvikling og strategi kan luftes, drøftes og diskuteres.
Eiermøter må ikke forveksles med representantskapsmøter, da eiermøter ikke fatter formelle vedtak.
Eiermøte bør heller ikke legge føringer eller gi signaler av en slik art at det griper inn i styrets
myndighetsområde og kompetanse.
Deltakere på eiermøter kan variere ut fra agendaen på møtet. og det er selskapet som inviterer til
eiermøtene. Et eiermøte kan initieres av eierne, men det er like fullt selskapet som inviterer til møtet.

4.2.2.4.1.2.

Bestiller- og utførermøterFagmøter

Det skal etableres likelydende driftsavtaler og renovasjonsforskifter med hver eierkommune og det
skal innføres en ordning med møter mellom kommunene som bestillere og MOVAR som utfører på et
administrativt nivå. Disse møtene benevnes bestiller- og utfører møter. Eierkommunens folkevalgte
skal ikke møte på disse møtene.
Bestiller- og utførermøteneFagmøtene skal ivareta dialogen om MOVARs tjenesteproduksjon på vegne
av deltakerkommunene. Bestiller – og utførerrollene skal kommuniseres gjennom den/de
fagansvarlige i kommuneadministrasjonen og administrasjonen i selskapet.
Bestiller- og utførermøtet gjennomføres minst én gang i året og det skal foreligge referat fra møtene.
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Økonomiske forhold
Eierandel
En gang i hver representantskapsperiode skal eierandelen evalueres, første gang innen 31.12.201531.12.2024.
Endringer av eierandeler betinger endring i selskapsavtalen.

Økonomiforvaltning, regnskap og revisjon
Representantskapet skal godkjenne rammer for låneopptak og fremme dette for eierkommunene.
Endring av lånerammen medfører endring av selskapsavtalen og krever enstemmig vedtak i alle de
deltakende kommunenes kommunestyrer. Opptak av lån innenfor lånerammen gjøres av styret og
godkjennes av fylkesmannen. 9

Selskapet skal følge et vedtatt økonomireglementfullmaktsreglement.
Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessig regnskap og at det foretas revisjon av selskapets regnskaper.

5. Endring av selskapsavtalen, utelukkelse med mer
Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne gjør likelydende vedtak om dette.
Styret skal uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før endringsforlag fremmes for
behandling hos deltakerne.
For utelukkelse, uttreden og oppløsning gjelder reglene i IKS-loven §§ 30 til 32 fullt ut.

9

Se IKS-loven § 22 og selskapsavtalen § 6.
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1. Avtalens formål
Denne avtalen er inngått mellom kommunene Moss, , Vestby, Råde og Våler som eiere av det
interkommunale selskapet MOVAR IKS (kalt MOVAR).
Selskapsavtalen er det formelle juridiske dokumentet som regulerer rammene for MOVAR.1
Formålet med eieravtalen er å regulere forhold mellom eierne som ikke er nedtegnet i
selskapsavtalen. Vedtakelse av, og endringer i, selskapsavtalen må til behandling i de deltakende
kommuners kommunestyrer. Vedtakelse av, og eventuelt endringer i, eieravtalen vedtas av
representantskapet. Kommunestyrene skal orienteres om eventuelle endringer i eieravtalen.

2. Formålet med MOVAR
Formålet med MOVAR IKS fremgår av selskapsavtalen § 2. Formålet med datterselskapet MOVAR
Næring AS fremgår av dette selskapets vedtekter § 3. Strukturen er som illustert i figuren under:

KONSERNMODELL
Moss kommune

Råde kommune

Vestby kommune

Våler kommune

Representantskapet
MOVAR IKS

Styret i IKS

Styret i IKS er generalforsamling i
MOVAR Næring AS

Adm. i IKS

Monopoldel

Konkurransedel

Generalforsamling
MOVAR Næring AS

Adm. direktør i IKS er styre og
daglig leder i MOVAR Næring AS

Ansatte i IKS kan leies ut til MOVAR
Næring AS

Styret
MOVAR Næring AS

Adm. i MOVAR
Næring AS

Figur 1: MOVAR- konsernet
Eierkommunene kan påvirke utviklingen i MOVAR Næring as gjennom moderselskapet MOVAR IKS. Dette gjennom
vedtakelse av formålet med MOVAR IKS, se selskapsavtalen § 2 og gjennom representantskapet, da først og fremst ved valg
av styremedlemmer til MOVAR IKS. Alle avtaler som regulerer driftsforhold mellom morselskap og datterselskap er
nedtegnet.2
1
2

Se lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. (IKS-loven) § 4, 3.ledd
Aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44 § 6-13 (3)
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3. Styringsdokumenter
I tillegg til de juridiske rammene i lovgivning og selskapsavtale for MOVAR er det utarbeidet
dokumenter som regulerer styring av MOVAR på ulike nivåer. IKS-loven og selskapsavtalen går foran
disse dokumentene som er utarbeidet som verktøy for gjennomsiktlighet og forutsigbarhet i eierskapet
av det interkommunale selskapet.
Styringsdokumentene for MOVAR er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eieravtale
Retningslinjer for valgkomiteen
Styreinstruks
Strategiplan
Instruks for daglig leder
Internkontroll
Etiske retningslinjer og regler for varsling
Fullmaktsreglement

Selskapets styringsdokumenter bør være harmonisert med eierkommunenes eierstrategier. Det er
uheldig om kommunene ”eier ulikt”, jf. figur 2: Strategisk eierstyring. Eventuelt forvaltningskontroll i
MOVAR etter kommuneloven (kml) § 80 bør derfor inkludere alle deltakerkommunene.
Avtale

Beskrivelse

Eieravtale

Regulerer forhold mellom eierne som ikke er nedtegnet i selskapsavtalen.

