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VEDTEKTER FOR DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I OPPLAND
Vedtatt i konstituerende årsmøte i DiO 21. april 2009
Med endringer vedtatt i årsmøtene i DiO 20. april 2010, 17. april 2012, 9. april 2013 og 21. april 2020

§1

DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I OPPLAND (FORKORTET TIL DIO)

§ 1.1

Formål og virksomhetsområde
Formålet med DiO er å bistå kommuner og eiere av private vannforsynings- og avløpssystemer, slik
at driften av deres systemer tilfredsstiller egne og myndighetenes krav. DiO skal ikke ha driftsansvar
for anlegg, men være en faglig veileder og et kompetanseorgan for medlemmene.
Dette er nedfelt i ”Veiledende arbeidsprogram for DiO”. Endringer i ”Veiledende arbeidsprogram
for DiO” vedtas av årsmøtet.

§ 1.2

Organisering
Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO) er organisert som en ”ikke- økonomisk
forening” og er registrert som eget foretak.
Årsmøtet er øverste organ for DiO.
DiO ledes av et valgt styre.
DiO ble opprettet som en prøveordning fra 1. januar 1988 og ble videreført som en fast ordning fra
1. januar 1992.
Inngåtte avtaler om medlemskap videreføres.

§ 1.3

Utøvelse av driftsassistansen
Tjenesten kjøpes av konsulentfirma eller annet egnet organ i henhold til de til en hver tid gjeldende
regler om offentlige innkjøp. Utøvende organ for driftsassistansen skal ha en egen organisasjon med
høy kompetanse innen fagområdene VA systemer samt vann- og avløpsrensing.
Styret har fullmakt til å inngå avtale om utførelse av driftsassistansen. Avtalen forhandles normalt
for 6 år med mulighet for opsjon for 1 + 1 år.
Daglig leder samt øvrig personell i DiO er ansatt i utøvende organ. DiO har ingen ansatte.

§2

MEDLEMSKAP I DIO

§ 2.1

Kommuner
Alle kommuner i tidligere Oppland fylke kan inngå medlemskap i DiO.
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Dvs. kommunene:
Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Lesja, Dovre, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer,
Gjøvik, Vestre-Toten, Østre-Toten, Nordre-Land, Søndre- Land, Gran, Jevnaker, Lunner, Vang,
Vestre-Slidre, Øystre-Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal.
§ 2.2

Private anlegg
Eiere av private vannverk og avløpsrenseanlegg i tidligere Oppland fylke kan inngå medlemskap i
DiO.

§ 2.3

Andre medlemmer
Innlandet Fylkeskommune kan inngå medlemskap i DiO.
Andre organisasjoner og tilgrensende kommuner til tidligere Oppland fylke kan, etter søknad til
styret, tas opp som medlemmer i DiO.

§ 2.4

Medlemsavgift i DiO
Medlemsavgiften for kommuner er beregnet på grunnlag av
et grunnbeløp
antall innbyggere i kommunen
antall avløpsrenseanlegg og størrelsen på disse
Medlemsavgiften for kommuner bestemmes av styret og medlemsavgiften er gjenstand for årlig
regulering.
Medlemsavgiften for private anleggseiere bestemmes av styret og er gjenstand for årlig regulering.
Medlemsavgiften for Innlandet Fylkeskommune reguleres i egen avtale.
Medlemsavgiften faktureres i løpet av første kvartal og betales forskuddsvis.

§ 2.5

Oppsigelse av medlemskap
Oppsigelse skjer med minst ett års varsel og gjelder fra neste årsskifte. Ved oppsigelse i et kalenderår
avsluttes medlemskapet ved utløpet av det påfølgende år etter oppsigelsen.

