
 

 

 
 
 
 
 

Sak 19/20 – Ny selskapsavtale 

 

 

 
Bakgrunn 

Representantskapet vedtok i sitt møte den 29.4.2019, sak 6/19 punkt 3, følgende vedtak og 

mandat til styrets videre arbeid: 

 

1. Styret får i oppdrag å gjennomgå selskapets oppgaver og infrastruktur, inkludert 

brannstasjoner, på alle nivåer med henblikk på å sikre en best mulig organisering og 

bærekraftig økonomisk drift av selskapet for fremtiden.   

2. Vurdering av samarbeid med andre regioner på ulike områder skal også vurderes 

3. Styret skal lage grunnlaget for en ny selskapsavtale, med bakgrunn i ovennevnte. 

Endelig selskapsavtale utarbeides av eierne. 

4. Løsningene skal finnes innenfor en bærekraftig økonomisk ramme for eierkommunene 

 

 

Selskapet startet i 2020 på dette arbeidet, og la frem et forslag til tidsplan for eierne i 

dialogmøte 13.5.20 og i eiermøte 25.5.20 ble denne drøftet og lagt til grunn for videre 

prosess. Selskapet har engasjert ekstern konsulent for bistand i arbeidet.  

 

Styret har i sine møter den 22.6.20 og 7.9.20 drøftet og gitt innspill til utkastet til 

drøftingsnotatet. Etter et møte med rådmannsutvalget 28.8.20 og representantskapsmøte 24.9 

er innspill fra eierne også innarbeidet i drøftingsnotatet.  

 

I henhold til tidsplan i prosess oversendes nå drøftingsnotatet og et utkast til ny selskapsavtale 

basert på konklusjonenen i drøftingsnotatet, til representantskapet for behandling. Etter 

behandling i representantskapet oversendes saken videre til eierkommunene for behandling i 

kommunestyrene innen utgangen av 2.kvartal 2021.  

 

Selskapet driftes etter en selskapsavtale inngått ifm opprettelsen i 2013, og som etter planen 

skulle vært revidert innen utgangen av 2015. For både eiernes og selskapets interesse er det 

nødvendig å få på plass ny selskapsavtale, fortrinnsvis med virkning fra 1.1.2022 

 

Selskapet har siden etableringen ikke utviklet seg i tråd med det som forventes fra samfunnet 

og sentrale myndigheter.  

• Det er et stort etterslep på infrastruktur, utstyr og kompetanse 

• Risikobildet i regionen er endret 

• Regionen har en ekstremt høy befolkningsvekst sammenlignet med landet for 

øvrig 

• Stor utvikling i krav til HMS 

• Stadig skjerpede krav fra Arbeidstilsynet 
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Styret ser det formålstjenelig at selskapsavtalen skal bygges opp etter følgende overordnede 

prinsipper: 

• Tåle endringer i oppgaver og eierskap 

• Sikre strategisk endringskapasitet i selskapet, for å møte det reelle risikobildet i 

regionen uavhengig av kommunegrensene.  

• Gi selskapet kontroll på innsatsfaktorene som blant annet lokasjon av 

brannstasjoner, bemanning og utstyr ved å fokusere på innbyggernes behov og 

ikke kommunegrenser. 

• Tilrettelegge for en finansierings- og eierskapsmodell som baseres på antall 

innbyggere og er forutsigbar for både eierne og selskapet. 

• Stimulere til økt samhandling med eierkommuner og samvirkeaktører. 

 

Selskapet bør dimmensjoneres og organiseres basert på risiko- og sårbarhetsanalyser, slik at 

det bygges opp en tjeneste for alle innbyggerne i brannregionen, basert på dokumenterte 

behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak 

 