Styreinstruks

Regulerer styrets arbeidsmåte og form, samt styrets myndighet og styrets
forhold til daglig leder.
Instruks for daglig
Regulerer daglig leders oppgaver og myndighet i forhold til styret, samt
leder
direktørs oppgaver og ansvar knyttet til daglig drift i selskapet.
Internkontroll
Angir selskapets og lederansvar i forhold til lovpålagt HMS arbeid. Regulerer
vernearbeidet i selskapet.
Etiske retningslinjer
Angir hva som etter selskapets forhold må anses å være uetisk. Regulerer
atferd som etter selskapets forhold ikke anses å ha integritet og dårlig
forståelse av godt skjønn.
Varslingsregler
Lovpålagt rutine for hva som er varsling, hvordan varsling skal skje og
hvordan en varslersak i MOVAR skal behandles.
Driftsavtaler
Angir hva som etter selskapets forhold er driftsmessige spørsmål og
hvordan driftsmessige spørsmål i skjæringspunktet mellom kommunene og
MOVAR håndteres.
K=Kommunenstyrene i deltakerkommunene
R=Representantskapet
S=Styret
DL=Daglig leder i MOVAR
Adm= administrasjonen i kommunene og administrasjonen ved daglig leder i MOVAR
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4. Styringsorganer i selskapet
Representantskapet
Deltagerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, som er selskapets øverste
organ. Kommunestyrene i eierkommunene velger selv sine medlemmer og varamedlemmer til
representantskapet. Fortrinnsvis skal eierkommunene velge hhv. ordfører og varaordfører som
medlem av representantskapet og som varamedlem. Valgperioden følger kommunevalgperioden.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 4 år om gangen. Godtgjøring av
representantskapsmedlemmer gjøres av kommunene.3 Vårmøtet avholdes innen utgangen av april
måned. Representantskapets leder innkaller representantskapet og innkallingen skal være skriftlig.
Innkallingen skal innholde saksliste og gis med minst 4 ukers varsel.
Representantskapets leder kan selv kalle inn til ekstraordinært representantskapsmøte eller når
styret, revisor, minst en av eierne eller minst 5 av representantskapets medlemmer krever det.
Ekstraordinært representantskapsmøte kan innkalles med kortere frist enn 4 uker i tilfeller hvor dette
er nødvendig.
Representantskapsmøte skal behandle følgende saker:
• Godkjenne årsmelding og regnskap
• Vedta bindende budsjettrammer for neste kalenderår
• Godkjenne rammer for låneopptak og fremme dette for eierkommunene
• Vedta investeringsplan og økonomiplan for de neste 4 år
• Anbefale endringer i selskapsavtalen og fremme dette som forslag for eierkommunene og
endre eieravtalen ved behov
• Godkjenne pantsettelse eller salg av selskapets faste eiendommer
• Velge styre, dets leder og nestleder
• Vedta godtgjørelse til styret
• Velge leder og nestleder i representantskapet
• Vedta konkurransegrunnlag for kjøp av revisjonstjenester
• Andre saker som er meldt inn til representantskapet
Styret
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av
selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål,
selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av
representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for
betryggende kontroll. Styret ansetter daglig leder og skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av
virksomheten. Styret i MOVAR (morselskapet) er generalforsamling i MOVAR Næring AS
(datterselskapet).
I retningslinjer for valgkomité framgår hvordan styret skal søkes sammensatt og hva som i denne
sammenheng skal vektlegges av valgkomiteen.
3

Se brev fra KRD til Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS datert 13. mai 2009
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Daglig leder
Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som
styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art
eller av stor betydning.
Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

Figur 2: Strategisk eierstyring

4.1. Møteplasser
4.1.1. Eiermøte
I et selskap som eies av fire ulike demokratiske organ kan eiermøter være en god arena å ta opp saker
på et uformelt nivå. Form og innhold på eiermøtet bestemmes ut fra hva som skal drøftes. Det viktige
er at møtet har et uformelt preg og en uformell ramme.
Eiermøter må ikke forveksles med representantskapsmøter, da eiermøter ikke fatter formelle vedtak.
Deltakere på eiermøter kan variere ut fra agendaen på møtet.

4.1.2. Fagmøter
Det skal etableres likelydende driftsavtaler og renovasjonsforskifter med hver eierkommune og det
skal innføres en ordning med møter mellom kommunene som bestillere og MOVAR som utfører på et
administrativt nivå.
Fagmøtene skal ivareta dialogen om MOVARs tjenesteproduksjon på vegne av deltakerkommunene.
Bestiller – og utførerrollene skal kommuniseres gjennom den/de fagansvarlige i
kommuneadministrasjonen og administrasjonen i selskapet.
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VEDLEGG TIL SELSKAPSEIERAVTALE FOR MOVAR IKS

A.

LEVERING AV VANN

§ A.1
MOVAR IKS forplikter seg til å dekke kommunene Moss, Rygge, Råde og Vestby og Vålers
behov for drikkevann/forbruksvann.
MOVAR IKS har også inngått avtale med Fredrikstad, og Sarpsborg, Ås og Vestby kommune
om leveranse/mottak av reservevann. Dette er regulert igjennom egne avtaleverk med
Fredrikstad og Sarpsborg kommune. mellom partene.
MOVAR IKS har i tillegg inngått avtale med Vestby og Ås kommune om leveranse/mottak
av reservevann. Dette er regulert igjennom eget avtaleverk mellom partene.
MOVAR IKS forplikter seg til å ha anlegg, og driftssystemer og kompetanse som sikrer en
tilfredsstillende og stabil vannforsyning.
Forøvrig gjelder de vilkår og rammebestemmelser som fremgår av MOVARs vedtekter og
denne avtale.

§ A.2
Innenfor vannverkets kapasitet kan MOVAR IKS selge vann til andre.
Kommunene kan ikke levere vann fra vannverket til andre kommuner uten godkjenning fra
representantskapet i MOVAR IKS.
Kommunene har heller ikke rett til å kjøpe vann fra andre uten tillatelse fra
representantskapet.

§ A.3
Kommunene skal sørge for å ha et ledningsnett og en bassengkapasitet som sikrer at
nødvendig vannmengde kan tas ut jevnt fordelt over døgnet. MOVAR IKS kan kreve at den
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enkelte kommune til enhver tid har et utbygget bassengvolum på inntil 75 % av maksimalt
døgnforbruk. MOVAR IKS skal godkjenne plasseringen av utjevningsbassengene.

§ A.4

MOVAR IKS påtar seg ansvaret med å levere vannet ved kommunegrensen til
eierkommunene, enten gjennom egne ledninger eller ved å kjøpe transportkapasitet av
kommunene.
MOVAR leverer vannet med det trykk som forbruk og bassengnivåer til enhver tid
bestemmer.
Videre transport/fordeling av vannet er den enkelte kommunes ansvar.
MOVAR leverer vannet til Moss kommune via flere vannuttak på vannverkets vannledning
mot Bjørnåsen høydebasseng.
MOVAR leverer vannet til Rygge Moss kommune via flere vannuttak på vannverkets
vannledning mot Bjørnåsen høydebasseng, samt via flere vannuttak på reservevannsledningen
fra/mot Sarpsborg og Fredrikstad.
MOVAR leverer vannet til Råde kommune via flere vannuttak på reservevannsledningen
fra/mot Sarpsborg og Fredrikstad.
MOVAR leverer vannet til Våler vannverk via 1 stk vannuttak. Våler vannverk forsyner dette
videre til kommunens abonnenter. MOVAR leverer vannet til Våler via Moss kommune sitt
ledningsnett.
MOVAR leverer vannet til Vestby kommune via 1 stk vannuttak. MOVAR leverer vannet til
Vestby kommune via Moss kommune sitt ledningsnett.

§ A.5
MOVARs eiendomsgrense mot hver kommune eller flere kommuners fellesledninger er
tilkoplingsflens etter måler.
De tilsluttede anlegg som tjener til å fordele vannet til kommunens forbrukere anlegges, eies
og vedlikeholdes av vedkommende kommune.
Såvel MOVAR IKS som kommunene har plikt til å anordne og vedlikeholde sine anlegg på
en slik måte at en jevn økonomisk og mest mulig sikker drift oppnås.
Feil skal straks etterspores og rettes.
Såfremt grove feil opptrer i en kommunes ledningsnett, kan MOVAR IKS bryte tilførselen til
feilen er rettet, såfremt kommunen selv ikke kopler ut skadestedet.
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Normalt skal MOVAR IKS betjene stengeventiler mot kommunene.
MOVAR IKS har rett til å iverksette driftsstans for ordinært vedlikehold og ettersyn til forut
kunngjort tid, med minst to dagers varsel.
Ved katastrofe, brudd på ledninger, feil i inntak og pumpestasjoner eller andre anlegg, har
MOVAR IKS rett til straks å stenge vanntilførselen. Kommunene skal varsles omgående i
henhold til gjeldende beredskapsplan.
I tilfelle vannmangel eller utsikt til sådan, kan MOVAR IKS ta de forholdsregler som er
nødvendig for å sikre alle kommunene en redusert vannforsyning så lenge det er nødvendig.

