
Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 
Postboks 120 

4491 Kvinesdal 

Bankkonto:  

3080 32 25660 

Organisasjonsnr.: 

988 798 185 

 

 

Eierkommuner: 

 

Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 

Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 

Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 

Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 

Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 

 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 

Telefon: 97 51 02 98 

E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 

Telefon 90 95 62 46 

E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET 

 

Medlemmer: Varamedlemmer(Ap) 

 

Knut H. Nomeland, Sp, leiar Tora Homme Uppstad 

Kent M. Lund ,H , nestleiar Hallvard K. Rysstad 

Kjell Ove Tveiten, Ap Solveig Rysstad 

Gyro K. Uppstad, Ap Varamedlem (H) 

Ann Christin Jacob V Edvin Brottveit 

 Varamedlemmer (for Sp/V) 

 Steinar H. Homme 

 Knut J. Homme 

           

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET  
 

Tid: Onsdag 9. mai 2018 kl. 13.00 
 

Stad: Rådhuset,  

 

SAKSLISTE 

SAK 09/18  GODKJENNING AV MØTEBOK  

SAK 10/18 ÅRSREKNESKAPET FOR 2017 ØYNE INDUSTRIBYGG VALLE KF 

SAK 11/18 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2017 VALLE KOMMUNE 

  (Saka vert ettersendt) 

SAK 12/18 SELSKAPSKONTROLL SETESDAL BRANNVESEN IKS 

 

Fast post:  Revisor orienterer 

 

Eventuelt 

 

Valle, den 3. mai 2018 

 

Knut H. Nomeland     

Leiar     Kjell Ivar Hommen 

Utvalssekretær 

 

Innkalling/saksliste sendt elektronisk til medlemmer, ordførar, rådmann og revisor 

Kopi elektronisk til: Gunn Margith Homme og Setesdølen 
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Varamedlem(er) møter berre etter særskild innkalling. 

Eventuelle forfall meldast til Kjell Ivar Hommen, tlf. 97 51 02 98  
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3080 32 25660 
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Eierkommuner: 

 

Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 

Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 

Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 

Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 

Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 

 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 

Telefon: 97 51 02 98 

E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 

Telefon 90 95 62 46 

E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

VALLE KOMMUNE – KONTROLLUTVALET 

 

MØTEBOK 
 

Møte nr. 02/18 

 

Dato: 22.03.2018 kl. 09.00.00 –10.30. 

 

Stad: Kommunehuset, formannskapssalen 

 

Til stades: 

Knut H. Nomeland, leiar 

Kent M. Lund 

Kjell Ove Tveiten 

Tora Homme Uppstad (vara for Gyro K. Uppstad) 

 

Ann Christin Jacob og Gyro K. Uppstad hadde forfall  

 

Dessutan møtte: 

Ordførar Steinar Kyrvestad 

Rådmann Aud Sunniva Fuhr (orientering) 

Rektor Marit Brokke (orientering) 

Revisor Tommy Pytten 

Utvalssekretær Kjell Ivar Hommen 

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakslista.  

 

SAKSLISTE 
SAK 05/18  GODKJENNING AV MØTEBOK  

SAK 06/18 OMKLASSIFISERING AV JORDBRUKSAREAL - RUTINAR 

SAK 07/18 ORIENTERINGAR FRÅ RÅDMANNEN 

SAK 08/18 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING 

 

Referatsak: 

R 01/18 RAPPORT FRÅ SKATTEOPPKREVJAREN I VALLE 

 

Fast post:  Revisor orienterer 

 

Eventuelt 
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Valle, 22.03.2018 

 

 

Godkjenning av møteboka: 

 

 

Knut H. Nomeland       Kent M. Lund  Kjell Ove Tveiten Tora Homme Uppstad

      

       

 

 

Utskrift vert sendt til:  

Kontrollutvalets medlemmer og varamedlemmer, ordførar, rådmann, revisor, Gunn Marith 

Homme og Setesdølen 
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Møtebok 22. mars 2018      Valle kontrollutval 

 

SAK 05/18  GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ 23.11.17  

 

Samrøystes vedtak:  

 

Møteboka frå møte 25. januar 2018 vert godkjend.  

 

 

SAK 06/18 OMKLASSIFISERING AV JORDBRUKSAREAL – RUTINAR 
 

Samrøystes vedtak: 

 

Rådmannen la fram rutinar i tråd med kva kontrollutvalet har etterspurt. 

 

Desse vert teken til orientering. 

