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Sak nr. 19-2020          01. april 2020. 

FORSLAG TIL STYREINSTRUKS OG SYSTEM FOR STYREEVALUERING I SALTEN 
BRANN IKS 

Vedlegg 1 – Forslag til styreinstruks 
Vedlegg 2 – Forslag til verktøy for styreevaluering for styret 
 

Bakgrunn 

Det vises til sak 13 – 20, som ble behandlet av styret på årets første styremøte hvor selskapet 
presenterte et behov for å se nærmere på et system for styreevaluering da det ikke eksisterer et slikt 
system pr. i dag. I saken gikk det fram at styret ikke har etablert definerte systemer for egen-
evaluering av styret og/eller av daglig leder. Vedlagt finnes det et konkret forslag til styreinstruks 
og et konkret eksempel på et verktøy for en styreevaluering. 
Denne saken har som formål å presentere et helhetlig system for styreevaluering for et ordinært 
driftsår og hvor selve gjennomføringen kommer til uttrykk i styrets vedtatte møteplan. 
 
Helhetlig system 
Et helhetlig system for gjennomføring av styrearbeid handler i stort om å se på de viktigste innsats-
faktorene for et styre og evaluere hvordan dette blir ivaretatt for så å treffe beslutninger om 
justeringer som bør komme til uttrykk i en handlingsplan som da skal implementeres i et samarbeid 
mellom styret selv og daglig leder. Et helhetlig system består av følgende komponenter: 
 
Nr. Verktøy Mål Etablert 

(ja/nei) 
1 Styreinstruks klarlegge struktur og rutiner for styrets arbeid nei 
2 Vedtatt møteplan 

 
klarlegge tidspunkt for styremøter med 
hovedfokus 

ja 

3 Møtesaksliste klarlegge fokus og saksprioriteringer ja 
4 Styremøteprotokoller dokumentere styrevedtak ja 
5 Styremøteevaluering løpende forbedring og justering (digital 

kartlegging) 
nei 

6 Årlig evaluering av 
styrets arbeid 

forbedring av struktur, prioritering og 
kompetanse (digital kartlegging) 

nei 

7 Årlig evaluering av 
daglig leder 

vurdere innsats, skape grunnlag for justering og 
korreksjon (digital kartlegging) 

delvis 

8 Styrets handlingsplan Klarlegge hvilke tiltak styret ønsker å iverksette 
som følge av styreevalueringen 

nei 

9 Strategisamling Fastsette hvilken strategi selskapet skal utvikles 
og styres etter samt evaluere strategioppnåelse 

Ja 

 
 



Gjennomføring 
 

1. Styreinstruks (se vedlegg 1) 
En styreinstruks har som formål og klarlegge struktur og rutiner for styrets arbeid. Instruksen er en 
stående ordre som både selskapet og selskapets administrasjon skal forholde seg til. Instruksen er 
tydelig på rolleforståelse og ansvar. Styreinstruksen kan vedtas av styret selv, men det kan være god 
eierstyring at eierne vedtar styreinstruks slik at den er forankret. Gjennom selskapets vedtekter så 
har eierne delegert fullmakter til styret og selskapets ledelse. En styreinstruks må derfor sees på som 
en nærmere presisering på hvordan ansvaret skal praktiseres for at det skal bli en tydelig sam-
handlingsprosess innad i styret og mellom styret og selskapets administrasjon. 
 
Salten Brann IKS har ikke etablert en styreinstruks. 
 

2. Møteplan 
Styrets møteplan vedtas alltid i det siste styremøtet året før. Møteplanen danner grunnlaget for den 
fysiske møtegjennomføringen og klarlegger hvilke forventninger styret skal ha med tanke tema og 
saker som skal behandles på det enkelte møtet. Møteplanen inneholder også informasjon om når det 
skal gjennomføres strategisamlinger samt når det skal gjennomføres dialogmøter med eierne. 
Sistnevnte vedtas alltid av representantskapet i november måned sammen med tidspunkt for neste 
års formelle eiermøter, vår og høst. 
 
Styret har vedtatt møteplan for 2020. 
 

3. Møtesaksliste 
For gjennomføringen av hvert styremøte utarbeider selskapet en saksliste som i all hovedsak skal 
være i henhold til møteplanen tema og saksplan. Styreleder skal godkjenne møtesakslisten etter 
innspill fra daglig leder før denne sendes ut til styret. I møtesakslisten er sakene nummerert med 
løpenummer fra 1 fra og med årets første styremøte. Sakslisten har forslag til styrevedtak på hver 
enkelt sak. Sakslisten sendes ut 1 uke før møtegjennomføring 
 
Møtesakslisten er i bruk og brukes som grunnlag for gjennomføringen av styremøtene. 
 