§ A.6
MOVAR IKS forplikter seg til å levere et vann som tilfredsstiller de krav som stilles til
drikkevann i Norge, innenfor de rammer som vannverkets tekniske muligheter til enhver tid
setter.
MOVAR IKS skal sørge for å ha nødvendige kontrollrutiner, internkontrollsystem og
beredskap, for å kunne fremlegge den dokumentasjon som myndigheter og kunder kan ha
behov for.

§ A.7
Kommunene har ansvaret for å ha kontrollrutiner som sikrer at vannkvaliteten sikres ved
transporten i det kommunale nettet opprettholdes helt frem til forbruker. og opprettholder en
forsvarlig kvalitet når det kommer fram til forbruker.

§ A.8
Kommunene betaler for den mengde vann de mottar. MOVAR måler vannmengden som
leveres kommunene ved alle vannuttakspunkter.
Prisen er definert som pris pr. m³ og skal være den samme for alle kommunene.
Prisen fastsettes av MOVAR IKS i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.
Kommunene mottar regning en gang i måneden basert på stipulert vannmengde. Endelig
avregning foretas så snart endelig årlig målt vannmengde er fastlagt.
Regningene forfaller til betaling etter 30 dager. Etter forfall beregnes morarenter etter Lov om
renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76.

§ A.9
Den vedtatte vannpris skal holdes fast for vedkommende budsjettår.
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Overskudd/underskudd reguleres mot fond.
Representantskapet skal sørge for at vannverket til enhver tid har nødvendige fondsmidler og
likviditet for å kunne dekke eventuelle driftsunderskudd, og for å kunne møte eventuelle
fremtidige investeringer.
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VEDLEGG TIL SELSKAPSEIERAVTALE FOR MOVAR IKS

B.

MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN

§ B.1
MOVAR IKS forplikter seg til å ta imot avløpsvann fra kommunene Moss, Rygge, Råde,
Våler og Vestby, og gi dette en behandling i samsvar med utslippstillatelser, lover og
forskrifter, og forøvrig på de vilkår og innen de rammer som fremgår av MOVARs vedtekter
og denne avtale.
§ B.2
For kommunene Moss, Rygge og Råde gjelder avtalen hele kommunen.
For Våler og Vestby gjelder avtalen de deler av kommunene som i dag ikke sokner til andre
renseanlegg (Svinndal Renseanlegg og Søndre Follo Renseanlegg).
Dersom kommunene ønsker å føre avløp til MOVAR IKS fra områder som i dag dekkes fra
renseanlegg utenfor MOVAR IKS, eller foreta utbygginger som prinsipielt bryter med de
dimensjoneringsdata som ligger til grunn for renseanleggene, skal kommunene ta dette opp til
forhandling med MOVAR IKS før tiltakene kan settes i verk.

§ B.3
Kommunene forplikter seg til ikke å tilføre anleggene mere vann enn hva som normalt
tilsvarer det antall p.e. som er i vedkommende avløpssone.
Kommunene forplikter seg også til å anlegge alt nytt ledningsnett etter som separatsystemet,
og ha som målsetting at ved fornyelse bygges gammelt nett om til separatsystem.
Kommunene skal sørge for at deres ledninger har en kvalitet som reduserer lekkasjer i størst
mulig grad. Dette, for å sikre en jevn, økonomisk og sikker drift av renseanleggenet.
Feil skal rettes så snart det er praktisk mulig. Så fremt grove feil opptrer i en kommunes
ledningsnett, og manglene ikke utbedres, kan de ekstrakostnader dette påfører renseanlegget
belastes vedkommende kommune.
Det skal kunne kreves tetthetsprøving av nye og bestående ledninger.
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§ B.4
Til ledningsnettet må det ikke føres gasser, stoffer eller væsker som kan skade driften eller
ledningsnettet ved renseanleggenet, eller som kan skade ledningsnettet. Kommunene
forutsetter å ha bestemmelser om dette i sine reglementer.
Kommunene plikter å føre kontroll med dette, og MOVAR IKS kan påby slik kontroll.
Kommunene gir MOVAR IKS myndighet til å kunne kreve gjennomførte tiltak hos
bedrifter/virksomheter som tilfører renseanleggene avløpsvann som påvirker driften i svært
negativ retning, eller er til skade for renseprosessen. Slike krav skal stilles i samråd med
vedkommende kommune.
Ved inntredende katastrofe, ledningsbrudd m.v. har MOVAR IKS rett til å ta de
forholdsregler, og treffe de tiltak som er påkrevet.

§ B.5
Dersom en abonnent i en kommune, eller en kommune tilfører avløpsvann av en type som
øker rensekostnadene vesentlig, kan det gjøres vedtak om at slike økte kostnader skal belastes
forurenseren.

§ B.6
Avløpsvannmengde inn til MOVAR IKS skal som hovedregel måles.
Der hvor målesystem enda ikke er etablert, har MOVAR IKS fullmakt til å stipulere
mengden.
Der målerarrangementet ligger i direkte tilknytning til MOVARs hovedledningsnett, inngår
målepunktet som MOVARs ansvar.
Måling kan også skje i siste pumpestasjon før hovedavløpssystemet. I slike tilfeller kan det
gjøres avtaler om at ev. ledningstrekk fra kum i overgang mellom pumpeledning og
selvfallsledning driftsmessig tillegges MOVAR IKS.
MOVAR IKS fastlegger hvilket måleutstyr som skal benyttes og måleresultatene skal kunne
fjernoverføres til MOVAR IKS.
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§ B.7
Kommunene betaler for behandling og transport basert på en pris pr. m³ levert avløpsvann.
Kommunene betaler for kostnadene MOVAR har forbundet med å eie, drifte og investere i
sine avløpsanlegg.
80 % av de budsjetterte årlige kostnadene faktureres kommunene basert på en fordeling som
samsvarer med forrige års prosentvise andel av tilførte avløpsmengder kommunene imellom.
Resterende 20 % av de budsjetterte årlige kostnadene faktureres eierkommunene basert på en
budsjettert enhetspris (kr/m3 levert avløpsvann) og estimerte innkommende vannmengder fra
hver enkelt kommune for det kommende året.
MOVAR fordeler de årlige budsjettere kostnadene for hver kommune i 12 like deler og
fakturerer disse månedlig.
Når året er omme avregnes 80%-andelen etter faktisk prosentvis andel av tilførte
avløpsmengder kommunene imellom for året, mens 20%-andelen avregnes etter faktisk
innkommende vannmengde fra hver enkelt kommune.

Der avløpsmengden måles, er det målt mengde som legges til grunn. Der mengden ikke måles
eller hvor målingene åpenbart er feilaktige, stipuleres mengden av MOVAR IKS.

Prisen KostnadeneDetn faste bidraget og avløpsprisen i kroner/kubikkmeter fastsettes av
MOVARs representantskap i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.
Kommunene mottar regning en gang i måneden basert på stipulert mengde.
Endelig avregning foretas så snart endelig årlig målt mengde er fastlagt.
Regningen forfaller til betaling etter 30 dager. Etter forfall beregnes morarenter etter Lov om
renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76.

