
Felles regulering i avtalene til Salten Brann, HMTS og IRIS Salten. 

 

Felles regulering Individuell regulering 
 

§ 1 Navn og deltakere 
 

Litt ulike eierkommuner i selskapene 

§ 2 Hovedkontor 
 

 

 § 3 Formål – må være selskapsspesifikt 
Enkelte formuleringer kan være 
hensiktsmessig å ha likt – eks. utskilling av 
konkurranseutsatt virksomhet 
 

§ 4 Selskapsform og ansvarsforhold 
Eier- og ansvarsforhold settes opp med % 
eller brøk.  
(lenke til artikkel om uttalelse fra Brreg) 

 

 § 5 Innskuddsplikt – ikke alle selskapene 
har dette. Reguleres selskapsspesifikt. 
 

§ 6 Eierandel og ansvarsfordeling 
 

 

 § 7 Selskapets finansiering 
 

§ 8 Representantskapet 
Personlige vara 
Stemmefordeling: historisk begrunnelse? 
 

§ 8 Salten Brann: minst to personlige 
varamedlemmer for hvert faste medlem. 

§ 9 Valgkomité 
 

 

 § 10 Styre og styrets sammensetning 
Numeriske vara for rep.skapsvalgte 
styremedlemmer. 
Styremedlemmer blant de ansatte: 
personlige varamedlemmer 
 

§ 11 Selskapets representasjon 
 

 

§ 12 Representantskapets myndighet 
 

 

§ 13 Innkalling til møte i representantskapet 
Samme frist for alle. 
«Selskapets revisor skal møte i årsmøte når 
de saker som skal behandles er av en slik 
art at dette må anses som nødvendig.» 
Dette er etter modell fra aksjeloven. Finnes 
ikke i IKS-loven. Styret kan anse dette 
nødvendig, men også enkelt-aksjonærer 
eller revisor selv. Men: neppe møteplikt ved 
rutinemessig behandling av årsregnskap. 
Det skal noe mer til for å anse det 
«nødvendig». 
 

 

https://www.samfunnsbedriftene.no/advokattjenester/selskapsrett/flerkommunale-selskap-og-foretak-ma-angi-eier-og-ansvarsforhold/
https://www.samfunnsbedriftene.no/advokattjenester/selskapsrett/flerkommunale-selskap-og-foretak-ma-angi-eier-og-ansvarsforhold/


§ 14 Saksbehandlingen i 
representantskapet 
 

 

§ 15 Styrets myndighet 
 

 

§ 16 Innkalling til styremøte 
 

 

§ 17 Saksbehandlingen i styret 
 

 

§ 18 Daglig ledelse 
 

 

§ 19 Opptak av lån 
 

Kan være ulike lånerammer 

 § 20 Etablering av fond – alle regulerer noe 
av det, men IRIS har kanskje selvkostfond 
mens de andre snakker om andre typer 
fond?  
 

 § 21 Regnskap og revisjon – her følger 
selskapene ulike regnskapsregler 
 

§ 22 Godtgjørelser 
Merk: ny uttalelse fra KDD om særskilt 
godtgjøring til leder i rep.skapet.  
 

 

§ 23 Uttreden og utelukkelse 
 

 

§ 24 Oppløsning og avvikling 
 

 

§ 25 Utvidelse  
 

 

§ 26 Tvisteløsning 
 

 

 § 27 Utøvelse av forvaltningsmyndighet 
Bare for Salten Brann 
 

§ 28 Endring av selskapsavtalen 
 

 

§ 29 Tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon 
 

Annerledes for IRIS med datterselskapene 

 § 30 Pensjonsavtale – selskapsspesifikt 
 

§ 31 Ikrafttredelse 
 

 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 