4. Styremøteprotokoller 
Etter gjennomføringen av styremøtene lager daglig leder protokoll hvor vedtakene dokumenteres. I 
tillegg så går det fram av protokollen hvem som var tilstede i styret og fra selskapets administrasjon.  
Møteprotokollen signeres på det neste styremøtet, men det kan med fordel gjennomføres signering 
av protokoll før styremøtet heves da det vil spare tid for selskapet. 
 
Styremøteprotokollen er i bruk og dokumenterer dagens styrevedtak. 
 

5. Styremøteevaluering 
Som det går fram av systemoversikten så skal styremøteevalueringen gi grunnlag for løpende 
forbedring og justering. Dette kan gjennomføres digitalt og dermed klargjøres på samme tid som 
møtesakslisten ved at linken til det digitale kartleggingsverktøyet legges ved møtesakslisten. Selve 
evalueringskartleggingen gjennomføres ved slutten av styremøtet. Det bør settes av tilstrekkelig 
med tid for å gjennomføre kartleggingen samt drøfte funn/læring. Styreleder bør styre gjennom-
føringen. Selskapet ønsker å bygge dette systemet inn i eget kvalitetssystem. 
 
Salten Brann IKS har ikke etablert system for styremøteevaluering. 
 
Klikk på, eller kopier link, for å prøve kartleggingen: https://no.surveymonkey.com/r/styretest2 
 



6. Årlig evaluering av styrets arbeid (se vedlegg 2) 
Som det går fram av systemoversikten så skal evalueringen skape grunnlag for forbedring av 
struktur, prioriteringer og kartlegge kompetansebehov for styrets medlemmer. Evalueringen skal i 
henhold til vedtatt møteplan gjennomføres 12. juni 2020. I forkant av dette møtet så vil det bli 
gjennomført en digital kartlegging blant styrets medlemmer og til selskapets daglige leder. Denne 
kartleggingen klargjøres på forutgående styremøte den 2. april 2020. Styreleder mottar rapport på 
kartleggingen i etterkant, men i god tid før styrets evaluering skal gjennomføres. Styreleder 
planlegger selve gjennomføringen, men med bistand fra selskapets daglige leder. Siden mars 2016 
så har styret gjennomført en evaluering i regi av styreleder. 
 
Salten Brann IKS har ikke etablert system for årlig evaluering av styrets arbeid. 
 
Klikk på, eller kopier link, for å prøve kartleggingen: https://no.surveymonkey.com/r/teststyre1 
 

7. Årlig evaluering av daglig leder 
Evalueringen har til hensikt å vurdere daglig leders innsats, skape grunnlag for justering og 
korreksjon.  Kartlegging og evaluering skal samkjøres med styrets egenevaluering jfr. vedtatt 
møteplan. Se punktet overfor hva gjelder prosess og klargjøring. I henhold til vedtatt møteplan skal 
det gjennomføres en evalueringssamtale med daglig leder hvor styreleder og styrets nestleder møter 
fra styret.  
 

8. Styrets handlingsplan 
Handlingsplanen skal klarlegge hvilke tiltak styret ønsker å iverksette som følge av styre-
evalueringen. Tiltakene defineres i evalueringen som styret gjennomfører og dokumenteres av 
selskapets daglige leder. Gjennomføringen av de ulike tiltakene vil måtte bli et samspill mellom 
styreleder og daglig leder. 
 

9. Strategisamling 
Selskapet skal styres og utvikles etter en vedtatt virksomhetsstrategi. En virksomhetsstrategi er 
krevende å utvikle og en slik strategisk prosess vil kreve mye tid samt stille krav til aktiv involvering 
av styret i tett samarbeid med selskapets ledelse som tilrettelegger av strategiprosessen. Styret må 
påregne å bruke 6 – 9 måneder, 3 – 4 møter, på å gjennomføre en slik prosess fra start til vedtak i 
representantskapet. Dagens virksomhetsplan skal rulleres våren 2021. 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar forslag til styreinstruks og system for internevaluering av styret og av daglig leder. 
2. Styret vedtar forslag til styremøteevaluering. 
3. Styret vedtar å gjennomføre styreevaluering iht møteplan på styremøtet 12. juni 2020. 
4. Selskapet sender ut digitalt kartleggingsverktøy i forkant av styremøtet. 

 

 

Hilsen 

Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder og brannsjef 
Salten Brann IKS  

 


