1
Vedtekter for Vestfjorden Avløpsselskap.
§ 1. Hjemmel og navn.
Vestfjorden Avløpsselskap er et interkommunalt selskap med hjemmel i
kommunelovens § 29. Selskapet er opprettet av kommunene Asker, Bærum og
Oslo ved vedtak i Asker kommunestyre den 31. august 1976, Bærum kommunestyre den 24. juni 1976, bystyret i Oslo den 17. juni 1976. Vedtektene er godkjent
av Kongen den …………………».
§ 2. Formål.
Selskapets formål er å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, trans portsystem m. v. i henhold til revidert forprosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret datert 14. mai 1976, eventuelle statlige pålegg og vedtak av de sam arbeidende kommuner og overenskomst datert 21. september 1976 , for med dette å
oppnå en renere Oslofjord.
Merknad:
Selskapets formål er søkt mest mulig konkretisert og avgrenset. Enhver
utvidelse av formålet i forhold til dette blir å betrakte som vedtektsendring. Se
nedenfor § 15 og overenskomstens § 3.
§ 3. Kapital.
Den kapital som trenges for utbygging av anleggene skaffes primært til
veie ved lån i selskapets navn. Mulig garanti i forbindelse med lån gis av de
deltakende kommuner som har prisipalt solidarisk ansvar og et subsidiært prora tarisk ansvar etter forholdstall fastsatt i stiftelsesoverenskomstens § 5.
Merknad:
Som det sees forutsettes det at prosjektet i det vesentlige utbygges for
lånekapital. Lånene skal tas opp i selskapets eget navn. Det nevnes at selskapet
også etter at utbyggingen er avsluttet vil få behov for lån. Dette har bl. a.
sammenheng med at den tekniske levealder for anleggene langt overstiger den
avdragstid som det er realistisk å regne med på de enkelte lån.
Hvis det viser seg hensiktsmessig med garantier fra de deltakende kom muner, skal dette som nevnt skje gjennom solidarisk ansvar mens kommunene
seg imellom har et ansvar som tilsvarer det forholdstall som er fastsatt i stif telsesoverenskomsten.
§ 4. Styreorgan.
Selskapet ledes av et råd og et styre. Den daglige drift forestås av en verks sjef.
Instruks for administrasjonen jfr. § 6, skal inneholde regler for eventuelt
andre stillinger i administrasjonen.
§ 5. Om rådet.
Rådet er selskapets øverste organ. Det består av 11 medlemmer. Medlemmene fordeles slik:
Oslo kommune velger 6 medlemmer. Bærum kommune velger 3 medlemmer. Asker
kommune velger 2 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyrene, eller den
kommunestyret delegerer fullmakt til å gjøre slikt valg.
Det velges så mange varamedlemmer, som er personlige, som den enkelte
kommune fastsetter, dog ikke flere enn det antall faste representanter kommunen
oppnevner. Valgperioden følger valgperioden for kommunestyremedlemmer.
Rådet velger selv sin leder og varaleder.
Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene og minst
1 representant fra hver kommune er til stede. Avgjørelser treffes ved alminne-
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lig flertall — hvis stemmelikhet, teller lederens stemme dobbelt. Ved valg og
ansettelser forholdes som angitt i kommunelovens § 16, 3. ledd.
Rådet holder møter etter lederens innkallelse. Innkallelse må være rådsmedlemmene i hende senest 3 dager for rådsmøte avholdes. Et mindretall på
3 rådsmedlemmer eller samtlige rådsmedlemmer fra en kommune kan kreve at
lederen innkaller til møte i rådet.
Til rådsmøter skal det foreligge en dagsorden, og over møtet føres proto koll. Kopi av disse dokumenter sendes rådsmedlemmer, styremedlemmer, vara medlemmer til råd og styre, ordførere, finansrådmann og tekniske rådmenn (eller
tilsvarende) i de deltakende kommuner. Hvis lederen eller et mindretall på 3
krever det, kan rådet ikke treffe vedtak i saker som ikke har vært utsendt til
rådets medlemmer 14 dager før rådets møte.
Rådet er beslutningsdyktig når en sak for 2. gang på lovlig måte er ført
opp på dagsordenen selv om betingelsene i denne paragrafs 5. ledd 1. punktum
ikke er oppfylt.
Kommunelovens § 40 nr. 3 om inhabilitet gjelder tilsvarende.
Merknad:
Som det sees stilles det ikke i ovennevnte bestemmelser krav om at råds medlemmene skal være kommunestyremedlemmer eller det man vanligvis for står med folkevalgte i de respektive kommuner. Kommunene står fritt til å oppnevne hvem de måtte ønske i rådet så sant vedkommende er valgbar til kom munale ombud i henhold til kommuneloven.
Videre bemerkes at valgperioden for rådet følger valgperioden for kom munestyremedlemmene. Dette bør virke slik at de respektive representanter får
forlenget sin funksjonstid inntil vedkommende kommune har foretatt nyvalg.
Kommunene bør kunne foreta nyvalg innen utgangen av januar måned året etter
valget.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