§ B.8
Den vedtatte pris skal holdes fast i budsjettåret.
Overskudd/underskudd reguleres mot fonds.
Representantskapet skal sørge for at MOVAR IKS til enhver tid har nødvendige fonds og
likviditet for å kunne dekke eventuelle driftsunderskudd, og for å kunne møte eventuelle
fremtidige investeringer.
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VEDLEGG TIL SELSKAPSEIERAVTALE FOR MOVAR IKS

C.

RENOVASJON / AVFALLSHÅNDTERING

§ C.1
SOLGÅRD AVFALLSPLASS
Kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby har overdratt til MOVAR IKS og ha
ansvaret for:
-Mottak av husholdningsavfall fra eierkommunene
- System for mottak av farlig avfall
.

MOVAR IKS har ansvar og eiendomsrett over alle innretninger og anlegg i tilknytning til
dette. MOVAR har ansvaret for at anlegg og systemer drives i samsvar med konsesjoner,
lover og forskrifter, og i tråd med selskapets vedtekter og avtaler.
MOVAR IKS forplikter å opprettholde et tilbud på avfallssiden som dekker eierkommunenes
behov.
Kommunene forplikter seg til å overdra til MOVAR IKS den myndighet, fullmakt og eierskap
til avfallet som er nødvendig for gjennomføring av oppgavene som er tildelt MOVAR.
Renovasjonsvirksomhetens kostnader ut over selvkostområdet belastes de som bruker
anleggets tjenester.
Betaling for tjenestene skal skje etter veiing, måling eller andre kontrollerende tiltak MOVAR
IKS bestemmer.
Solgård Avfallsplass har en rekke andre avfallsbaserte aktiviteter som faller utenom
aktiviteter tilknyttet selvkostområdet. Overskudd fra denne typen aktiviteter holdes utenfor
selvkostområdet og håndteres skattemessig i MOVAR Næring AS.
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§ C.2
HUSHOLDNINGSRENOVASJON
Kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby har overdratt til MOVAR IKS ansvaret for
husholdningsrenovasjon etter følgende modeller:
Modell A
Moss har overdratt ansvar for innsamlingen, lagerhold og eierskapet til renovasjonsutstyr til
MOVAR IKS.
Modell B
Kommunene Rygge, Råde, Vestby og Våler har overdratt alt ansvar til MOVAR IKS med
unntak av å vedta gebyrene, vedta forskriftene / forskriftsendringer.
For begge modellene
Kommunene forplikter seg til å overdra til MOVAR IKS den myndighet og eierskap til
avfallet som er nødvendig for gjennomføring av oppgavene som er tildelt MOVAR.
MOVAR IKS forplikter seg til å opprettholde et tilbud vedrørende husholdningsavfall
herunder farlig avfall som dekker kommunenes behov.
MOVAR IKS har ansvar for at anlegg og systemer drives i samsvar med konsesjoner, lover
og forskrifter, og i tråd med selskapets vedtekter og avtaler.
MOVAR IKS forplikter seg til å ha et system som gjenspeiler kostnader og inntekter for den
enkelte kommune.
Det er opprettet en interkommunal særskilt klagenemnd som er klageinstans for vedtak fattet
på bakgrunn av delegert myndighet.

§ C. 3
SLAMTØMMING
Kommunene Rygge, Råde og Våler kommuner har overdratt til MOVAR IKS alt ansvar for
tømming av tette tanker og slamavskillere / septiktanker, med unntak av å vedta gebyrene,
vedta forskriftene / forskriftsendringer .
MOVAR IKS forplikter å opprettholde et tilbud vedrørende slamtømming som dekker
kommunenes behov.
Kommunene forplikter seg til å overdra til MOVAR IKS den myndighet og eierskap til
slammet som er nødvendig for gjennomføring av oppgavene som er tildelt MOVAR.
MOVAR IKS har ansvar for at anlegg og systemer drives i samsvar med konsesjoner, lover
og forskrifter, og i tråd med selskapets vedtekter og avtaler.
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MOVAR IKS forplikter seg til å ha et system som gjenspeiler kostnader og inntekter for den
enkelte kommune.
Det er opprettet en interkommunal særskilt klagenemnd som er klageinstans for vedtak fattet
på bakgrunn av delegert myndighet.

VEDLEGG TIL SELSKAPSEIERAVTALE FOR MOVAR IKS

D.

BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

§ D.1
Kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby overdrar til MOVAR IKS å ha ansvaret for
en felles interkommunal brann- og redningstjeneste som dekker de 45 kommunene.
Den interkommunale brann- og redningstjenesten skal ha navnet «Mosseregionens
interkommunale brann- og redning», forkortet til «MIB».
For drift av MIB gjelder selskapsavtale for MOVAR IKS og denne avtale.

§ D.2
MIB skal dekke de 5 4 kommunenes plikter og ansvar etter:
-

Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig
stoff og brannvesenets redningsoppgaver (Brann og eksplosjonsvernloven),
samt forskrifter til loven.

Videre skal MIB ha ansvar for beredskap ved akutt forurensning, og eventuelle lover og
forskrifter som legger brannteknisk ansvar på kommunene.
Dette innebærer bl.a. at styrende organer i MOVAR IKS har myndighet til å vedta felles
dokumentasjon av brannvesenets organisering og dimensjonering (brannordning) for de 45
kommunene, og at styret i MOVAR IKS skal behandle saker av brannfaglig karakter.
Styret i MOVAR IKSDet er opprettet en interkommunal særskilt klagenemnd som er
klageinstans for vedtak fattet av brannsjef på bakgrunn av delegert myndighet.
§ D.3
Andre oppgaver som naturlig kan legges til en brann- og redningstjeneste, kan etter avtale
legges til MIB.
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Det er partenes intensjon at MIBs kunnskaper og kapasitet skal utnyttes så langt dette er
forenlig med kravet om beredskap og brannforebyggende virksomhet, og at inntektene ved
slik innsats skal kunne bidra til å styrke MIBs organisasjon og redusere netto driftsutgifter.
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§ D.45
MIB leier inntil videre lokaler til brannstasjon av Rygge Moss kommune og Vestby kommune
ihht. leieavtaler. Leiekostnader dekkes budsjettmessig av MIB.
MIBs hovedbrannstasjon som er plassert på Tykkemyr 2 i Moss kommune, er bygget og eiet
av MOVAR IKS, og kostnadene knyttet til brannvesenets del av bygningen dekkes
budsjettmessig av MIB. Deler av brannstasjonen leier MOVAR IKS ut til felles 110-sentral
for Østfold og Follo politidistrikter, Alarmsentral Brann Øst AS, mens leieinntektene
regnskapsmessig tilfaller MIB.

