
Sak 44/17 - Styreinstruks

Forslag til vedtak:

Styreinstruks, slik den er beskrevet i saken, vedtas.

Saksutredning

Faktiske opplysninger

Representantskapet i ØRB IKS fattet 4 april 2017 (i sak 4/17, «Oppfølging Eierskapskontroll ØRB
IKS») følgende vedtak:

Representantskapet ber styret iverksette:
• Gjennomføring av styreevaluering i henhold til eiermeldingen
• Utarbeidelse av rutiner for rapportering av styreevalueringen til

representantskapet
• Utarbeidelse av styreinstruks i ØRB
• At selskapet slutter seg til KS styrevervregister

30 okt 2017 gjennomførte styret en egenevaluering samt behandlet et forslag til styreinstruks.

Selskapets representantskap ble i sitt møte 20 nov 2017, i egen sak, orientert om utkast til
styreinstruks samt videre prosess – herunder at denne ville bli vedtatt i styremøtet 11 des 2017.

Vurdering

Forslag til styreinstruks, utarbeidet gjennom beskrevet prosess, fremkommer på de etterfølgende
sider i dette saksfremlegget.
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Instruks for styret i
Øvre Romerike Brann og redning IKS

Styret er selskapets høyest utøvende organ, og kan kun overstyres av eierne/representantskapet.
Forvaltningen av selskapet hører under styret.

Styret skal:

1. Påse at virksomheten er forsvarlig organisert og bemannet, herunder tilsette daglig
leder.

2. Fastsette mål, planer/strategier og budsjetter. Styret skal videre påse at selskapets
medarbeidere gjøres kjent med disse.

3. Sikre at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende
kontroll samt føre tilsyn med den daglige ledelse

4. Være orientert om den til enhver tid gjeldende lovgivning og selskapets vedtekter samt
sørge for at disse også er kjent for daglig leder og at de blir fulgt.

5. Sørge for at regnskap avlegges og årsberetning blir skrevet iht lovkrav.
6. Ved styrets leder og nestleder årlig avholde medarbeidersamtale med daglig leder.
7. Årlig fastsette daglig leders avlønning.
8. Fastsette:

a. retningslinjer og planer for å sikre et godt arbeidsmiljø og gode forhold knyttet til
likestilling i bedriften

b. etiske retningslinjer samt besørge at dette kommuniseres og implementeres på en
tilfredsstillende måte

9. Følge vedtak, føringer, retningslinjer og tilsv fastsatt av selskapets representantskap
10. Behandle saker av ikke-prinsipiell karakter, uvanlig art eller som har stor verdi for

selskapet.
11. Hvert år, innen 10 mars, oversende styrets egenevaluering til selskapets

representantskap.

Daglig leder og styret

Styret skal sørge for at det utarbeides en instruks for daglig leder. I denne vil styret bl.a. definere
hvilken rapportering styret ønsker
Det skal, i den grad det er behov for det, være et nært samarbeid mellom styreleder og daglig leder
også mellom styremøtene



3

Innkalling og styrets saksbehandling

1. Innkalling og saksdokumenter skal om mulig sendes ut senest en uke før behandlingen.
Styremedlemmer og daglig leder som er forhindret i å delta i saksbehandlingen, skal
omgående varsle styrets leder, som igjen skal sørge for innkalling av eventuelle
varamedlemmer.

2. Styrebehandlingen skal gjøres i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan
behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal, dersom en sak behandles uten
møte, så vidt mulig sørge for en samlet behandling. Både styrets medlemmer og daglig
leder kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte.

3. Styrelederen avgjør hvilke saker som hører inn under styret og som skal behandles.
Dog kan både styrets medlemmer og daglig leder kreve at styret behandler bestemte
saker

4. Styreleder sørger for at det føres protokoll fra så vel styremøter som styrebehandling
uten møter. Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt
for og imot. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve
sin oppfatning innført i referatet. Møteleder (normalt styreleder) har ved stemmelikhet
dobbeltstemme.

5. Protokoller skal underskrives av alle styremedlemmer og daglig leder som har deltatt i
styrebehandlingen

6. Et styremedlem/daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål
som vedkommende eller dennes nærstående må anses å ha fremtredende personlig
særinteresse i.

7. Mht taushetsplikt så er det et markant skille mellom diskusjoner og vedtak. Diskusjoner
er konfidensielle dersom styret ikke bestemmer noe annet, mens vedtak kan
kommuniseres videre dersom styret ikke bestemmer at så ikke skal skje på den enkelte
sak.

8. Med mindre styret vedtar noe annet, er det bare styrets leder som skal uttale seg på
styrets vegne. Alle eksterne henvendelser skal henvises til styrets leder. Styrets leder
kan gi daglig leder eller andre fullmakt til å gi informasjon.

9. Styret skal hvert år, og innen utgangen av februar, evaluere sitt eget arbeide samt
vurdere styrets kompetanse ift forventede utfordringer/krav og eventuelt foreslå
forbedringer eller ny styresammensetning.

Vedlegg