§ 6. Rådets gjøremål.
Rådet skal behandle saker som forelegges det av styret og ellers
godkjenne budsjett og regnskap
godkjenne styrets årsmelding
oppnevne revisor
velge styreleder og varaleder
(Opphevet)
godkjenne kostnadsfordeling kommunene imellom og bestemme betalings måte for selskapets ytelser, jfr. overenskomsten § 7,
innkalle den kapital som er nødvendig ut over lånekapitalen, jfr. overens komstens § 5,
godkjenne opptak av lån innen de rammer som er angitt i overenskomstens
§ 6,
vedta retningslinjer om hvordan spillvannsleveranser skal anordnes,
godkjenne instruks for selskapets administrasjon.
Forhandlingene er offentlige hvis rådet ikke bestemmer noe annet.
Merknad:

Som nevnt i § 5 er rådet selskapets øverste organ. Det nevnte saksområde
vil neppe belaste rådets medlemmer med mange møter pr. år. Som nevnt nedenfor i de bestemmelser som gjelder styret vil alle saker på forhånd være behand let i styret. Det gjøres spesielt oppmerksom på § 6 litra i, som gir selskapet
direkte myndighet over kommunene i visse spørsmål om avløpsvann. Det gjøres
videre oppmerksom på at rådets forhandlinger er offentlige og således fordrer
en eller annen form for kunngjøring før rådsmøter avholdes.
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§ 7. Om styret.
Styret består av 9 medlemmer. Medlemmene fordeles slik:
Oslo kommune velger 3 medlemmer. Bærum kommune velger 2 medlemmer. Asker
kommune velger 2 medlemmer. Medlemmene velges av kommunestyrene, eller den
kommunestyret delegerer fullmakt til å gjøre slikt valg. Det velges så mange
varamedlemmer, som er personlige, som den enkelte kommune fastsetter, dog ikke flere
enn det antall faste representanter kommunen oppnevner. De ansatte har 2
representanter med personlige vararepresentanter med samme rettigheter og plikter
som øvrige styremedlemmer, unntatt i spørsmål om fordeling mellom eierkommunene
eller som følge av andre begrensninger i kommuneloven.
Styret er beslutningsdyktig når minst 1 medlem fra hver av kommunene
er tilstede. Avgjørelse treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller
styrelederens stemme dobbelt.
Styret holder regelmessige møter som ledes av styrelederen. Senest 3 dager
før møtet tilstiles medlemmene en for møtet oppsatt dagsorden. Det føres proto koll over styrets vedtak. Kopi av disse dokumenter sendes til alle som er nevnt
i § 5, 7. ledd. Et mindretall på 3 medlemmer av styret kan kreve en sak inn brakt for rådet selv om styret etter denne vedtekt skulle ha myndighet til å
treffe endelig vedtak.
Styret er beslutningsdyktig når en sak for 2. gang på lovlig måte er ført
opp på dagsordenen, selv om betingelsene i denne paragrafs 2. ledd 1. punktum
ikke er oppfylt.
Merknad: M.h.t. hvem som er valgbare til styreverv vises til merknad til § 5.
§ 8. Styrets gjøremål.
Styret er ansvarlig overfor rådet.
Det treffer alle de vedtak om selskapets drift som er nødvendige så sant
denne myndighet ikke er overlatt til andre.
Styret fører tilsyn med drift av selskapet og utarbeider i denne forbindelse instruks
for selskapets verkssjef og bestemmelser om selskapets administrasjon.
a)
b)
c)
d)
e)

Av styrets øvrige gjøremål nevnes:
Avgi innstilling i alle saker som skal legges fram for rådet i henhold til
§ 6, herunder budsjettforslag og forslag til revidert regnskap.
Foreta ansettelse/oppsigelser, så sant denne myndighet ikke ved instruks er overlatt
verkssjefen.
Engasjere kommunale etater og andre til å forestå arbeider for selskapet
(jfr. § 14).
Utarbeide planer for engasjement av kommunale etater til å forestå bygge -,
drifts-, vaktholds- og vedlikeholdsoppgaver. Planene skal tilpasses de enkelte kommuners budsjett- og driftsplanleggingsrutiner (jfr. § 14).
Utarbeide en årsmelding om selskapets drift.