§ D.56
Det er avtalt en kostnadsfordeling mellom kommunene som fremkommer av selskapsavtalens
§3.
Netto kostnader er å forstå inkl. eventuelle kapitalkostnader og avsetninger.
Det foretas a-konto innbetalinger pr. 1. i hver måned med 1/12 av budsjettert årlig beløp.
Eventuelle overskudd/underskudd overføres til neste års budsjett eller avsettes eller dekkes av
fond avsatt til dette formål.
Feierseksjon:
Feierseksjonens kostnader fordeles mellom kommunene etter antall pipeløp pr. 31. desember
året før budsjettet vedtas.
Netto kostnader er å forstå inkl. eventuelle kapitalkostnader og avsetninger.
MIB fører regnskap over antall pipeløp, og holder kommunene orientert om dette.
Kommunene melder fortløpende inn endringer i pipeløp til MIB, som følger av kommunens
byggesaksbehandling eller når de på annen måte får kunnskap om slike endringer.
Det foretas a-konto innbetalinger pr. 1. i hver måned med 1/12 av budsjettert årlig beløp.
Eventuelle overskudd/underskudd overføres til neste års budsjett eller avsettes eller dekkes av
fond avsatt til dette formål.

§ D.67
Kommunene fastsetter og krever selv inn feieravgift.

§ D.78
MIBs budsjett/regnskap behandles og vedtas som en del av budsjett/regnskap til MOVAR
IKS av styrende organer i tråd med selskapsavtalen.

§ D.689
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I tillegg til brann- og redningstjenestens primæroppgaver, jf. Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 11, er partene enige om at MIB skal utføre følgende oppgaver:
a)

b)

c)

d)

e)

Kommunenes pålagte oppgaver til lagring og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell, jf.
Lov av 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 12, 1. ledd, bokstav d), jf. § 13.
Merking av brannkummer i kommunene der dette er avtalt i skriftlig avtale.
Kommunene har ansvaret for utbygging og vedlikehold av et forsvarlig system for
vannforsyning med tilhørende brannkummer og/eller brannhydranter beregnet for
helårs bruk.
Være høringsinstans/rådgiver og yte bistand overfor kommunenes byggesaksavdelinger i byggesaker, hvor dette er knyttet til brannteknisk byggesaksbehandling
etter gjeldende lover og forskrifter.
Utføre andre oppgaver for kommunene etter nærmere avtale.
Dersom en kommune ønsker tjenester utført av MIB etter nærmere avtale, skal det i
avtalen fremgå avtalt godtgjøring for, og omfanget av tjenesten.
Kommunenes oppgaver knyttet til beredskap og bekjempelse av akutt forurensning og
uhell med farlig gods, jf. forurensningslovens bestemmelser, herunder delta i
Interkommunalt Utvalg Samarbeid mot Akutt forurensning (IUAISA) i region 1
Østfold og region 3 Indre Oslofjord gjennom operativ tjeneste og arbeidsutvalg,.
Videre skal MOVARs/MIBs administrasjon representere eierkommunene i
representantskap/eierforsamling i disse samarbeidsorganene. i tillegg til eventuell
representasjon med bakgrunn i egen fullmakt fra eierkommune.

§ D.9107
Kommunene og MOVAR IKS kan ta opp forhandlinger og eventuelt endre denne avtalen
dersom det skjer endringer i forutsetninger eller lovverk som gjør det rimelig eller ønskelig å
endre avtalen.

§ D.10118
Uttredelse, eventuelt avvikling av MIB, skjer etter de samme regler som fremkommer i
eieravtalens pkt 6.
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VEDLEGG TIL EIERAVTALE FOR MOVAR IKS

A.

LEVERING AV VANN

§ A.1
MOVAR IKS forplikter seg til å dekke kommunene Moss, Råde, Vestby og Vålers behov for
drikkevann/forbruksvann.
MOVAR IKS har også inngått avtale med Fredrikstad, Sarpsborg, Ås og Vestby kommune
om leveranse/mottak av reservevann. Dette er regulert igjennom egne avtaleverk mellom
partene.

MOVAR IKS forplikter seg til å ha anlegg, driftssystemer og kompetanse som sikrer en
tilfredsstillende og stabil vannforsyning.
Forøvrig gjelder de vilkår og rammebestemmelser som fremgår av MOVARs vedtekter og
denne avtale.

§ A.2
Innenfor vannverkets kapasitet kan MOVAR IKS selge vann til andre.
Kommunene kan ikke levere vann fra vannverket til andre kommuner uten godkjenning fra
representantskapet i MOVAR IKS.
Kommunene har heller ikke rett til å kjøpe vann fra andre uten tillatelse fra
representantskapet.

§ A.3
Kommunene skal sørge for å ha et ledningsnett og en bassengkapasitet som sikrer at
nødvendig vannmengde kan tas ut jevnt fordelt over døgnet. MOVAR IKS kan kreve at den
enkelte kommune til enhver tid har et utbygget bassengvolum på inntil 75 % av maksimalt
døgnforbruk. MOVAR IKS skal godkjenne plasseringen av utjevningsbassengene.
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§ A.4

MOVAR IKS påtar seg ansvaret med å levere vannet til eierkommunene, enten gjennom egne
ledninger eller ved å kjøpe transportkapasitet av kommunene.
MOVAR leverer vannet med det trykk som forbruk og bassengnivåer til enhver tid
bestemmer.
Videre transport/fordeling av vannet er den enkelte kommunes ansvar.

MOVAR leverer vannet til Moss kommune via flere vannuttak på vannverkets vannledning
mot Bjørnåsen høydebasseng, samt via flere vannuttak på reservevannsledningen fra/mot
Sarpsborg og Fredrikstad.
MOVAR leverer vannet til Råde kommune via flere vannuttak på reservevannsledningen
fra/mot Sarpsborg og Fredrikstad.
MOVAR leverer vannet til Våler vannverk via 1 stk vannuttak. Våler vannverk forsyner dette
videre til kommunens abonnenter. MOVAR leverer vannet til Våler via Moss kommune sitt
ledningsnett.
MOVAR leverer vannet til Vestby kommune via 1 stk vannuttak. MOVAR leverer vannet til
Vestby kommune via Moss kommune sitt ledningsnett.

§ A.5
MOVARs eiendomsgrense mot hver kommune eller flere kommuners fellesledninger er
tilkoplingsflens etter måler.
De tilsluttede anlegg som tjener til å fordele vannet til kommunens forbrukere anlegges, eies
og vedlikeholdes av vedkommende kommune.
Såvel MOVAR IKS som kommunene har plikt til å anordne og vedlikeholde sine anlegg på
en slik måte at en jevn økonomisk og mest mulig sikker drift oppnås.
Feil skal straks etterspores og rettes.
Såfremt grove feil opptrer i en kommunes ledningsnett, kan MOVAR IKS bryte tilførselen til
feilen er rettet, såfremt kommunen selv ikke kopler ut skadestedet.
Normalt skal MOVAR IKS betjene stengeventiler mot kommunene.
MOVAR IKS har rett til å iverksette driftsstans for ordinært vedlikehold og ettersyn til forut
kunngjort tid, med minst to dagers varsel.
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Ved katastrofe, brudd på ledninger, feil i inntak og pumpestasjoner eller andre anlegg, har
MOVAR IKS rett til straks å stenge vanntilførselen. Kommunene skal varsles omgående i
henhold til gjeldende beredskapsplan.
I tilfelle vannmangel eller utsikt til sådan, kan MOVAR IKS ta de forholdsregler som er
nødvendig for å sikre alle kommunene en redusert vannforsyning så lenge det er nødvendig.

