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Styremøte 11/13

Juridisk vurdering av situasjonen som har oppstått etter vedtak I Ski kommune
Forslag til vedtak:
Styret går inn for at Follo Ren IKS igangsetter en juridisk vurdering av situasjonen som har
oppstått etter vedtak i Ski kommune.
Saksinformasjon:
Follo Ren IKS ber advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA om å foreta følgende
vurderinger:
1.
Ski kommune har vedtatt å ikke fortsette samarbeidet om Kretsløp Follo, samt bedt
rådmannen komme tilbake til sak om fremtidig avfallsløsning innen mars 2014. I
tillegg er det vedtatt at rådmannen bes fremlegge sak vedrørende allerede avgitt
garanti, samt at det fremlegges en vurdering av Ski kommunes tilknytning til Follo
Ren. Det bes om en juridisk vurdering av konsekvensene av vedtakene, herunder
a.
I hvilken grad vedtakene vil ha betydning for Follo Ren IKS sine forpliktelser
som foretak og etter inngåtte kontrakter mv
b.
Ski kommunes eventuelle ansvar for tap som følge av vedtakene og de
konsekvenser som er nevnt i pkt 1.a.
c.
Det forutsettes at vedtaket i pkt 1 også må tolkes som et avslag på økt
låneramme. Det vurderes kort om denne forutsetningen er korrekt, og
eventuell betydning av at lånerammen ikke er direkte omtalt i vedtaket.
2.
I hvilken grad vil vedtakene i pkt 1 ha betydning for Ski kommunes deltakelse i
selskapet, herunder hvilke muligheter Ski kommune har til å trekke seg ut av
selskapet, eventuelt tvangsutløses fra selskapet, og eventuelle økonomiske
konsekvenser dette vil ha for henholdsvis Ski kommune og for selskapet.
Oppdraget løses i to faser. I første fase, som avsluttes ca 1 uke etter at oppdraget er
bekreftet, skal det fremlegges en foreløpig vurdering der det også angis hva som gjenstår
for at vurderingen kan sluttføres, og en anbefaling av hvilke undersøkelser som bør foretas
videre. Endelig vurdering tilsiktes fremlagt 13. desember.

43/13

Videre prosjektarbeid - Kretsløp Follo
Forslag til vedtak:
Prosjektleder og prosjektorganisasjonen igangsetter arbeidet med alternative måter å
realisere Kretsløp Follo på, og legger frem sak om status i prosjektet på styremøte i
jan/feb. 2014.

Saksinformasjon:
Med bakgrunn i vedtak fra representantskapet om at prosjekt Kretsløp Follo ikke skal
forsinkes vil prosjektleder og prosjektorganisasjonen arbeide med alternative måter å
realisere Kretsløp Follo på. Følgende punkter skal vurderes:
 Ulike selskapsformer
 Eierstruktur med eventuell ekstern finansiering
 Nedskalering eller oppskalering, og driftsformer avhengig av foregående punkt
Arbeidet vil i hovedsak ivaretas av prosjektleder, daglig leder og prosjektmedarbeider
(40%), men prosjektorganisasjonen ved Rambøll og juridisk bistand må også trekkes inn.
Prosjektleder legger frem sak om status i prosjektet på styremøte i jan/feb. 2014.
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