
REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN FOR INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS 

FORESLÅTTE ENDRINGER 

a) Deltakere i selskapet 
b) Selskapets hovedkontor 
c) Formålet er det samme, men det er lagt til at «Selskapet kan eie/være medeier i andre selskap, 

under forutsetning av at dette er godkjent av representantskapet.» 
d) Delegasjonsreglementet. Endringer: 

a. Kommunens myndighet er delegert representantskapet, og videredelegert brannsjefen 
b. Representantskapet vedtar brannordning (dokumentasjon av brannvesenet), plan for 

brannvernarbeidet og bestemmelser om bruk av tvangstiltak1 
c. Representantskapet oppnevner klagenemd for forvaltningssaker, som gjelder enkeltvedtak 

fattet av brannsjefen. 
e) Ved storbrann eller uforutsette hendelser ut over det normale: Beløpet som dekkes etter 

fordelingsnøkkelen er økt fra 250 000,- til 300 000,-. 
f) Innskuddsplikt, egenkapital og gjeld er samlet under ett kapittel. Tabeller er fjernet – det vises til 

opprinnelig selskapsavtale av 29.04.2015 
g) Stemmevekt i representantskapet: Indre Østfold 3, Marker 1, Skiptvet 1.  
h) Saksbehandlingen i representantskapet. Ny setning: «Det skal legges vekt på konsensus.» 
i) Nytt pkt. 3.3: Valgkomite. En del av teksten er inspirert av interkommunal eiermelding fra 2013 og 

instruks for valgkomitéen 2014. Det foreslås at valgkomitéen fremover skal få sekretærbistand fra Indre 

Østfold kommune. Nye setninger: «Alle eierne skal være representert i valgkomiteen.» og «Dersom 

valgkomiteens innstilling ikke er enstemmig, gis IØK rett til å peke ut 3 medlemmer og Marker og 

Skiptvet gis rett til å peke ut 1 medlem hver.» 

j) Styret – fra 7 til eiervalgte 5 medlemmer. Setning om at «Har styret kun 4 stemmeberettigede 
medlemmer kreves enstemmighet for å treffe gyldig vedtak» er strøket.  

k) Ny setning om daglig leder: «Daglig leder skal, på et faglig og administrativt nivå, ha en åpen dialog 
med eierkommunene.» 

l) Revisor: Setning om at «Som revisor skal selskapet benytte Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, 
dersom ikke annet er avtalt med eierne» er erstattet med «Representantskapet velger revisor for 
selskapet.» I forbindelse med at mulige fusjoner av kommunerevisjonen er under utredning, sees det 
ikke som hensiktsmessig å binde opp dette i selskapsavtalen. Det bør imidlertid legges til grunn at 
representantskapet velger det revisjonsselskap som eierne til enhver tid måtte være eiere av. 

m) Endring av selskapsavtalen – Fjernet andre tekstdel: «Dersom selskapsavtalen er til behandling i 
kommunestyrene, gjelder følgende ordning: Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er 
bestemmende. Den eller de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle 
avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut 
av samarbeidet. Kommuner over 10 000 innbyggere har som kommunestyrer dobbeltstemme i 
denne ordningen.» 

 

                                                                 

1 DSBs veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet, vil bli foreslått lagt til grunn for 
bestemmelser om tvangstiltak. https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-
forskrift/veiledning-for-myndighetsutovelse-av-tilsyn-utfort-av-brann--og-feiervesenet/#innledning 
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