Vestby kommune
Postboks 144
1541 VESTBY

Deres ref.:

Vår ref.: 16/365-4/JS

Dato: 20.05.2016

Henstilling fra representantskapet i MOVAR IKS til eierkommunene om
politisk behandling av forslag til korreksjoner i Selskapsavtalen
Representantskapet vedtok i møte 11. mai 2016 å oversende for politisk behandling i
eierkommunene forslag til endringer i selskapsavtalen til MOVAR IKS.
Endringene fremkommer i følgende representantskapssaker:
Sak 2/2016

Evaluering av eier- og ansvarsdel i MOVAR IKS.

Sak 3/2016

Revidert ROS-analyse og forslag til dimensjonering og
organisering av brannvesenet med tilhørende forslag til
ny kostnadsfordeling av brann og redning.

§ 3 i Selskapsavtalen

Ny låneramme for MOVAR IKS

§ 6 i Selskapsavtalen

Sak 4/2016

§ 3 i Selskapsavtalen

Endringer i Selskapsavtalen krever likelydende vedtak i samtlige eierkommuner, og
representantskapets innstilling til kommunenes vedtak følger vedlagt. For at endringene skal kunne
ha virkning fra og med 2017 bes eierkommunene behandle dette politisk før sommeren 2016.
I sak 3/2016 er det kun kulepunkt 3 som vedtas av eierkommunene, og hvor
kostnadsfordelingen og tidspunkt for neste revisjon foreslås innarbeides i Selskapsavtalen.
Kulepunktene 1 og 2 er vedtatt av representantskapet på møte 1-2016.
I sak 4/2016 er det ny låneramme tallfestet i norske kroner, samt fjerning av krav til
godkjenning fra Fylkesmannen (årsak fremkommer i saksnotat til representantskapet) som
vedtas av eierkommunene, jfr. IKS-lovens § 22. Lånerammen økes i hovedsak for å gjøre
selskapet i stand til å møte fremtidige krav, kapasitetsbehov og befolkningsvekst. Alle
investeringer og lån skal som tidligere vedtas av MOVARs eierorgan, representantskapet.

Kontoradresse:
Kjellerødvn. 30
Huggenes
1580 Rygge
Telefon 69 26 21 10

Avdelinger:
Vansjø Vannverk
Kambo Renseanlegg
Solgård Avfallsplass
Husholdningsrenovasjon
Fuglevik Renseanlegg
Hestevold Renseanlegg
MIB brann og redning

69 26 21 40
69 27 61 70
69 20 85 50
69 20 85 50
69 26 27 60
69 27 61 77
69 24 78 50

Bankgiro:
6118.05.58941

E post:
movar@movar.no

Foretaksnr.:
959272204

Hjemmeside:
www.movar.no
www.brann.movar.no

Vedlagt følger;



Komplett Selskapsavtale hvor forslag til endringer fremkommer.
De tre ovenfor nevnte representantskapssakene følger suksessivt;
o med utskrifter av protokoll fra representantskapsmøte 1-2016.
o samt saksdokumentene som oversendt representantskapet for
behandling 11. mai 2016.

Sammendrag av de endringene representantskapet henstiller til eierkommunene å vedta i
Selskapsavtalen;
§ 3 Eier- og ansvarsdel
Eier- og ansvarsandelen i selskapet er som følger:
Moss

44 %

Rygge

21 %

Råde

10 %

Vestby

20 %

Våler

5%

Andelene evalueres hvert 4. år, neste gang i 2020.

For 2017-2020 fordeles kostnadene etter følgende overgangsordning:
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 2020.

§ 6 Opptak av lån
Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på 1 200 millioner kroner.

Skulle det være behov for ytterligere opplysninger til henstillingen fra representantskapet til
eierkommunene, vennligst kontakt undertegnede.
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Med hilsen

Johnny Sundby
Adm. direktør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger dermed ingen underskrift.
Vedlegg
Selskapsavtale MOVAR IKS med korreskjoner 2016
Repr_utskrift_2_2016
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Repr_utskrift_4_2016
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