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1. Om selskapet 

1.1 SELSKAPETS NAVN OG DELTAKELSE 

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt selskap med hjemmel i Lov om 

interkommunale selskaper. 

Deltakere i selskapet er Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Nittedal, Lørenskog, 

Rælingen, Skedsmo og Sørum kommuner. Heretter kalt eierkommunene. 

1.2 RETTSLIG STATUS 

Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret. 

1.3 HOVEDKONTOR 

Selskapet har sitt hovedkontor i Skedsmo kommune. 

2. Selskapets formål 

Selskapets formål er på vegne av deltakerkommunene å drive mottak, innsamling, transport, 

behandling og omsetning av avfall i kommunene og særlig sørge for: 

 Å oppnå avfallspyramidens mål i følgende prioriterte rekkefølge: Avfallsreduksjon, 

ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning, deponi. 

 Å utnytte ressursene i avfallet 

 Å behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller de miljømessige krav som 

myndighetene stiller 

 Ved effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig i avfallsbehandling gjennom 

innkjøps- og forbruksmønster og ved kildesortering av avfall 

 Å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner 

 Å sørge for gode forhold for utvikling av samarbeidsmiljøet i selskapet og av de 

ansattes faglige ressurser 

 Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til 

konkurransedyktige priser 

Selskapets kjernevirksomhet er håndtering av husholdningsavfall. Kommunene kan også 

pålegge selskapet andre oppgaver som kommunene har ansvar for knyttet til avfallshåndtering – 

eventuelle slike oppgaver skal også anses som en del av selskapets kjernevirksomhet. Alle 

oppgaver innenfor kjernevirksomheten skal drives etter selvkostprinsippet. 

Selskapet kan engasjere seg alene eller i samarbeid med andre i kjøp og salg av varer og 

tjenester som knytter seg til innsamling, transport, behandling og omsetning av 

husholdningsavfall og det som står i forbindelse med dette. Hvis dette innebærer økte eller nye 

forpliktelser for selskapet forutsettes enstemmig vedtak i representantskapet. 

Selskapet kan også engasjere seg i håndtering av næringsavfall – innenfor rammer og 

retningslinjer vedtatt likelydende av alle eierkommunene. 
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Selskapet kan yte tilleggstjenester til enkeltkommuner mot full kostnadsdekning. Slike 

tilleggstjenester skal ha et begrenset omfang, og ikke innebære økt ansvar eller økt risiko for 

selskapet. 

Selskapet skal være kommunenes fagmiljø på avfallsområdet og skal gjennom samarbeid med 

kommunene utvikle strategier og planer som kan bidra til at kommunene har en aktiv og 

oppdatert avfallspolitikk 

Selskapet skal ha en lav risikoprofil. 

Selskapet kan ikke legge opp selvkostfond - regnskapsmessige overskudd/underskudd på 

selvkostvirksomheten skal avregnes i budsjettet to år senere gjennom tilsvarende fradrag/tillegg 

på kommunenes betaling til selskapet. Selskapet kan likevel ha et kortsiktig justeringsfond for å 

kunne innarbeide overskuddet/underskuddet i neste budsjett. Justeringsfondet skal behandles 

på samme måte som et selvkostfond med unntak av at det ikke gis anledning til en 

utjevningsperiode. 

Selskapet kan ta opp likviditetslån hvis det blir nødvendig - avgrenset til maksimalt ett års 

løpetid. 

3. Deltakernes eierandel og ansvarsandel 

Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme forhold som de finansierer 

selskapets virksomhet gjennom betaling for renovasjonstjenester fra selskapet. 

Kommunenes eierandel/ansvarsandel baseres på innbyggertall i den enkelte kommune pr. 

01.01. for det enkelte år (SSB). Eierandelen for det enkelte år rapporteres i note til regnskapet. 

4. Selskapets styrende organer 

4.1 REPRESENTANTSKAPET 

4.1.1 Representantskapets sammensetning 
Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av 18 medlemmer med personlige 

varamedlemmer – 2 fra hver av eierkommunene. Eierkommunene oppnevner selv sine 

representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter. 

Representantene velges for 4 år om gangen. 

Eierkommunene har en og bare en stemme hver i representantskapet. Kommunen fastsetter 

selv ved oppnevningen av representanter hvilken representant som forvalter kommunens 

stemmerett, og i hvilken rekkefølge representantene og vararepresentantene forvalter 

stemmeretten i tilfelle den som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til 

representantskapets møter. 

