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SAKSOPPLYSNINGER: 

 
Saken er en oppfølging av vedtak i representantskapet 5. februar 2020 hvor det ble gjort følgende vedtak: 

1. Haugaland brann og redning iks er åpen for å komme frem til en minnelig løsning med Haugesund 
kommune, men vil ta rettslige skritt om saken ikke er endelig avklart innen utgangen av mars 2020. 

2. Etter nye juridiske vurderinger og anbefalinger, samt som et siste forsøk på dialog med Haugesund 
kommune, ber representantskapet om at styret krediterer driftsutgifter for perioden 1.1.2019 - 
1.7.2020. Det presiseres at kravet om driftsutgifter ikke frafalles og vil være en del av dialogen i 
prosessen videre.  

Kreditering skjer først når Haugesund kommune har skriftlig bekreftet dato for dialogmøte, senest innen 
29.02.2020.  

3. Representantskapet oppnevner to representanter i tillegg til styreleder som representerer eierne i 
dialogmøte(r). 

4. Det er representantskapet som skal behandle resultatet etter dialogmøte(ne).  

5. Dersom dialogen ikke fører frem, ber representantskapet Karmøy kommune om å inngå avtale med 
Haugesund kommune om å være part i en rettslig prosess på vegne av øvrige eierkommuner. 

Det er ut fra punkt 2 og 3 i vedtaket gjennomført dialogmøte med Haugesund kommune hhv 25. mars og 
02. april 2020.  

 

 

    



VURDERINGER: 

 
Saken legges frem for representantskapet i møtet.  
 
 
 
 
 
 
 
Haugesund, 02.04.2020 
 
 
Dag Botnen 
brannsjef 
 
 
Vedlegg:   

1.  Representantskapssak 19/019 - Haugesund kommune sin uttredelse fra HBR 
2.  Protokoll fra representantskapsmøte 14.11.2019 
3.  Mail av 02.12.2019, Deloitte sine vurderinger av vedtak i representantskapet  
4.  Vurderinger av Karmøy kommune sin kommuneadvokat av 16.12.2019  
5.  Sak 20/003 i representantskapet for Haugaland brann og redning iks med protokoll 
 
Referanse: 
1. Møter med Haugesund kommune hhv 25.03 og 02.04.2020. 
 


