
MØTEINNKALLING TIL REPSKAP FOR NKS110 IKS, 8. SEP 2021 

 

På vegne av leder for representantskapet kalles det inn til møte i representantskapet i 

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralene IKS. 

  

Innkalling sendes til den faste representanten, og den enkelte må selv sende innkalling videre 

til vararepresentanten hvis representanten selv ikke kan stille på møtet. 

  

Saksliste: 

  

Sak 18/21         Fortegnelse over representantskapets medlemmer 

Sak 19/21         Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 20/21         Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet 

Sak 21/21         Forslag til endring i selskapsavtalen - regnskapsprinsipper 

Sak 22/21         Vedtak i sak 6/21 i representantskapsmøte 11.03.21 – valg av styre 

Sak 23/21         Faktureringsplan NKS110 IKS – 2021/2022 

Sak 24/21         Samarbeidssentraler for back-up løsninger 

Sak 25/21         Orientering drift   

Sak 26/21         Eventuelt 

  

Kommentarer til sakslisten: 

  

Det er berammet møte i referansegruppen torsdag 19. august og styremøte  mandag 23. 

august. I tillegg arrangeres det en egen workshop med risikostyring som hovedtema for styrets 

medlemmer onsdag 1. september. Sakslisten til representantskapsmøtet kan på bakgrunn av 

det bli endret ved at det tilkommer flere saker til behandling enn det som fremkommer av 

foreløpig saksliste over. Det er sannsynlig at saker som omhandler alarmhåndteringssystem 

og samarbeidssentraler for back-up løsninger vil bli fremmet for representantskapet. 

Saksunderlag knyttet til dette vil i så fall bli sendt ut i etterkant av styremøtet 23. august og 

senest to uker før representantskapsmøtet. 

  

Representantskapet behandlet i sitt møte 14. juni forventet møteplan og at en i den første 

perioden må påregne at man kalles inn oftere, og med kortere varsel enn det som er vanlig. 

Det sikrer god og aktiv eierstyring i tillegg til at nødvendig fremdrift opprettholdes i 

oppstarts- og implementeringsfasen. Informasjonsbehovet er ulikt og til tider stort. Kombinert 

med en rekke parallelle prosesser og avhengigheter mellom disse, kan det være krevende å ha 

en helhetlig oversikt for alle involverte på de ulike nivåer. Utover ordinære 

representantskapsmøter som vanligvis er saksorientert, kan det legges til rette for dialogmøter 

som en supplement. Disse kan gjerne kobles mot viktige milepæler i fremdriften og 

implementeringen, og kan ellers være nyttige med hensyn til rolleavklaringer og eventuell 

gråsoneproblematikk i etablerings- og oppstartsfasen det første året. Behovet for slike 

dialogmøter vil bli tatt opp under sak 24/21 Eventuelt.  

  

Sak 21/21, Sak 22/21 og Sak 23/21 ligger vedlagt. 

  

Ellers når det gjelder informasjon så ble det i slutten av juni mulighet for å abonnere på 

nyhetsbrev for NKS110 IKS. En må selv registrere seg for å motta disse 

(https://nks110.no/nyhetsbrev/). Dette er for øvrig et supplement til nettsiden 

(https://nks110.no/). 

  

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fnks110.no%2fnyhetsbrev%2f&umid=0fa21f98-1153-4182-a15e-e69e6932efdf&auth=c32a538a0cea9f4d7790708a4a5f8068d691d333-6820eca2c6ee778fa94cb51123604f06f3191cc2
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fnks110.no&umid=0fa21f98-1153-4182-a15e-e69e6932efdf&auth=c32a538a0cea9f4d7790708a4a5f8068d691d333-9cb0c4cb638a140d9e27fafb0a8d8c9b807257d8


Med vennlig hilsen 

  

Trond Brenden 

Daglig leder NKS110 IKS 

 