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
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4.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet Representantskapet 
skal: 

 velge selskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse 

 velge 5 av selskapets styremedlemmer med 1. 2. og 3. varamedlemmer for 4 år, 

valgene skjer slik at henholdsvis 3 og 2 medlemmer velges hvert annet år 

 velge styrets leder og nestleder blant styrets medlemmer for 2 år om gangen 

 vedta styreinstruks etter forslag fra styret, samt la styreinstruksen bli et kjent og levende 

styringsverktøy 

 fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer 

 behandle styrets forslag til årsberetning, regnskap og disponering av 

regnskapsresultatet for det foregående år 

 behandle styrets forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett for neste 

kalenderår 

 behandle styrets vurdering av sin virksomhet ihht styreinstruksen 

 behandle styrets forslag til langsiktig hovedplan for virksomheten 

 gjøre vedtak om fullmakt til opptak av lån innenfor de rammer selskapsavtalen setter 

 gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller som 

representantskapet tar opp på eget initiativ 

Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 

Representantskapet kan delegere til styret myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen 

ikke er til hinder for dette. 

4.1.3 Representantskapets møter 
Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, revisor eller 

minst en av deltakerkommunene krever det. 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av eierkommunene er til stede. 

Når det skal avgjøres saker som krever enstemmighet, må alle kommunene være til stede, 

eventuelt representert ved stemmefullmakt. Styret og daglig leder deltar i representantskapets 

møter med talerett så sant ikke representantskapet bestemmer noe annet. Representantskapets 

møter er åpne for alle som ønsker å være til stede. 

Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av 

møteleder samt 2 medlemmer valgt av representantskapet. Styrets leder og daglig leder har rett 

til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen. 

Møteinnkalling og saksliste skal sendes eierkommunene v/rådmannen samtidig. Protokoll skal 

sendes til eierkommunene v/rådmannen så snart den er undertegnet. Skriftlig 

beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge minst 6 uker før møtet. 

Det skal avholdes ordinære representantskapsmøter innen utgangen av april og desember hvert 

år. I aprilmøtet skal representantskapet behandle årsberetning og regnskap for foregående år. 

I desembermøtet behandles neste års budsjett med tilhørende handlings- og økonomiplan for 

de neste fire år. Se forøvrig bestemmelsene i pkt 5.3 nedenfor. 
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4.2 STYRET 

4.2.1 Styrets sammensetning 
Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og 

blant selskapets ansatte. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av begge kjønn i styret 

gjelder. 

Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomite som skal forberede 

representantskapets valg av styre. 

4.2.2 Valgkomite 
 Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det 

avtroppende representantskap i deres siste møte. 

 Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden 

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

kvalifisert til å dekke vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen 

også fremme forslag på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme 

forslag til ordfører og varaordfører i representantskapet 

 Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapets møte. 

Forslaget skal vedlegges øvrige saksdokumenter og oversendes eierkommunene 

v/rådmannen minst 6 uker før møtet. 

4.2.3  Styrets oppgaver og myndighet 
Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt 

representantskapet, herunder: 

 ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne 

 føre tilsyn med at selskapet drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, 

årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fra representantskapet, samt sørge for at 

selskapets økonomiske forvaltning og HMS-forhold er under betryggende kontroll 

 legge fram for representantskapet forslag til hovedplan, handlings- og økonomiplan for 

kommende 4-årsperiode, årsbudsjett, årsberetning og regnskap 

 legge fram for representantskapet andre saker som krever representantskapets 

behandling 

 vedta opptak av lån innenfor rammer gitt i selskapsavtalen og av representantskapet 

Styret kan delegere til daglig leder myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke er 

til hinder for dette. 

Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin virksomhet 

ihht denne instruksen i selskapets årsmelding. 

4.2.4 Styrets møter 
Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem eller daglig 

leder krever det. Innkallingen skal skje med 1 ukes varsel og skal inneholde saksliste. Daglig 

leders saksutredninger og forslag til vedtak skal følge innkallingen. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene ledes av 

styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en 

møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder 

dobbeltstemme. 
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Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett, og representantskapets ordfører har møte- 

og talerett i styremøtene. 

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av 

samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder har rett til å få ført sitt 

syn på en sak inn i protokollen. 

Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter skal sendes eierkommunene v/rådmannen samt 

representantskapets medlemmer. Protokoll sendes eierkommunene v/rådmannen og 

representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet. 

Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig leder (ett 

styremedlem ved fravær) i fellesskap. 

4.3 DAGLIG LEDER 

Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder forestår og har 

ansvar for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir 

samt sørge for at virksomheten er under betryggende kontroll. 

Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte 

budsjetter og rammer fastsatt av styret. Daglig leders myndighet omfatter ikke saker som etter 

selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare 

avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets 

beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. 

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders myndighet. 

Innenfor selskapets budsjettrammer og eventuelle retningslinjer vedtatt av styret har daglig leder 

myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette 

personale og fastsette deres lønn samt treffe avgjørelser i andre personalsaker. 

Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av betydning for virksomheten, 

herunder økonomi- og personalforhold. Styret bestemmer selv på hvilken måte og hvor ofte det 

skal ha slik informasjon. 

Daglig leder har møte- og talerett i styre og representantskap. Styret og representantskapet kan 

likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker. 

4.4 REVISJON 

Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet og velges for ett år om gangen. Hvert 5. år 

skal det tas opp til vurdering om det skal velges ny revisor. 
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5. Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning 

5.1 FINANSIERING 

Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for kommunene, fordeles på 

deltakerkommunene i samsvar med regler fastsatt av representantskapet. 

Kommunene innbetaler de budsjetterte driftstilskudd etter en på forhånd oppsatt årlig 

innbetalingsplan, som fastlegges ved budsjettbehandlingen. 

Selskapet skal avsette midler i et fond som skal benyttes til den konsesjonspålagte etterdrift av 

avfallsdeponiet. 

Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 500 

millioner kroner. 

5.2 REGNSKAP 

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapslovens prinsipper. 

5.3 BEHANDLING AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 

Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i representantskapet om 

handlings- og økonomiplan og årsbudsjett. 

Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år og skal 

normalt vedtas av representantskapet på representantskapsmøtet innen utgangen av 

desember. Planen skal inneholde en oversikt over selskapets samlete gjeldsbyrde og utgifter til 

renter og avdrag i planperioden. 

Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. Budsjettet skal 

inneholde en oversikt over forventet salg av tjenester til eierkommunene og andre, med 

tilhørende priser og priskalkyler. 

Selskapet skal drøfte forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett med eierkommunene før 

behandlingen i representantskapet. Eierkommunene skal gis fullt innsyn i kalkyle-grunnlaget i 

disse dokumentene. Styrets forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett skal 

oversendes eierkommunene v/rådmannen senest 15. september, og forslagene skal behandles 

i den enkelte kommune forut for behandlingen i representantskapsmøtet. Eventuell uenighet 

kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtet på områder der 

det ikke er krav om enstemmighet. 
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6. Endringer i selskapets formelle forhold 

6.1 ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN 

Endringer i denne selskapsavtalen forutsetter enstemmighet i representantskapet. 

6.2 OPPTAK AV NYE DELTAKERE 

Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av selskapsavtalen. 

6.3 UTTREDEN AV SELSKAPET 

En deltakerkommune kan med 2 års skriftlig varsel tre ut av selskapet. Det skal ved uttredelsen 

foretas et økonomisk oppgjør og inngås avtaler som sikrer: 

 at den uttredende kommune får utbetalt sin andel av eventuelle nettoverdier i selskapet 

på uttredelsestidspunktet, eventuelt innbetaler sin andel av eventuell negativ verdi 

 at den uttredende kommune hefter for sin andel av gjenværende lån i selskapet etter 

uttredelsen 

 at den uttredende kommune har krav på en andel av eierskapet til verdier som ligger 

latent i selskapet ved uttredelsen og som måtte framkomme innen 10 år etter 

uttredelsen av selskapet pga en endring av selvkostregimet eller andre 

rammebetingelser, men slik at det gjøres fradrag for verdier selskapet har opparbeidet 

etter at kommunen trådte ut og for eventuelle utbetalinger kommunen fikk ved 

uttredelsen. 

For øvrig vises til bestemmelsene om uttreden i lov om IKS. 

6.4 OPPLØSNING AV SELSKAPET 

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Vedtak om oppløsning skal gjøres 

av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune. For øvrig vises til bestemmelsene om 

oppløsning i lov om IKS. 

7. Etablering og ikrafttreden 

Denne selskapsavtalen trer i kraft så snart den er vedtatt av de ni eierkommunenes 

kommunestyrer. 

 


