
 

 

 
 
 
 
 
 

Sak 7/19 – Eventuelt : Revidert eierstrategi ØRB IKS 

 

 

 

 
Bakgrunn 

Rådmannsutvalget (RU)  har – etter forslag utarbeidet av eierstyringssekretariatet – behandlet 

og godkjent vedlagte reviderte eierstrategi for Øvre Romerike brann og redning IKS. 

RU behandlet saken i møte 18. januar 2019 og fattet følgende vedtak i sak 10/19: 

 

 RU godkjenner utkastet til revidert eierstrategi 

 Eierstrategien oversender til styret i ØRB IKS for deres eventuelle innspill og 

kommentarer. 

   

Eierstrategien er eiernes signaler til selskapet. Dersom det skulle være formuleringer i 

strategien som selskapet finner ikke å kunne forholde seg til, bes selskapet gi signaler om 

dette. Eventuell tilbakemelding må gis innen utgangen av februar 2019. Dokumentet vil etter 

dette bli lagt fram for politisk behandling i eierkommunene. 

  

 

Endringer 

Det er i utkast til revidert eierstrategi hentet inn de overordnede prinsippene for eierstyring 

hos kommunene i Gardermoregionen, tidligere nedfelt i Eierpolitikk for kommunene i ØRU.  

Det er i tillegg beskrevet litt om selskapet, og om bakgrunnene for eierstrategien. Det er 

beskrevet eiernes forventninger til styret. Dette er også hentet fra Eierpolitikken.  

 

I punktet mål og forventninger til selskapet er følgende endret; 

- Kvalitet på tjeneste skal ikke lenger dokumenteres med årlig brukerundersøkelse 

- ØRB skal bistå i kommunenes beredskapsarbeid 

- ØRB skal følge «god kommunal regnskasskikk» 

- Den samlede lånerammen på 25 mnok er tatt ut av strategien. Denne er nedfelt i 

selskapsavtalen § 14. 

- Direkte mål om sykefraværsprosent (tidligere 3,5%) er ikke tallsatt, erstattet med 

tilfredsstillende arbeidsnærvær. 

- Kvartalsvis tjenestestatistikk og økonomi er ikke lengre et krav. Vi rapporterer på 

økonomisk status til Representantskapet. 

 

Selskapsavtalens § 9-1, avsnitt 1, beskriver innkallingen til representantskapsmøtet. Dette skal 

foregå med minst 4 ukers varsel. I utkastet til revidert eierstrategi er det beskrevet senest 6 

ukers varsel.  

 



 

 

ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS 

Post/ besøksadresse Fakturaadresse  Telefon   Org. nr. NO 987 61 5516 MVA 

Industrivegen 28  Postboks 74  Sentralbord: 478 84 300 Bankkonto 8601.41.92672 

2069 Jessheim  2051 Jessheim  Telefaks: 66 10 83 11 

 

Administrasjonen anbefaler at revidert eierstrategi må ses i sammenheng med 

utarbeidelse/revidering av selskapsavtale. Slik utkastet fremstår nå er det ikke samsvar med 

gjeldende selskapsavtale på alle punkter. Det foreslås videre at det i eierstrategien kan 

beskrives noe om eierskap, forvaltning og drift av bygningsmassen som disponeres av ØRB. 

  

 

 

Forslag til vedtak 

 

 