 

 

 

Saksutgreiing:      Sakshandsamar: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 06/18 OMKLASSIFISERING AV JORDBRUKSAREAL -RUTINAR 

 

Saka gjeld: 

 

I møtet i kontrollutvalet 23.11.2017 la rådmannen fram og orientera om sin rapport 

vedkomande kommunen sin kontroll av klassifiseringa av dyrka mark for gnr. 50, bnr. 6 i 

Valle kommune. 

Kontrollutvalet gjorde i møte slikt samrøystes vedtak: 

 

«Kontrollutvalet meiner at rapporten tilfredsstiller dei føringar som kom fram i revisor sin 

rapport og vedtak i kontrollutvalet med unnatak av rutinar for sakshandsaming og arkiv. 

Kontrollutvalet ber rådmannen legge desse rutinane fram for kontrollutvalet på neste 

møte.» 

 

Saka vart handsama i møte 25.01.2018, men utsett til neste møte (22.03.2018) 

 

Rådmannen legg fram rutinane i møtet. 

 

Framlegg til vedtak: 

 

 

 

 

SAK 07/18 ORIENTERINGAR 
 

Rådmann Aud Synniva Fuhr og rektor Marit Brokke orientera om kommunen sine 

varslingsrutinar og om stoda for Valle kommune når det gjeld mobbing i skulane.  
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Utvalet merka seg at kommunen har rutinar for varsling, og at skulane har rutinar og fokus på 

mobbing. 

 

Samrøystes vedtak: 

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av kommunen sine varslingsrutinar og stoda 

når det gjeld mobbing i skulane til orientering. 

 

 

Saksutgreiing:      Sakshandsamar: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 07/18 ORIENTERINGAR 

 

Saka gjeld: 

 

I møtet i kontrollutvalet 25.01.2018 kom det fram ynskje om å invitere rådmannen for å 

orientere om kommunen sine varslingsrutinar generelt og om stoda for Valle kommune nå det 

gjeld mobbing i skulane. 

 

Rådmannen er invitert til å orientera. 

 

 

 

SAK 08/18 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING FOR 2017 
 

Samrøystes vedtak: 

 

Årsmeldinga for 2017 vert vedteken. 

 

 

 

Saksutgreiing:     Sakshandsamar: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 08/18 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING FOR 2017 

 

Vedlegg: 

 

 Framlegg til årsmelding for 2017 

 

Sekretær har utarbeida framlegg til årsmelding for Valle kontrollutval 2017. 

 

Framlegg til vedtak: 

 

Årsmeldinga for 2017 vert vedteken. 

 

 

 

Referatsak: 

 

Denne saka vart referert og teken til orientering: 
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R 01/18 Rapport frå Skatteoppkrevjaren i Valle kommune 

 

 

Fast post: Revisor orienterar 

 

Revisor orientera om arbeidet med årsrekneskapen for 2017. 

Han meinte at rekneskapen burde vera ferdig innan den fastsette fristen, 15. april. 

 

 

 

Eventuelt 

 

Medlemma i kontrollutvalet hadde motteke mail frå Kim Pedersen om handsaminga av sak 

16/18 i formannskapet. 

 

Ordførar og rådmann orientera om dette. 

Kontrollutvalet tek orienteringa til etterretning. 

 

Etter møteplanen er neste møte i kontrollutvalet 3. mai 2018. 
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Kontrollutvalet i Valle kommune     

 

Sak: 10/18 

         Møtedato: 03.05.2018 

         Sakshandsamar: kih 

 

 

SAK 10/18 ÅRSREKNESKAPEN FOR 2017, ØYNE INDUSTRIBYGG VALLE KF 

 

Lover, forskrifter: 

Lov om kommunar og fylkeskommunar av 25. september 1992 

Forskrift om Årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for kommunale og fylkeskommunale 

føretak av 17. desember 1999. 

 

Saksdokument vedlagt saken: 

Årsrekneskapen for 2017  

Årsmelding for 2017  

Revisjonsmelding, datert 6. april 2018 

 

Saksopplysningar: 

Rekneskapen viser eit netto driftsresultat på kr 70 347 og eit rekneskapsmessig mindreforbruk 

(overskot) på  kr 50 346.  

Det føreligg standard revisjonsmelding frå Agder Kommunerevisjon IKS. 

 

Årsrekneskapen inneheld driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanserekneskap, 

økonomiske oversikter, noteopplysningar og pliktige budsjettopplysningar. 

 

Årsrekneskapen er utarbeida etter dei formelle krav som stilles i kommuneloven med 

tilhøyrande rekneskapsføresegner i forskrift om årsrekneskap og årsmelding for kommunale 

og fylkeskommunale føretak, og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg. 

