Selskapsavtale for DRIFTSASSISTANSEN I HORDALAND -- VANN OG AVLØP IKS
Selskapet er stittet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 22. descmber 1999 nr. 102, 0g skal
være et interkommunalt selskap som drives etter lovens bestemmelser.
[ medhold av lovens §4 er det inngått slik selskapsavtale:

l. Firma
Selskapets firma er DRIFTSASSISTANSEN
Forkortelsen er DIHVA.

I HORDALAND

VANN OG AVLOP IKS

2. Deltakere
Deltakerne i selskapet og deltakernes eier- og ansvarsandel fremgår av vedlegg l.
Andre korrununer, fylkeskommuner eller mterkommunale selskaper kan bli deltakere i selskapet etter vedtak i
representantskapet. Vedlegg til selskapsavtalen endres i tråd med dette.

3. Formål
Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle
tjenester og produkter, sbiksom driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet,
opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formalstjenlig.

4. Hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor I Bergen kommune.

5. Styret
Styret skal ha syv medlemmer med personlige varamedlemmer. Bergen kommune skal ha mmst ett medlem med
personlig varamedlem.
Styremedlemmene velges for to ar av gangen og slik at vekselvus tre og vekselvis fire star pa valg hver gang.
Styret velger selv leder og nestleder, for to år av gangen.
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Daglig leder har talc- og forslagsrett i styrets møter dersom
ikke styret I enkeltsaker vedtar at daghg leder ikke skal kunne møte.
Godtgjørelse til styrets medlemmer følger reglement fastsatt av representantskapet.
6. Innskuddsplikt

Selskapet har ikke som mål å gi fortjeneste/utbytte til deltakerne. Overskudd skal settes av til å dekke eventuelle
senere underskudd og/eller komme deltakerne til gode i form av bedre tjenester og okt aktivitet.
Hver deltaker betaler et årlig innskudd, som fastsettes av representantskapet. Innskuddet er sammensatt av en
fast avgift og en avgift pr. mnnbygger.
Innskuddet forfaller til betaling nen

31 mars for innevarende ir (jfr 55).

7. Eier- og ansvarsdel
Den enkelte deltaker har erer- og ansvarsdel 1 henhold til innskudd som er gjort i selskapet.
Fordelig av eier- og ansvarsdeler framgår av vedlegg l til selskapsavtalen.
Eiendeler og rettigheter til Driftsassistansen 1 Hordaland overfores til det nye selskapet.

8. Representantskapet
Bergen kommune skal ha to representanter med personlige vararepresentanter. De øvnge deltakerne skal hver ha
enrepresentant med personlig vararepresentant.
Valgperioden er fire år og folger kommunevalgperioden, Representantskapets medlemmer fremgår av vedlegg 2.
Representantskapet velger leder og nestleder for to år av gangen.
Avgjorelser av stort okonomsk omfang ma vare enstemmige. Dette gjelder storre driftsomlegginger eller
omdisponennger samt kjop og salg av eiendommer eller rettigheter når verdiene er betydelige.
Godtgjørelse til representantskapets medlemmer folger reglement fastsatt av representantskapet.
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