§ A.6
MOVAR IKS forplikter seg til å levere et vann som tilfredsstiller de krav som stilles til
drikkevann i Norge, innenfor de rammer som vannverkets tekniske muligheter til enhver tid
setter.
MOVAR IKS skal sørge for å ha nødvendige kontrollrutiner, internkontrollsystem og
beredskap, for å kunne fremlegge den dokumentasjon som myndigheter og kunder kan ha
behov for.

§ A.7
Kommunene har ansvaret for å ha kontrollrutiner som sikrer at vannkvaliteten ved transport i
det kommunale nettet opprettholdes helt frem til forbruker.
§ A.8
Kommunene betaler for den mengde vann de mottar. MOVAR måler vannmengden som
leveres kommunene ved alle vannuttakspunkter.
Prisen er definert som pris pr. m³ og skal være den samme for alle kommunene.
Prisen fastsettes av MOVAR IKS i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.
Kommunene mottar regning en gang i måneden basert på stipulert vannmengde. Endelig
avregning foretas så snart endelig årlig målt vannmengde er fastlagt.
Regningene forfaller til betaling etter 30 dager. Etter forfall beregnes morarenter etter Lov om
renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76.

§ A.9
Den vedtatte vannpris skal holdes fast for vedkommende budsjettår.
Overskudd/underskudd reguleres mot fond.
Representantskapet skal sørge for at vannverket til enhver tid har nødvendige fondsmidler og
likviditet for å kunne dekke eventuelle driftsunderskudd, og for å kunne møte eventuelle
fremtidige investeringer.
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VEDLEGG TIL EIERAVTALE FOR MOVAR IKS

B.

MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN

§ B.1
MOVAR IKS forplikter seg til å ta imot avløpsvann fra kommunene Moss, Råde, Vestby og
Våler, og gi dette en behandling i samsvar med utslippstillatelser, lover og forskrifter, og
forøvrig på de vilkår og innen de rammer som fremgår av MOVARs vedtekter og denne
avtale.
§ B.2
For kommunene Moss, og Råde gjelder avtalen hele kommunen.
For Våler og Vestby gjelder avtalen de deler av kommunene som i dag ikke sokner til andre
renseanlegg (Svinndal Renseanlegg og Søndre Follo Renseanlegg).
Dersom kommunene ønsker å føre avløp til MOVAR IKS fra områder som i dag dekkes fra
renseanlegg utenfor MOVAR IKS, eller foreta utbygginger som prinsipielt bryter med de
dimensjoneringsdata som ligger til grunn for renseanleggene, skal kommunene ta dette opp til
forhandling med MOVAR IKS før tiltakene kan settes i verk.

§ B.3
Kommunene forplikter seg til ikke å tilføre anleggene mere vann enn hva som normalt
tilsvarer det antall p.e. som er i vedkommende avløpssone.
Kommunene forplikter seg også til å anlegge alt nytt ledningsnett som separatsystem,
Kommunene skal sørge for at deres ledninger har en kvalitet som reduserer lekkasjer i størst
mulig grad. Dette for å sikre en jevn, økonomisk og sikker drift av renseanleggene
Feil skal rettes så snart det er praktisk mulig. Så fremt grove feil opptrer i en kommunes
ledningsnett, og manglene ikke utbedres, kan de ekstrakostnader dette påfører renseanlegget
belastes vedkommende kommune.
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§ B.4
Til ledningsnettet må det ikke føres gasser, stoffer eller væsker som kan skade driften eller
ledningsnettet ved renseanleggene. Kommunene forutsetter å ha bestemmelser om dette i sine
reglementer.
Kommunene plikter å føre kontroll med dette, og MOVAR IKS kan påby slik kontroll.
Kommunene gir MOVAR IKS myndighet til å kunne kreve gjennomførte tiltak hos
bedrifter/virksomheter som tilfører renseanleggene avløpsvann som påvirker driften i svært
negativ retning, eller er til skade for renseprosessen. Slike krav skal stilles i samråd med
vedkommende kommune.
Ved inntredende katastrofe, ledningsbrudd m.v. har MOVAR IKS rett til å ta de
forholdsregler, og treffe de tiltak som er påkrevet.

§ B.5
Dersom en abonnent i en kommune, eller en kommune tilfører avløpsvann av en type som
øker rensekostnadene vesentlig, kan det gjøres vedtak om at slike økte kostnader skal belastes
forurenseren.

§ B.6
Avløpsvannmengde inn til MOVAR IKS skal som hovedregel måles.
Der hvor målesystem enda ikke er etablert, har MOVAR IKS fullmakt til å stipulere
mengden.
Der målerarrangementet ligger i direkte tilknytning til MOVARs hovedledningsnett, inngår
målepunktet som MOVARs ansvar.

MOVAR IKS fastlegger hvilket måleutstyr som skal benyttes og måleresultatene skal kunne
fjernoverføres til MOVAR IKS.
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§ B.7

Kommunene betaler for kostnadene MOVAR har forbundet med å eie, drifte og investere i
sine avløpsanlegg.
80 % av de budsjetterte årlige kostnadene faktureres kommunene basert på en fordeling som
samsvarer med forrige års prosentvise andel av tilførte avløpsmengder kommunene imellom.
Resterende 20 % av de budsjetterte årlige kostnadene faktureres eierkommunene basert på en
budsjettert enhetspris (kr/m3 levert avløpsvann) og estimerte innkommende vannmengder fra
hver enkelt kommune for det kommende året.
MOVAR fordeler de årlige budsjettere kostnadene for hver kommune i 12 like deler og
fakturerer disse månedlig.
Når året er omme avregnes 80%-andelen etter faktisk prosentvis andel av tilførte
avløpsmengder kommunene imellom for året, mens 20%-andelen avregnes etter faktisk
innkommende vannmengde fra hver enkelt kommune.

Der avløpsmengden måles, er det målt mengde som legges til grunn. Der mengden ikke måles
eller hvor målingene åpenbart er feilaktige, stipuleres mengden av MOVAR IKS.

Det faste bidraget og avløpsprisen i kroner/kubikkmeterfastsettes av MOVARs
representantskap i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.

Regningen forfaller til betaling etter 30 dager. Etter forfall beregnes morarenter etter Lov om
renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76.

§ B.8

Overskudd/underskudd reguleres mot fonds.
Representantskapet skal sørge for at MOVAR IKS til enhver tid har nødvendige fonds og
likviditet for å kunne dekke eventuelle driftsunderskudd, og for å kunne møte eventuelle
fremtidige investeringer.
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VEDLEGG TIL EIERAVTALE FOR MOVAR IKS

C.

