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1 Selskapsavtale LIBIR 

 
 
 
 
 

Selskapsavtale for Lillesand og Birkeland Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 
 

LiBiR IKS 
 
 

1. Foretaksnavn 
Selskapets foretaksnavn er Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.  
 

2. Deltakerne 
Lillesand kommune og Birkenes kommune er deltakere i Selskapet. Selskapet har sitt hovedkontor i 
Lillesand kommune. 
 

3. Selskapsform 
Selskapet er et interkommunalt selskap opprettet med grunnlag i lov om interkommunale selskaper. 
 

4. Selskapets formål 
Selskapets formål og ansvarsområde er behandling og innsamling av avfall og slam i Lillesand og 
Birkenes kommuner. Selskapet kan kjøpe og selge renovasjonstjenester, og tjenester som naturlig 
tilhører herunder. Selskapet kan søke eierskap og/eller etablere selskaper som har tilknytning til 
Selskapets drift.  
 

5. Eierandeler 
Eierandeler i Selskapet fordeles med 67,65 pst. på Lillesand kommune og 32,35 pst. på Birkeland 
kommune. Den enkelte deltaker hefter med ubegrenset ansvar for sin andel av Selskapets samlede 
forpliktelser. 
 

6. Deltakerkommunenes innskuddsplikt 
Deltakerne må oppfylle sin innskuddsplikt i henhold til lov om interkommunale selskaper § 5. 

 
7. Gjeld og låneopptak 

Selskapet kan ta opp lån og forplikte medlemskommunene. Selskapet samlede netto lånegjeld kan 
ikke overstige 60 000 000 kroner.  
 
Selskapet kan bare ta opp lån til varige driftsmidler og konvertering av eldre gjeld. Det kan bare ta 
opp lån til likviditetsformål der kravene i lov om interkommunale selskaper § 22 annet ledd er 
oppfylt.  

 
8. Garantistillelse 

Selskapet kan ikke ta opp lån, stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser. 

 
9. Utdeling  

Utdeling av Selskapets midler besluttes av Representantskapet etter forslag fra Styret eller med 
Styrets samtykke etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt. 
 
Utdeling kan bare besluttes dersom midlene ikke trengs til betaling av selskapsforpliktelser eller til 
Selskapets virksomhet. Utdeling kan ikke foretas til deltaker med forfalt innskuddsforpliktelse. 
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10. Selskapsorganene 
Selskapets styrende organer er Representantskapet og Styret. Selskapets Styre og Representantskap 
har ikke myndighet til å fatte bindende vedtak på andre områder enn de som er nevnt i denne 
avtalen, med de begrensninger som ligger i lov om interkommunale selskaper.  

 
11. Representantskapet 

Deltakerkommunene utøver sin myndighet gjennom Reprentantskapet. Representantskapet er 
Selskapets øverste organ. Representantskapet skal ha 5 medlemmer. Deltakerne oppnevner sine 
representanter på følgende måte:  
 
- Lillesand bystyre oppnevner 3 representanter, samt 3 personlige vararepresentanter  
- Birkenes kommunestyre oppnevner 2 representanter, samt 2 personlige vararepresentanter  

 
 Representantskapet velger selv leder og nestleder med en funksjonstid på 4 år. Posisjon som leder 
og nestleder innehas vekselsvis av eierkommunene.  
 
Valg til Representantskapet skjer i begynnelsen av hver valgperiode. 
 

12. Representantskapets myndighet  
Representantskapet skal: 
- velge leder og nestleder til Styret 
- vedta Selskapets årsberetning  
- vedta budsjett og handlingsplan 
- vedta Selskapets regnskap og balanse 
- legge frem innstilling til vedtak om Selskapets gebyrregulativ for kommunestyrene 
- behandle og treffe vedtak om låneopptak og pant/garantistillelse 
- behandle og treffe vedtak om Styrets fullmakter 
- vedta endringer i selskapsavtalen 
- fastsette godtgjørelse til Representantskapet og Styret 
- behandle andre saker som fremlegges  

 
13.  Styret 

Selskapet skal ha et Styre på i alt 3 representanter. Representantskapet velger 2 
representanter fra Lillesand kommune og 1 fra Birkenes kommune. Styremedlemmene velges 
for 2 år av gangen. Styremedlemmer skal ha personlige varamedlemmer. 
 
For valg av Styret skal det dannes valgkomité, jf. reglementets punkt 15. 
 
Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av Styret.  
 
De ansatte har en representant i Styret med møte- og talerett når Styret behandler saker som gjelder 
forholdet mellom Styret som arbeidsgiver og Selskapets ansatte. 

 
14. Styrets myndighet 

Forvaltningen av Selskapet hører under Styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisering 
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. 
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Styret skal:  
 

- føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten 
- sørge for en tilfredsstillende organisering av Selskapet 
- påse at virksomheten drives i samsvar med Selskapets formål, selskapsavtalen, Selskapets 

årsbudsjett og andre retningslinjer fastsatt av Representantskapet  
- sørge for en betryggende formuesforvaltning 
- ansette daglig leder og fastsette dennes lønnsvilkår 
- inngå avtaler som omfatter Selskapets formål 
- meddele prokura og delegere myndighet innenfor sitt område til daglig leder 

 
Styret skal innenfor de frister som Representantskapet setter legge frem forslag til årsberetning, 
regnskap, balanse, budsjett og handlingsplaner, samt andre saker som skal behandles av 
Representantskapet.  
 

15. Daglig leder  
Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av Styret.  
 
Daglig leder forestår den daglige ledelse av Selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som 
Styret har gitt. Daglig leders myndighet er nærmere spesifisert i retningslinjer for LiBiR. 
 

16. Selskapets representasjon 
Styret ved Styrets leder representerer Selskapet utad og tegner dets firma.  
Daglig leder representerer Selskapet utad og tegner dets firma i saker som faller inn under dennes 
myndighet. 

 
17. Selskapets oppløsning  

Ettersom Selskapet har to deltakere, vil en reduksjon av en deltaker på bakgrunn av uttreden eller 
utelukkelse medføre at Selskapet skal oppløses, jf. lov om interkommunale selskaper 
§ 32 tredje ledd.  
 
Selskapet kan også oppløses når begge deltakerne er enige om dette. Det er kommunestyrene som 
fatter vedtak om oppløsning. 

 
Oppløsning av Selskapet må godkjennes av departementet. Departementet kan gi nærmere 
bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen, jf. § 32 siste ledd.  

 
18. Inntreden av nye kommuner  

   Opptak av nye eierkommuner må godkjennes av kommunestyret i eierkommunene.  
 
 
 
Vedtatt i Lillesand bystyre 16/06-2021 
Vedtatt i Birkenes kommunestyre 02/09-2021 
 
 
 
  
 
  


