
 

 
 
Styret – Salten Brann IKS        
 

Styresak nr. 08/22               1. februar 2022. 

HARMONISERING AV SELSKAPSAVTALEN FOR 3 IKS – FØRSTE GANGS 

BEHANDLING (Iris IKS, Salten Brann IKS og HMTS IKS) 

Vedlegg 1 Oversikt over hva som er felles bestemmelser mellom de 3 selskapene. 

Vedlegg 2 Forslag til revidert selskapsavtale (komplett). 

Vedlegg 3 Begrunnelse for hvorfor endringer foreslås. 

Vedlegg 4 Styresak 46/21 – forslag til endring i selskapsavtalen § 7, finansiering av 

selskapet. 

 

Oppsummering 

I felles eiermøte (dialogmøte) som ble gjennomført den 26. februar 2021 så ble det gitt 

folkevalgt opplæring til eierne hvor også selskapsavtalen ble gjennomgått. Opplæringen ble 

gjennomført av samfunnsbedriftene ved daglig leder Øyvind Brevik og advokat Agnete 

Sommerset. Etter endt opplæring ble det klart at selskapene fikk i oppdrag å starte en prosess 

med å harmonisere avtaleverket da det var divergens mellom fellespunktene som burde være 

like i alle 3 avtalene. Dette arbeidet har pågått ultimo 2021. Det har vært gjennomført flere 

arbeidsmøter mellom selskapene og samfunnsbedriftene ved Agnete Sommerset. 

Nå foreligger det et utkast til revidert og harmonisert avtale for selskapet som styret kan 

bearbeide med mål om å legge fram en revidert og harmonisert selskapsavtale til 

representantskapsmøtet som skal gjennomføres den 6. mai 2022. Det vil være naturlig å gi en 

muntlig presentasjon av den reviderte avtalen i dialogmøte med eierne den 11. februar 2022. 

Fra tidligere har eierne fått orientering om de foreslåtte endring i § 7 som omhandler 

finansiering. Dette ble gjennomført i representantskapet i november 2021 hvorpå hver 

eierkommune har fått saken oversendt til interne forberedelser i forkant av dialogmøtet den 11. 

februar 2022. 

Selskapet vil presentere forslag til revidert avtale i styremøtet. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar forslaget om revidert og harmonisert selskapsavtale til orientering 

2. Selskapet tilpasser de endringer som styret har redegjort for i styremøtet. 

3. Selskapet forbereder beslutningssak til representantskapet 6. mai 2022 med 

styrebehandling 4. april 2022. 