Merknad:
Den viktigste bestemmelse i denne paragraf er at styrets myndighet er
negativt avgrenset.
Det gjøres videre spesielt oppmerksom på at en forutsetter bestemmelser
om selskapets administrasjon og instruks for selskapets verkssjef. Disse bestem melser bør en utforme når verkssjefen tiltrer og ellers etter hvert som selska pet bygges ut. Punkt d) i overnevnte § bør sees i sammenheng med § 14 nedenfor.
§ 9. Om styrelederen.
Lederen i styret velges av rådet blant de oppnevnte styremedlemmer.
Lederen i rådet er ikke valgbar som styreleder.
Styrelederen forplikter sammen med verkssjefen selskapets
underskrift.

ved

sin
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§ 10. Om verkssjefen.
Styret utarbeider instruks for selskapets verkssjef.
Verkssjefen skal lede den daglige drift. Han er ansvarlig overfor styret,
og skal påse at driften skjer på teknisk forsvarlig måte, og at ingen unødven dige kostnader belastes selskapet. Han har anvisningsmyndighet og forplikter
sammen med styrelederen selskapet. Han sørger for sekretærhjelp til styret
og rådet.
Merknad:
Det vises til bestemmelsene i § 8 om at det skal utarbeides særskilt instruks
for selskapets verkssjef i tillegg til bestemmelsene om selskapets administrasjon.
Nevnte bestemmelser bør langt nøyaktigere angi verkssjefens gjøremål og myn dighet. Dersom selskapets drift ikke skal bli for tungvint (og belastningen for
styret for stor) bør en tilsikte en høy grad av delegasjon av myndighet fra
styret til verkssjefen.
§ 11. Møterett/plikt.
Verkssjefen har møterett og -plikt i styre og råd. Ordførerne og rådmenn
eller den de måtte bemyndige har møterett i selskapets organer. Medlemmer
i styret har møterett i rådet. Møterett gir tale-, men ikke stemmerett.
§ 12. Om godtgjørelse.
Rådet kan beslutte at det skal utbetales godtgjørelse for verv i selskapets
organer. Utgiftene belastes i så fall selskapets regnskap.
§ 13. Om økonomi.
Budsjettoppstilling og regnskapsførsel skal foregå etter samme regler som
gjelder for kommunenes budsjett og regnskap. For øvrig vises til kommune lovens § 65. Selskapet skal ikke drives med fortjeneste.
§ 14. Bistand fra kommunene.
Selskapet skal i den grad det er hensiktsmessig nyttiggjøre seg de deltakende kommuners tekniske og administrative ressurser når det gjelder byg ging, drift og vedlikehold av anlegget (jfr. overenskomstens § 10).
Merknad:
Det vises til § 8, pkt. c) og d). I tillegg til å påta seg oppdrag bør kom munene stille til disposisjon for selskapet de utredninger, dokumenter, arkiv materiale m. v. som eksisterer og som selskapet kan ha nytte av for i løse sin
oppgave.
§ 15. Vektektsendringer.
Endringer i denne vedtekt kan bare skje gjennom likelydende ve dtak i de
deltakende kommuner. Endringsforslag skal på forhånd være behandlet i rådet.
Merknad:
Av ovennevnte bestemmelser fremgår at den enkelte kommune har veto i
spørsmål om vedtektsendringer.
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Endringsoversikt
Endring i § 7
Vedtatt i Rådsmøte
Vedtatt i Oslo bystyre
Vedtatt i Asker kommunestyre
Vedtatt i Bærum kommunestyre
Endring i §§ 2, 5, 6, 7 og 8
Vedtatt i Rådsmøte
Vedtatt i Oslo bystyre
Vedtatt i Bærum kommunestyre
Vedtatt i Asker kommunestyre *)
Styrets og Rådets lederes godkjenning
av endelig ordlyd **)

Møtedato

Saksnummer
R 9 - 1986

Møtedato
24. juni 2014
17. desember 2014
28. januar 2015
3. februar 2015
23. og 24. februar 2015

Saksnummer
R 12 - 2014
Sak 364, [14/01843-4]
008/15, arkivsak 14/15355
Utvalgssak 8/15, s.nr. 15/26
E-post til adm.dir. Axelsen

*) Under Asker kommunestyres behandling fremmet Leif Frode Onarheim (H) følgende
protokolltilførsel:
"Selskapet har hatt en uskreven praksis når det gjelder hvem som skal lede styre og Rådet.
Dette formaliseres nå ved at det skrives at Representantskapets leder og nestleder skal være
fra henholdsvis Oslo og Bærum hvis henholdsvis Oslos og Bærums representanter ønsker
dette. Tilsvarende foreslås for styrets leder og nestleder som velges blant henholdsvis
foreslåtte styremedlemmer fra Asker og Oslo, hvis representantskapets medlemmer fra
disse kommunene ønsker det."
Oslo og Bærum kommune er gjort kjent med protokolltilførselen.
**) I tråd med revidert protokoll fra Rådsmøtet 24. juni 2014 oversendt eierkommunene, og i tråd
med de endringer eierkommunene har gjort for sine øvrige styrer og verv, ble det besluttet å endre
fra "formann"/"varaformann" til "leder"/"varaleder". Endringen er gjort gjennomgående i
vedtektene.