RENOVASJON / AVFALLSHÅNDTERING

§ C.1
SOLGÅRD AVFALLSPLASS
Kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby har overdratt til MOVAR IKS og ha ansvaret for:
-Mottak av husholdningsavfall fra eierkommunene
- System for mottak av farlig avfall

MOVAR IKS har ansvar og eiendomsrett over alle innretninger og anlegg i tilknytning til
dette. MOVAR har ansvaret for at anlegg og systemer drives i samsvar med konsesjoner,
lover og forskrifter, og i tråd med selskapets vedtekter og avtaler.
MOVAR IKS forplikter å opprettholde et tilbud på avfallssiden som dekker eierkommunenes
behov.
Kommunene forplikter seg til å overdra til MOVAR IKS den myndighet, fullmakt og eierskap
til avfallet som er nødvendig for gjennomføring av oppgavene som er tildelt MOVAR.
Renovasjonsvirksomhetens kostnader ut over selvkostområdet belastes de som bruker
anleggets tjenester.
Betaling for tjenestene skal skje etter veiing, måling eller andre kontrollerende tiltak MOVAR
IKS bestemmer.
Solgård Avfallsplass har en rekke avfallsbaserte aktiviteter som faller utenom aktiviteter
tilknyttet selvkostområdet. Overskudd fra denne typen aktiviteter holdes utenfor
selvkostområdet og håndteres skattemessig i MOVAR Næring AS.
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§ C.2
HUSHOLDNINGSRENOVASJON
Kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby har overdratt til MOVAR IKS ansvaret for
husholdningsrenovasjon etter følgende modeller:
Modell A
Moss har overdratt ansvar for innsamlingen, lagerhold og eierskapet til renovasjonsutstyr til
MOVAR IKS.
Modell B
Kommunene Råde, Vestby og Våler har overdratt alt ansvar til MOVAR IKS med unntak av å
vedta gebyrene, vedta forskriftene / forskriftsendringer.
For begge modellene
Kommunene forplikter seg til å overdra til MOVAR IKS den myndighet og eierskap til
avfallet som er nødvendig for gjennomføring av oppgavene som er tildelt MOVAR.
MOVAR IKS forplikter seg til å opprettholde et tilbud vedrørende husholdningsavfall
herunder farlig avfall som dekker kommunenes behov.
MOVAR IKS har ansvar for at anlegg og systemer drives i samsvar med konsesjoner, lover
og forskrifter, og i tråd med selskapets vedtekter og avtaler.
MOVAR IKS forplikter seg til å ha et system som gjenspeiler kostnader og inntekter for den
enkelte kommune.
Det er opprettet en interkommunal særskilt klagenemnd som er klageinstans for vedtak fattet
på bakgrunn av delegert myndighet.

§ C. 3
SLAMTØMMING
Kommunene Råde og Våler kommuner har overdratt til MOVAR IKS alt ansvar for tømming
av tette tanker og slamavskillere / septiktanker, med unntak av å vedta gebyrene, vedta
forskriftene / forskriftsendringer.
MOVAR IKS forplikter å opprettholde et tilbud vedrørende slamtømming som dekker
kommunenes behov.
Kommunene forplikter seg til å overdra til MOVAR IKS den myndighet og eierskap til
slammet som er nødvendig for gjennomføring av oppgavene som er tildelt MOVAR.
MOVAR IKS har ansvar for at anlegg og systemer drives i samsvar med konsesjoner, lover
og forskrifter, og i tråd med selskapets vedtekter og avtaler.

Vedlegg til Eieravtalen. Side 8

58

MOVAR IKS forplikter seg til å ha et system som gjenspeiler kostnader og inntekter for den
enkelte kommune.
Det er opprettet en interkommunal særskilt klagenemnd som er klageinstans for vedtak fattet
på bakgrunn av delegert myndighet.

VEDLEGG TIL EIERAVTALE FOR MOVAR IKS

D.

BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

§ D.1
Kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby overdrar til MOVAR IKS å ha ansvaret for en
felles interkommunal brann- og redningstjeneste som dekker de 4 kommunene.
Den interkommunale brann- og redningstjenesten skal ha navnet «Mosseregionens
interkommunale brann- og redning», forkortet til «MIB».
For drift av MIB gjelder selskapsavtale for MOVAR IKS og denne avtale.

§ D.2
MIB skal dekke de 4 kommunenes plikter og ansvar etter:
-

Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig
stoff og brannvesenets redningsoppgaver (Brann og eksplosjonsvernloven),
samt forskrifter til loven.

Videre skal MIB ha ansvar for beredskap ved akutt forurensning, og eventuelle lover og
forskrifter som legger brannteknisk ansvar på kommunene.
Dette innebærer bl.a. at styrende organer i MOVAR IKS har myndighet til å vedta felles
dokumentasjon av brannvesenets organisering og dimensjonering (brannordning) for de 4
kommunene, og at styret i MOVAR IKS skal behandle saker av brannfaglig karakter.
Det er opprettet en interkommunal særskilt klagenemnd som er klageinstans for vedtak fattet
på bakgrunn av delegert myndighet.
§ D.3
Andre oppgaver som naturlig kan legges til en brann- og redningstjeneste, kan etter avtale
legges til MIB.
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Det er partenes intensjon at MIBs kunnskaper og kapasitet skal utnyttes så langt dette er
forenlig med kravet om beredskap og brannforebyggende virksomhet, og at inntektene ved
slik innsats skal kunne bidra til å styrke MIBs organisasjon og redusere netto driftsutgifter.
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§ D.4
MIB leier inntil videre lokaler til brannstasjon av Moss kommune og Vestby kommune ihht.
leieavtaler.
MIBs hovedbrannstasjon som er plassert på Tykkemyr 2 i Moss kommune, er bygget og eiet
av MOVAR IKS, og kostnadene knyttet til brannvesenets del av bygningen dekkes
budsjettmessig av MIB.

§ D.5
Det er avtalt en kostnadsfordeling mellom kommunene som fremkommer av selskapsavtalens
§3.

Det foretas a-konto innbetalinger hver måned med 1/12 av budsjettert årlig beløp.
Eventuelle overskudd/underskudd overføres til neste års budsjett eller avsettes eller dekkes av
fond avsatt til dette formål.
Feierseksjon:
Feierseksjonens kostnader fordeles mellom kommunene etter antall pipeløp pr. 31. desember
året før budsjettet vedtas.

MIB fører regnskap over antall pipeløp, og holder kommunene orientert om dette.
Kommunene melder fortløpende inn endringer til MIB, som følger av kommunens
byggesaksbehandling eller når de på annen måte får kunnskap om slike endringer.
Det foretas a-konto innbetalinger hver måned med 1/12 av budsjettert årlig beløp.
Eventuelle overskudd/underskudd overføres til neste års budsjett eller avsettes eller dekkes av
fond avsatt til dette formål.

Kommunene fastsetter og krever selv inn feieravgift.

MIBs budsjett/regnskap behandles og vedtas som en del av budsjett/regnskap til MOVAR
IKS av styrende organer i tråd med selskapsavtalen.

§ D.6
I tillegg til brann- og redningstjenestens primæroppgaver, jf. Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 11, er partene enige om at MIB skal utføre følgende oppgaver:
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a)

b)

c)

d)

e)

Kommunenes pålagte oppgaver til lagring og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell, jf.
Lov av 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 12, 1. ledd, bokstav d), jf. § 13.
Merking av brannkummer i kommunene der dette er avtalt i skriftlig avtale.
Kommunene har ansvaret for utbygging og vedlikehold av et forsvarlig system for
vannforsyning med tilhørende brannkummer og/eller brannhydranter beregnet for
helårs bruk.
Være høringsinstans/rådgiver og yte bistand overfor kommunenes byggesaksavdelinger i byggesaker, hvor dette er knyttet til brannteknisk byggesaksbehandling
etter gjeldende lover og forskrifter.
Utføre andre oppgaver for kommunene etter nærmere avtale.
Dersom en kommune ønsker tjenester utført av MIB etter nærmere avtale, skal det i
avtalen fremgå avtalt godtgjøring for, og omfanget av tjenesten.
Kommunenes oppgaver knyttet til beredskap og bekjempelse av akutt forurensning og
uhell med farlig gods, jf. forurensningslovens bestemmelser, herunder delta i
Interkommunalt Samarbeid mot Akutt forurensning (ISA) i region 1 Østfold og region
3 Indre Oslofjord gjennom operativ tjeneste og arbeidsutvalg. Videre skal
MOVARs/MIBs administrasjon representere eierkommunene i
representantskap/eierforsamling i disse samarbeidsorganene.

