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Val av styre for perioden 2021-2023, fastsettelse av styrehonorar og endring av 
selskapsavtale 
 

BEHANDLING: 

 
Brannsjefen sin anbefaling 

1. Representantskapet fastsetter følgende styre for neste periode, ref. selskapsavtale for Haugaland 
brann og redning iks: 

Styreleder, nestleder og styremedlem: 

Styreleder:  ____________  
Nestleder:  ____________  
Styremedlem:  ____________ 
Styremedlem:  ____________ 
Styremedlem: ____________  

 Varamedlem, numerisk og i rekkefølge: 

Varamedlem 1: ____________ 
Varamedlem 2: ____________ 
Varamedlem 3: ____________ 
Varamedlem 4: ____________ 
Varamedlem 5: ____________ 

Ansatterepresentanter, ref. protokoll av 23.4.2021, er for samme periode: 

Styremedlem:  ____________ med ____________ som personlig varamedlem. 
Styremedlem:  ____________ med ____________ som personlig varamedlem. 
Styremedlem:  ____________ med ____________ som personlig varamedlem. 

 
2. Representantskapet vedtar følgende endringer i selskapsavtalen § 3-2, første avsnitt: 

Avsnittet endres fra: Styret skal ha 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse skal fordeles 
mellom medlemmer valgt av ansatte og medlemmer valgt av deltagerkommunene slik: 
Deltagerkommunene - 5 medlemmer, ansatte - 3 medlemmer. 

Til: Styret skal ha 8 medlemmer, 5 valgt av deltagerkommunene og 3 valgt av og blant de ansatte. Det 
er for medlem valgt av deltagerkommunene varamedlem i numerisk rekkefølge hvor varamedlem 



nummer 1 har oppmøterett, men ikke stemmerett. For medlem valgt av de ansatte er det personlige 
varamedlem.  

 
3. Representantskapet fastsetter følgende retningslinjer for styregodtgjøring for perioden 2021-2023: 

 

Retningsliner for godtgjersle til styret i Haugaland brann og redning iks 

Årleg godtgjersle til styreleiar  
 

Årleg godtgjersle til nestleiar i styret  

Årleg godtgjersle til styremedlem   

Årleg godtgjersle til fast varamedlem   

Styremedlemmer må delta på minst halvparten av møta for å få fullt 
styrehonorar. Ved deltakelse på mindre enn halvparten av møta, for eksempel 
3 av 8 møter, utbetalast 3/8 av styrehonoraret. 

 

Møtegodtgjersle pr møte for varamedlem  

Møtegodtgjersle pr møte for styreleiar, nestleiar og styremedlem for møter ut 
over 8 møter pr år 

 

Dokumentert tapt arbeidsforteneste – øvre grense pr dag  

Det vert ikkje utbetalt refusjon for tapt arbeidsforteneste i forbindelse med 
styremøter, men kan tilstås styremedlemmer når desse etter avtale 
representerer selskapet i annan samanheng.  

Tapt arbeidsforteneste/utlegg vert dekka etter skriftleg krav når arbeidsgjevar 
har gjort trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar. 

Arbeidsgjevar som ikkje trekker arbeidstakar i løn kan krevje å få dekka 
utgifter til løn i den tida arbeidstakar har vært fråverande som fylgje av 
deltaking på møte m.v. for Haugaland Brann og Redning IKS. 

 

 

 

 

Sjølvstendig næringsdrivande kan maksimalt få 1/1800 del av 
pensjonsgjevande inntekt frå siste likning pr møtetime. Den maksimale satsen 
vert avgrensa til 350 kr/time – øvre grense kr 2 200 pr dag. 

 

Tap/utlegg skal legitimerast og må stå i rimeleg forhold til medgått møtetid. 
Tap i pårekna overtid eller anna ekstrainntekt kan ikkje erstattast. 

 

Reisegodtgjersle vert dekka i samsvar med Statens reiseregulativ  

 
Behandling i representantskapet 23.04.2021 
 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 

 
Valg av medlemmer 

Det skal etter selskapsavtalen § 3-2 være 5 medlem valgt av representantskapet og 3 medlem valgt av de 
ansatte (blant de ansette). Kriteriene for valg av styremedlem er å sikre at styret settes sammen på en måte 
som avspeiler bredde i kompetanse og kjønnsbalanse, samtidig som deltagerkommunenes interesser 
ivaretas.  

Varamedlem for deltagerkommunene endres fra å være personlige til å være numeriske.  

Valgperioden til styremedlemmene er to år med mulighet for gjenvalg. Styret fungerer til nytt styre er valgt 
og konstituert jf. lovens § 10. Representantskapet velger styrets leder og nestleder.  

