
 

 

 

 
 

Internevaluering 
Styret i Salten Brann IKS 

    
 Metode 

 
Denne internevalueringen skal gjøres 
årlig og med bakgrunn i selskapets 
styreinstruks og iht vedtatt møteplan. 
Kartleggingen gjennomføres digitalt som 
initieres fra selskapet. Rapport av 
kartlegging oversendes styreleder. 
 

Skala 

5=Svært bra / I høy grad / Veldig enig 
4=Bra / Ja / Enig 
3=Middels / I noen grad / Til en viss grad enig 
2=Mindre bra / I relativt liten grad / I liten grad enig 
1=Svært dårlig / Nei / Uenig 
 

    

 Spørsmål Vurdering 
1-5 

Forklaring/Beskrivelse/Kommentar 
 

1 Egeninnsats 
Her skal hvert styremedlem gi vurdering av sin egen innsats i forhold til plikter og ansvar man har påtatt seg med sitt 
verv, jfr. aksjelov, IKS-lov, vedtekter, styreinstruks mv. 

1.1 Jeg leser sakspapirer i god tid før 
møtet og er godt forberedt. 

  

1.2 Jeg deltar aktivt i møtene og 
fremfører egne meninger uten å 
begrense meg selv. 

  

1.3 Jeg lytter til og vurderer innspill 
og kommentarer fra andre styre-
medlemmer. 

  

1.4 Jeg kjenner til og forstår 
selskapets virksomhetsstrategi og 
planverk. 

  

1.5 Jeg fokuserer på vesentlige 
problemstillinger. 

  

1.6 Jeg tilfører verdifull erfaring og 
generell kunnskap til styrets 
diskusjoner. 

  

1.7 Jeg har bra fremmøte og er lett 
tilgjengelig for styret. 

  

    

2. Egnethet & kompetanse 
2.1 Har styret nødvendig 

kompetanse, egenskaper og 
erfaring som kreves for å utvikle 
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selskapet iht vedtatt 
virksomhetsstrategi? 

2.2 Har styret tilstrekkelig innsikt og 
forståelse for: 

  

 - Gjennomføring av                                                
strategiske vurderinger? 

  

 - Relevante lover og forskrifter 
som gjelder for selskapets 
virksomhet? 

  

 - Selskapets visjon og policy?   

 - Risikoforhold som vedrører 
selskapets virksomhet, 
herunder likviditets- og 
kredittrisiko? 

  

2.3 Har du som styremedlem rett 
kompetanse til å bidra til at 
selskapet utvikler seg på en god 
måte? 

  

2.4 Er du som styremedlem inhabil i 
saker som kan bli eller skal 
behandles i styret? 

  

2.5 Klarer du som styremedlem å ha 
selskapets interesse i fokus når 
styret behandler sakene, og 
dermed ikke være styrt av sær-
interesser? 

  

2.6 Fungerer styreleder godt som 
leder av styret? 

  

    

3. Arbeidsform   

3.1 Arbeider styret totalt sett godt og 
effektivt i møtene? 

  

3.2 Er styrets diskusjoner åpne, 
grundige og løsningsorienterte, 
slik at beslutninger ikke utsettes 
unødvendig? 

  

3.3 Er styret i tilstrekkelig grad kritisk 
til administrasjonens arbeid og 
vurderinger? 

  

3.4 Prioriterer styret sin tid riktig med 
tanke på: 

  

 - Visjon, strategi og mål?   

 - Kvalitetssikringssystemene i 
selskapet (ISO 9001, 14001, 
45001)? 
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 - Budsjetter og prognoser, 
herunder balanse- og 
likviditetsbudsjetter? 

  

 - Organisasjon og ledelse?   

 - Temasaker, faglige problem-
stillinger? 

  

3.5 Klarer selskapet å utnytte styrets 
kompetanse og kapasitet? 

  

3.6 Finnes det saker som styret ikke 
behandler som burde blitt 
behandlet av styret jfr. 
aktsomhetskravet? 

  

3.7 Er informasjonen som styret 
mottar i form av saks-
dokumentasjon og ellers i møtene 
av tilstrekkelig utredet og av 
tilfredsstillende kvalitet? 

   

3.8 Har styret en formening om 
fremtidige muligheter og trusler? 

  

3.9 Holdes styremøtene i henhold til 
vedtatt møteplan? 

  

3.10 Sendes møteinnkallinger og 
styrepapirer ut til styret minst 1 
uke før planlagt styremøte? 

  

3.11 Er møtene passe lange og ledet 
på en slik måte at styret får 
diskutert sakene tilstrekkelig, 
men ikke unødig lenge? 

  

3.12 Er det noen i styret som er for 
dominerende under møtene slik 
at de andre ikke slipper til? 

  

3.13 Har styrets medlemmer en tydelig 
og klar rolleforståelse under 
styre-møtene? 

  

3.14 Blir styrets beslutninger 
gjennomført på en god måte? 

  

3.15 Har styret passe mye kontakt 
med eierne? 

  

3.16 Gir styret tilstrekkelig med 
tilbakemeldinger til daglig leder? 

  

3.17 Får styret tilbakemeldinger fra 
daglig leder? 

  

3.18 Er protokolleringen fra styrets 
møter slik den bør være? 

  

3.19 Har styret en tilfredsstillende 
styreinstruks? 
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4. Økonomisk kontroll og driftsovervåking (intern kontroll) 

4.1 Har styret tilfredsstillende 
(tilstrekkelig og ofte nok) 
oppfølging av selskapets drift og 
resultater til å kunne overvåke og 
kontrollere virksomheten? 

  

4.2 Kommer rapportene med 
tilfredsstillende frekvens, og er de 
tilstrekkelig ferske? 

  

4.3 Er rapporter og annen info passe 
omfattende og detaljert? 

  

4.4 Diskuterer styret også marked og 
salg i tilstrekkelig grad? 

  

    

5. God moral og tilfredsstillelse av alle lovkrav 

5.1 Er de enkelte styremedlemmer 
klar over sitt ansvar og er de seg 
det bevisst? 

  

5.2 Er styret noen gang i 
styrearbeidet utsatt for fristelser 
til å bryte lov eller forskrift? 

  

    

6. Riktig organisering og daglig ledelse 
6.1 Er selskapet riktig organisert med 

den rette bemanning av nøkkel-
funksjonene? 

  

6.2 Er selskapet fornøyd med 
arbeidet til daglig leder? 

  

 - resultat; skaper DL resultater 
iht vedtatte planer. 

  

 - framferd; utvikling, åpenhet, 
redelighet, kvalitet, løsninger 
og nettverk. 

  

 - strategi; når selskapet de 
strategiske målene. 

  

 - styresaker; forbereder DL 
sakene godt mtp fokus og 
kvalitet. 

  

 - styremøtene; til rettelegger DL 
for styremøter 
tilfredsstillende. 

  

 - vedtak og protokoller; fører DL 
protokoller med vedtak 
tilfredsstillende. 
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 - omdømme; jobber DL med å 
bygge selskapets omdømme 
iht forventninger. 

  

 - offentlighet; fokuserer DL på 
meroffentlighet og 
arkivplikten. 

  

 - intern kontroll; rapporterer DL 
iht styrets forventinger innen 
o økonomi 
o tjenesteproduksjon 
o HMS (fravær + klima) 
o dokumentasjon 

  

6.3 Forholder DL seg til styrets 
beslutninger og vedtak? 

  

6.4 Har selskapet den rette daglige 
leder? 

  

 
 
 