§ D.7
Kommunene og MOVAR IKS kan ta opp forhandlinger og eventuelt endre denne avtalen
dersom det skjer endringer i forutsetninger eller lovverk som gjør det rimelig eller ønskelig å
endre avtalen.

§ D.8
Uttredelse, eventuelt avvikling av MIB, skjer etter de samme regler som fremkommer i
eieravtalens pkt 6.
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Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS
1. Mandat
Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i
MOVAR IKS i henhold til selskapsavtalens § 5 foreslå kandidater til disse vervene, samt levere forslag til
honorar for disse medlemmene i perioden.

2. Styret i MOVAR IKS
Styret i MOVAR består av 78 medlemmer, hvor 56 av medlemmene med 23 nummeriske varamedlemmer
velges av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. 2 ansattvalgte styremedlemmer velges
uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene av og blant de ansatte og for 2 år av gangen.

Valgkomiteen skal legge vekt på de foreslåtte kandidatenes erfaring, kvalifikasjoner og deres evne til å
arbeide som medlemmer av MOVARS styre på en tilfredsstillende måte.

De eiervalgte styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 3 av styrets medlemmer er på valg hvert år.
Begrunnelse er at styret skal sikres kontinuitet.

3. Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen består av 5 4 medlemmer (en fra hver eierkommune) oppnevnt av representantskapets
medlemmer og for 2 år av gangen. Representantskapets nestleder fungerer som leder av valgkomiteen.
Selskapets styre og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.

Representantskapet vedtar de honorarer som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen.
Valgkomiteens utgifter skal dekkes av selskapet.

4. Prosedyre
Daglig leder i MOVAR kaller inn til møte i valgkomiteen 3 måneder før representantskapets høstmøte.
Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som styreleder og
styremedlemmer. Valgkomiteen skal legge frem sitt forslag og begrunne dette muntlig.

Valgkomiteen skal på representantskapsmøtet foreslå honorar til styremedlemmene og styrets leder.
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Valgkomiteens anbefaling til representantskapet skal sendes ut sammen med innkalling til høstmøte i
representantskapet.

Valgkomiteens leder, eller den person som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens
anbefalinger for høstmøtet i representantskapet og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

5. Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid. Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i
selskapet. Eksterne rådgivere kan kontaktes ved behov.

Ved valg av medlemmer til styret skal det legges vekt på følgende:
•

At styret får den kompetansen som er nødvendig for selskapet.

•

At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.

•

En representativ sammensetning og minimum 40 % representasjon av hvert kjønn.

•

Ivaretakelse av selskapets interkommunale eierskap.

Særlige egenskaper som kan vektlegges ved valg av medlemmer:
•

Styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme.

•

Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har
behov for ut ifra styrets og selskapets situasjon.

•

Medlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil styrke styrets totalkompetanse

De deler av styrets egenevaluering som er relevant for valgkomiteens arbeid, skal gjennomgås og tas i
betraktning når valgkomiteen gir sin anbefaling.

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidatene, skal kandidatene bli forespurt om de er villige til å
motta vervet som styremedlemmer eller ev. styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å
inneha slike verv, skal anbefales representantskapet.

6. Valg av klagenemnd:
Det er opprettet en interkommunal særskilt klagenemnd for å behandle klagesaker der selskapet fatter
enkeltvedtak innenfor renovasjon, slamrenovasjon, samt innen brann og redning.

Klagenemnden velges for 4 år, og ha samtidig funksjonstid som representantskapet.
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Valgkomiteen foreslår medlemmer til klagenemnden som velges av representantskapet i MOVAR.
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Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS
1. Mandat
Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i
MOVAR IKS i henhold til selskapsavtalens § 5 foreslå kandidater til disse vervene, samt levere forslag til
honorar for disse medlemmene i perioden.

2. Styret i MOVAR IKS
Styret i MOVAR består av 7 medlemmer, hvor 5 av medlemmene med 2 nummeriske varamedlemmer velges
av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. 2 ansattvalgte styremedlemmer velges uavhengig av
de eiervalgte styremedlemmene av og blant de ansatte og for 2 år av gangen.

Valgkomiteen skal legge vekt på de foreslåtte kandidatenes erfaring, kvalifikasjoner og deres evne til å
arbeide som medlemmer av MOVARS styre på en tilfredsstillende måte.

De eiervalgte styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 3 av styrets medlemmer er på valg hvert år.
Begrunnelse er at styret skal sikres kontinuitet.

3. Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen består av 4 medlemmer (en fra hver eierkommune) oppnevnt av representantskapets
medlemmer og for 2 år av gangen. Representantskapets nestleder fungerer som leder av valgkomiteen.
Selskapets styre og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.

Representantskapet vedtar de honorarer som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen.
Valgkomiteens utgifter skal dekkes av selskapet.

4. Prosedyre
Daglig leder i MOVAR kaller inn til møte i valgkomiteen 3 måneder før representantskapets høstmøte.
Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som styreleder og
styremedlemmer. Valgkomiteen skal legge frem sitt forslag og begrunne dette muntlig.

Valgkomiteen skal på representantskapsmøtet foreslå honorar til styremedlemmene og styrets leder.
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Valgkomiteens anbefaling til representantskapet skal sendes ut sammen med innkalling til høstmøte i
representantskapet.

Valgkomiteens leder, eller den person som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens
anbefalinger for høstmøtet i representantskapet og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

5. Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid. Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i
selskapet. Eksterne rådgivere kan kontaktes ved behov.

Ved valg av medlemmer til styret skal det legges vekt på følgende:
•

At styret får den kompetansen som er nødvendig for selskapet.

•

At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.

•

En representativ sammensetning og minimum 40 % representasjon av hvert kjønn.

•

Ivaretakelse av selskapets interkommunale eierskap.

Særlige egenskaper som kan vektlegges ved valg av medlemmer:
•

Styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme.

•

Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har
behov for ut ifra styrets og selskapets situasjon.

•

Medlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil styrke styrets totalkompetanse

De deler av styrets egenevaluering som er relevant for valgkomiteens arbeid, skal gjennomgås og tas i
betraktning når valgkomiteen gir sin anbefaling.

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidatene, skal kandidatene bli forespurt om de er villige til å
motta vervet som styremedlemmer eller ev. styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å
inneha slike verv, skal anbefales representantskapet.

6. Valg av klagenemnd:
Det er opprettet en interkommunal særskilt klagenemnd for å behandle klagesaker der selskapet fatter
enkeltvedtak innenfor renovasjon, slamrenovasjon, samt innen brann og redning.

Klagenemnden velges for 4 år, og ha samtidig funksjonstid som representantskapet.
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Valgkomiteen foreslår medlemmer til klagenemnden som velges av representantskapet i MOVAR.
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