Valg av styremedlemmer blant de ansatte gjennomføres etter «Forskrift om de ansattes rett til 
representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv.» og resultatet vil være klart innen 23.04.2019.  

Valgkomitèen legger frem sin innstilling i møtet. 

Det er opprettet en valgkomitè etter selskapsavtalen § 3-3, ref. repr. sak 20/010. Medlemmer av 
valgkomitèn er: 



1. Gerd Helen Bø 
2. Sigmund Lier 
3. Ole johan Vierdal 
4. Linn Therese Erve 
5. Jarle Nilsen 

Endring av selskapsavtale 

Det foreslås av valgkomitèen å endre oppsettet fra å være personlig varamedlem for hver av 
styremedlemmene til å ha varamedlem som er i numerisk rekkefølge. Videre foreslås det at varamedlem 
nummer 1 har fast oppmøterett, men ikke stemmerett.   

Endring i første avsnitt foreslås dermed til, ref. selskapsavtalen § 3-2, første avsnitt: 

Styret skal ha 8 medlemmer, 5 valgt av deltagerkommunene og 3 valgt av og blant de ansatte. 
Det er for medlem valgt av deltagerkommunene varamedlem i numerisk rekkefølge hvor 
varamedlem nummer 1 har oppmøterett, men ikke stemmerett. For medlem valgt av de ansatte 
er det personlige varamedlem.  

Det er gjort en juridisk vurdering av dette av Agnete Sommerset i Samfunnsbedriftene den 12.04.2021. Det 
konkluderes med at endringen av denne art kan vedtas av representantskapet under forutsetning av 2/3 
flertall. Saken legges frem for hver enkelt kommune til orientering. 

 

Fastsettelse av styrehonorar 

Det er representantskapet som fastsetter styrehonorar for leder, nestleder og medlemmer etter 
selskapsavtalens § 4-2. 

I representantskapssak 19/011, valg av styret, ble det vedtatt retningslinjer for styregodtgjøring for 
perioden 2019-2021: 

Valgkomitèen la frem følgende forslag til retningslinjer for styregodtgjøring for perioden 2019-2021, og 
som ble vedtatt i representantskapsmøte 26.04.2019: 

Retningsliner for godtgjersle til styret i Haugaland Brann og Redning IKS 

Årleg godtgjersle til styreleiar  60 000 

Årleg godtgjersle til nestleiar i styret 36 000 

Årleg godtgjersle til styremedlem  24 000 

Styremedlemmer må delta på minst halvparten av møta for å få fullt 
styrehonorar. Ved deltakelse på mindre enn halvparten av møta, for eksempel 
3 av 8 møter, utbetalast 3/8 av styrehonoraret. 

 

Møtegodtgjersle pr møte for varamedlem  2 000 

Møtegodtgjersle pr møte for styreleiar, nestleiar og styremedlem for møter ut 
over 8 møter pr år 

2 000 

Dokumentert tapt arbeidsforteneste – øvre grense pr dag 2 200 

Det vert ikkje utbetalt refusjon for tapt arbeidsforteneste i forbindelse med 
styremøter, men kan tilstås styremedlemmer når desse etter avtale 
representerer selskapet i annan samanheng.  
Tapt arbeidsforteneste/utlegg vert dekka etter skriftleg krav når arbeidsgjevar 
har gjort trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar. 
Arbeidsgjevar som ikkje trekker arbeidstakar i løn kan krevje å få dekka 
utgifter til løn i den tida arbeidstakar har vært fråverande som fylgje av 
deltaking på møte m.v. for Haugaland Brann og Redning IKS. 

 
 
 
 

Sjølvstendig næringsdrivande kan maksimalt få 1/1800 del av 
pensjonsgjevande inntekt frå siste likning pr møtetime. Den maksimale satsen 
vert avgrensa til 350 kr/time – øvre grense kr 2 200 pr dag. 

Endring 

Tap/utlegg skal legitimerast og må stå i rimeleg forhold til medgått møtetid. 
Tap i pårekna overtid eller anna ekstrainntekt kan ikkje erstattast. 

 

Reisegodtgjersle vert dekka i samsvar med Statens reiseregulativ  



 
 

VURDERINGER: 

 
Det er ikke gjort vurderinger i saken utover det som står under saksopplysninger. Det vises også til 
styreevaluering i representantskapssak 21/006. 
 
 
 
 
 
Haugesund, 20.04.2021 
 
 
Dag Botnen 
Brannsjef 
 
 
Vedlegg: 
  
- 


