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Til stede: Gerd Helen Bø, leder  Suldal 
Jarle Nilsen, medlem  Karmøy  
Osmund Våga, medlem Bokn  
Linn Therese Erve, medlem Sveio  
Marte Eide Klovning, medlem Utsira 
Ole Johan Vierdal, medlem Vindafjord 
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Etne 
Sigmund Lier, medlem  Tysvær  
 

 Forfall: Arne-Christian Mohn Haugesund 
 

Andre: Elling Hetland, styreleder 
 Torleif Østrem-Olsen, nestleder styret 
 Kristin Helle, styremedlem 
 Rune Håheim, styremedlem 
 Ole Martin Nordstrand, styremedlem 
 Dag Botnen, daglig leder 
 Siv Kristiansen, leder økonomi 
   

Diverse merknader: - 
 
Underskrifter: 
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SAKSOVERSIKT 
 

Sak nr Tittel Saksbehandling 

20/005 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak  

20/006 Godkjenning av protokoll Vedtak  

20/007 Regnskap 2019 Vedtak  

20/008 Årsmelding Vedtak  

20/009 Haugesund sin uttredelse av selskapet Vedtak  

20/010 Valg av valgkomite Vedtak 

20/011 Orientering om drifta Orientering 

20/012 Eventuelt - 

 

 
 
 

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL 
 
20/005 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.  

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.  

20/006 Godkjenning av protokoll 05.02.2020 
 

Brannsjefen sin anbefaling 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 05.02.2020 som 

framlagt.  

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 05.02.2020 som 

framlagt.  

20/007 Regnskap 2019 
 

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING 
1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner: 

a. kr. 1 151 674,- avsettes på selskapets disposisjonsfond. 

b. kr 721 979 avsettes av på selskapets bundne fond. 

c. Udekket investeringskostnad på kr. 1 940 014 dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet. 

Saksbehandling i styret 26.03.2020 
Vedlegg 2, regnskap med noter, ble gjennomgått av leder økonomi. 
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
STYRET SIN ANBEFALING 
1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner: 

a. kr. 1 151 674,- avsettes på selskapets disposisjonsfond. 

b. kr 721 979 avsettes av på selskapets bundne fond. 

c. Udekket investeringskostnad på kr. 1 940 014 dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet. 



 
Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020 
Leder økonomi, Siv Kristiansen, gikk gjennom regnskapet i møtet. 
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner: 

a. kr. 1 151 674,- avsettes på selskapets disposisjonsfond. 

b. kr 721 979 avsettes av på selskapets bundne fond. 

c. Udekket investeringskostnad på kr. 1 940 014 dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet. 

20/008 Årsmelding  
 

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldingen slik den er fremlagt. 

Årsmeldingen sendes til eierkommunene til orientering.  

Saksbehandling i styret 26.03.2020 
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
STYRET SIN ANBEFALING 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldingen slik den er fremlagt. 

Årsmeldingen sendes til eierkommunene til orientering.  

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020 
Daglig leder gikk gjennom årsmeldingen slik den er fremlagt. 
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldingen slik den er fremlagt. 

Årsmeldingen sendes til eierkommunene til orientering.  
  
20/009 Haugesund sin uttredelse av selskapet  

 
Forhandlingsgruppa sitt forslag til vedtak 
1. Representantskapet forlenger mandatet gitt til Jarle Nilsen, Gerd Helen Bø og Elling Hetland i 

representantskapsmøte 5. februar 2020. Dersom forhandlinger med Haugesund kommune ikke fører 
frem eller har tilstrekkelig fremdrift innen 15. mai 2020, gis nevnte personer mandat til å ta ut stevning 
for alminnelige domstoler eller anlegge sak for voldgiftsretten sammen med øvrige eiere av Haugaland 
brann og redning iks.  

 

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020 
Deloitte advokater vil utarbeide et skriv om status for prosessen og anbefalinger for videre steg innen 26. 
april 2020. Hver enkelt kommune har dermed anledning til å orientere om, og eventuelt fatte vedtak, om 
vedtaket i representantskapet i sine kommuner innen 15. mai 2020. 

Det må innarbeides titler i vedtaket for de som er navngitt. 

Utover dette ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet forlenger mandatet gitt til representantskapsleder Gerd Helen Bø, 

representantskapsmedlem Jarle Nilsen og styreleder Elling Hetland  i representantskapsmøte 5. februar 
2020. Dersom forhandlinger med Haugesund kommune ikke fører frem eller har tilstrekkelig fremdrift 
innen 15. mai 2020, gis nevnte personer mandat til å ta ut stevning for alminnelige domstoler eller 
anlegge sak for voldgiftsretten sammen med øvrige eiere av Haugaland brann og redning iks. 

 

 



 

20/010 Valg av valgkomite  
 

Brannsjefen sin anbefaling  

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar følgende valgkomité for valgperioden:  

a. ……  
b. ……  
c. ……  
d. ……  
e. ……  
 

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020  
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim foreslo følgende valgkomitè for perioden: 

a. Gerd Helen Bø, leder  (gjenvalg) 
b. Sigmund Lier, nestleder (gjenvalg) 
c. Ole Johan Vierdal, medlem (gjenvalg) 
d. Linn Therese Erve, medlem (ny) 
e. Jarle Nilsen, medlem (ny) 

Forslag til valgkomitè ble enstemming vedtatt. 

Vedtak i representantskapet 

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar følgende valgkomité for valgperioden:  
a. Gerd Helen Bø, leder  
b. Sigmund Lier, nestleder 
c. Ole Johan Vierdal, medlem 
d. Linn Therese Erve, medlem 
e. Jarle Nilsen, medlem 

20/011 Orientering om drifta  

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering.  

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020 
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET 
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering.  

 
20/012 Eventuelt 
 

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt. 
 