§3

ÅRSMØTE
Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i DiO.
Hver medlemskommune har en representant med stemmerett på årsmøtet.
Kommunene utnevner årsmøterepresentant med vararepresentant og informerer DiOs administrasjon
om dette. Dersom andre skal stille på årsmøtet som kommunenes representant, må DiOs
administrasjon informeres om dette i rimelig tid i forkant av årsmøtet eller vedkommende må stille
med skriftlig fullmakt fra kommunen på årsmøtet.
Innlandet fylkeskommune har en årsmøterepresentant så fremt de er medlem i DiO.
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Private anleggseiere har anledning til å møte på årsmøtet, men har ikke stemmerett.
DiO’s personell har møterett, men har ikke stemmerett.
Styret skal innkalle til årsmøte i DiO innen utgangen av mai hvert år. Årsmøtet avholdes i tilknytning
til DiO’s Fagtreff dersom ikke særlige grunner tilsier at det skal holdes uavhengig av Fagtreffet.
Årsmøtet holdes normalt i Oppland fylke.
Innkalling til årsmøte skal sendes ut senest to uker før møtet. Innkalling vil bli sendt ut på e-post til
kommunens årsmøterepresentant og til kommunens e-postmottak.
Tid og sted for møtet skal kunngjøres minst 6 uker i forkant av møtet sammen med frist for
innsendelse av saker som ønskes behandlet av årsmøtet.

Møteleder velges av årsmøtet blant medlemmene.
Ved stemmelikhet er årsmøteleders stemme avgjørende.
Saker som skal behandles på årsmøtet er:
godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
godkjennelse av budsjett
andre saker som etter vedtektene hører inn under årsmøtet
valg til styre
Protokoll (referat)
Det skal føres protokoll fra årsmøtet, denne skal undertegnes av møteleder og to personer valgt av
årsmøtet. Utøvende organ fører protokoll.
Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel.
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når minst 5 medlemskommuner skriftlig
krever det for å få behandlet en bestemt sak.

§4

STYRET

§ 4.1

Styrets sammensetning
Styret består av 5 medlemmer som velges for fire år.
Utvalgte fagrepresentanter fra Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet Fylkeskommune har møte- og
uttalelsesrett, men ikke stemmerett i styret.
Leder
Styrets leder med varamann utnevnes av KS Innlandet.
Styreleder skal være ordfører eller rådmann i en av medlemskommunene.
Utnevnelsen følger valgperioden for kommunevalg.
Nestleder
Styrets nestleder med varamann velges av årsmøtet i DiO.
Nestleder skal være enhetsleder i en av medlemskommunene.
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Tre styremedlemmer fra medlemskommunene
Fra medlemskommunene velges tre styremedlemmer. Disse skal så langt det lar seg gjøre velges
blant begge kjønn og fra følgende ulike stillingsgrupper innen vann- og avløpssektoren:
- driftsoperatør vann
- driftsoperatør avløp
- ingeniør
Det skal velges personlig vararepresentant for hver av disse tre.

Det er valg av styremedlemmer på årsmøtet annet hvert år. For å få kontinuitet i styret foretas valg
etter følgende ordning:
- Nestleder (enhetsleder) og styremedlem (ingeniør) velges på årsmøtet 2,5 år etter hvert
kommunevalg.
- Styremedlemmene (driftsoperatør vann og driftsoperatør avløp) velges på første årsmøtet
etter kommunevalget.
Nye styremedlemmer tiltrer 1. juni.
Valgkomité
Årsmøtet velger en valgkomité for fire år. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Utøvende
organ er sekretær for komiteen, og har forslagsrett men ikke stemmerett.

§ 4.2

Godtgjørelse
Styremedlemmene i DiO får ingen godtgjørelse for styrearbeidet. Styremøtene holdes i tidligere
Oppland fylke, og reiseutgifter til styremøtene må dekkes av den enkelte styremedlems kommune.

§ 4.3

Innkalling til styremøter
Daglig leder i DiO skal sende innkallelse til styremøtet med saksfremstilling senest to uker i forkant
av møtet. Innkalling blir sendt med e-post.
Innkalling går til alle styremedlemmer og varamedlemmer. Forfall meldes til personlig varamann og
daglig leder i DiO.

§ 4.4

Styremøter
Det skal holdes minst to styremøter pr år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 (av totalt 5)
medlemmer er tilstede. Styret skal fastsette medlemsavgiftene, foreslå budsjett for DiO og sørge for
avtale om utførelse av tjenesten.

§ 4.5

Tildeling av signatur
Styreleder og daglig leder er i felleskap tildelt signatur.

§5

VEDTEKTSENDRING
Beslutning om å endre vedtektene fattes av årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst to
tredeler av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.
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Endringer av § 2.4 "Medlemsavgift i DiO" kan vedtas med simpelt flertall.

§6

OPPLØSNING AV DIO
Oppløsing av DiO krever vedtak om dette i 2/3 av medlemskommunene.
Ved krav om oppløsning gjelder samme krav til oppsigelsestid som i gitt i § 2.4.
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