
   

 
VEDTEKTER FOR DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP 

I MØRE OG ROMSDAL 
 
 

Godkjent på årsmøte onsdag 20. mars 1991 med endringer vedtatt på årsmøte onsdag 
22. april 1992, mandag 29. mars 1993, onsdag 19. april 1995, onsdag 22. mai 1996, torsdag 
7. mai 1998, onsdag 12. juni 2002, tirsdag 3. juni 2008, tirsdag 12. juni 2012 og onsdag 10. 
mai 2017. 
 
 
§ 1 FORMÅL 
 

Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og av-
løpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, 
faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi. 
 
 
§ 2 ARBEIDSFORM 
 

I samarbeid med medlemmene skal sekretariatet arrangere konferanser, kurs, fagmøter, drifts-
operatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt samt bistå medlemmene med annen kunn-
skapsformidling. 
 
 
§ 2A JURIDISK PERSON 
 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset an-
svar for gjeld. 
 
 
§ 3 MEDLEMMER 
 

Kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap (interkommunale selskap eller 
foretak etter lov om interkommunale selskap/kommuneloven eller kommunale aksjeselskap 
hvor kommunen har aksjemajoriteten) kan opptas som medlemmer.  Vannverk som er organi-
sert som andelslag eller samvirkeforetak, kan opptas som assosierte medlemmer dersom 
kommunen som vannverket er hjemmehørende i også er medlem.  Andre offentlige etater og 
organer kan opptas som assosierte medlemmer. 
 
 
§ 4 OPPTAK AV NYE MEDLEMMER.  UTMELDELSE 
 

Nye kommuner og vannverk kan bli medlemmer fra starten av et nytt driftsår (1. januar).  
Skriftlig søknad skal sendes styret innen 1. desember foregående år. 
 
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding til styret innen samme tidsfrist. 
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§ 5  ÅRSMØTET 
 

Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ.  Mellom årsmøtene ledes Driftsassistansen av et 
styre. 
 
Årsmøtet holdes normalt i mai hvert år.  Ellers kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.  
Det skal dessuten innkalles til ekstraordinært årsmøte når dette kreves av minst 1/3 av med-
lemmene. 
 
Varsel om årsmøte skal sendes ut minst en måned før møtet.  Innkalling vedlagt dagsorden, 
saksdokumenter og innstilling fra styret skal sendes til medlemmene minst to uker før års-
møtet. 
 
Hvert medlem har en stemme.  Assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett.  Ved endring av vedtektene kreves det at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for 
endring.  For øvrige vedtak og valg kreves simpelt flertall.  Ved stemmelikhet har leder i sty-
ret dobbeltstemme. 
 
Minst halvparten av medlemmene må være til stede for at årsmøtet skal være vedtaksført. 
 
Det skal holdes skriftlig avstemning når minst ett medlem krever dette. 
 
Det skal føres møtebok. 
 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
 
- Valg av møteleder. 
 
- Valg av to representanter til å underskrive møteboka. 
 
- Godkjenning av årsmelding og regnskap for foregående år. 
 
- Godkjenning av arbeidsprogram, budsjett og medlemsavgifter for inneværende år. 
 
- Godkjenning av medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgen-

de år. 
 
- Valg av leder i styret, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og valgkomité. 
 
- Andre saker som legges fram av styret. 
 
- Saker som ønskes tatt opp av medlemmer. Slike saker må sendes styret minst to uker før 

årsmøtet. 
 
 
§ 6 STYRET 
 

Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer (1. og 2. varamedlem) som velges av 
årsmøtet.  En representant fra vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak deltar i 
styremøtene med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett. 
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Styrerepresentantene velges for en periode på 2 år, dog slik at halvparten av representantene er 
på valg hvert år. Representanten fra vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak 
velges for to år av årsmøtet.» 
 
Beslutninger i styret fattes med simpelt flertall.  Styret er beslutningsdyktig når minst tre med-
lemmer er til stede.  Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  Det skal føres møtebok. 
 
Styret skal forestå ledelsen av Driftsassistansen i samsvar med vedtektene og de vedtak som 
fattes av årsmøtet. 
 
Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet årsmelding og regnskap for foregående år, forslag 
til arbeidsprogram, budsjett og medlemsavgifter for inneværende år, samt medlemsavgifter og 
foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgende år.  Videre skal styret ta stilling til 
eventuelle forslag til utredninger og prosjekter som ikke er inntatt i de årlige arbeidsprogram-
mene, og avgjøre om disse faglig og økonomisk ligger innenfor Driftsassistansens virkeområ-
de. 
 
Styret skal for øvrig gi innstilling til årsmøtet i alle saker som etter vedtektene skal avgjøres 
av årsmøtet. 
 
 
§ 7 SEKRETARIATET 
 

Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller 
annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse  er sekretariat for Driftsassistansen. 
 
 
§ 8 VALGKOMITÉEN 
 

Valgkomitéen består av to medlemmer som velges av årsmøtet.  Valgkomitéens oppgave er å 
foreslå kandidater til valg på årsmøtet.  Liste over kandidater sendes medlemmene sammen 
med innkalling til årsmøtet. 
 
Komitéens medlemmer velges for to år. 
 
 
§ 9 ENDRING AV VEDTEKTER 
 

Vedtektene kan bare endres på årsmøte ved skriftlig avstemning.  Endring av vedtektene kre-
ver at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for endring. 
 
 
§ 10 AVVIKLING 
 

Forslag om oppløsning av Driftsassistansen skal behandles på samme måte som vedtekts-
endringer, og er avgjort med 2/3 flertall når minst 2/3 av medlemmene er til stede.  Er ikke 
årsmøtet vedtaksført, må det kalles inn til nytt møte som avgjør saken med minst 2/3 flertall 
av de frammøtte. 
 
 