 

Handsaming av årsrekneskapen 

Handsaming av årsrekneskap og årsmelding vil være slik, jf forskrift om årsrekneskap og 

årsmelding i kommunale føretak: 

- Føretaket sitt styre og dagleg leiar legg fram årsrekneskapen og årsmelding 

- Revisor legg fram revisjonsmelding til kommunestyret 

- Kontrollutvalet legg fram uttale om årsrekneskapen til kommunestyret 

- Formannskapet gjev innstilling til kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalets uttale skal føreligge når formannskapet handsamar rekneskapen) 

- Kommunestyret godkjenner rekneskapen 

 

 

Framlegg til vedtak: 

Uttale frå kontrollutvalet til kommunestyret: 

 

Kontrollutvalet har handsama rekneskapen for 2017 til Øyne Industribygg Valle KF. Saman 

med årsrekneskapen låg det føre revisjonsmelding frå Agder Kommunerevisjon IKS.  

 



Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av rekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og 

noter, tilfredsstiller dei formelle krav og rekneskapsbrukaren sitt informasjonsbehov. 

 

Ut over dette og det som går fram av revisjonsmeldinga til årsrekneskapen datert 6. april 

2018, har kontrollutvalet ingen merknader til årsrekneskapen for 2017 for Øyne Industribygg 

Valle KF. 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅRSREKNESKAP 
 
 
 

2017  
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Øyne Industribygg Valle KF 2017

Balanseregnskapet

Note Regnskap Regnskap
2017 2016

EIENDELER

A. Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg 3 3 102 486,80 3 190 642,80
Utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 0,00
Utlån 0,00 0,00
Aksjer og andeler 0,00 0,00
Pensjonsmidler 0,00 0,00

Sum anleggsmidler 3 102 486,80 3 190 642,80

B. Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 6 309,44 166 487,77
Premieavvik 0,00 0,00
Aksjer og andeler 0,00 0,00
Sertifikater 0,00 0,00
Obligasjoner 0,00 0,00
Derivater 0,00 0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd 615 381,14 386 550,88

Sum omløpsmidler 621 690,58 553 038,65

Sum eiendeler 3 724 177,38 3 743 681,45

GJELD OG EGENKAPITAL

C. Egenkapital
Disposisjonsfond 5 -553 433,90 -441 100,04
Bundne driftsfond 0,00 0,00
Ubundne investeringsfond 0,00 0,00
Bundne investeringsfond 0,00 0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) 5 -50 346,27 -92 333,86
Regnskapsmessig merforbruk (drift) 0,00 0,00
Udisponert investeringsregnskapet 0,00 0,00
Udekket investeringsregnskapet 0,00 0,00
Kapitalkonto 6 -1 992 486,80 -1 930 642,80
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0,00 0,00
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 0,00 0,00

Sum egenkapital -2 596 266,97 -2 464 076,70

D. Gjeld

Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00
Pensjonsforpliktelse 0,00 0,00
Sertifikatlån 0,00 0,00



3 Side 2 av 17 sider

Øyne Industribygg Valle KF 2017

Balanseregnskapet

Note Regnskap Regnskap
2017 2016

Andre lån -1 110 000,00 -1 260 000,00
Sum langsiktig gjeld -1 110 000,00 -1 260 000,00

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån 0,00 0,00
Annen kortsiktig gjeld -17 910,41 -19 604,75
Derivater 0,00 0,00
Premieavvik 0,00 0,00
Sum kortsiktig gjeld -17 910,41 -19 604,75

Sum gjeld -1 127 910,41 -1 279 604,75

Sum egenkapital og gjeld -3 724 177,38 -3 743 681,45

MEMORIAKONTI:

Ubrukte lånemidler 0,00 0,00
Andre memoriakonti 0,00 0,00
Motkonto for memoriakontiene 0,00 0,00
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Øyne Industribygg Valle KF 2017

DRIFTSDEL

Note Regnskap Regulert Regnskap
Tekst 2017 budsjett 2016

Driftsinntekter
Brukerbetalinger 0,00 0,00 0,00
Andre salgs- og leieinntekter -80 000,00 -80 000,00 -80 000,00
Overføringer med krav til motytelser -6 304,94 -6 000,00 -6 483,52
Overføringer uten krav til motytelser -160 000,00 -160 000,00 -160 000,00

Sum driftsinntekter -246 304,94 -246 000,00 -246 483,52

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00
Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tj.prod 13 383,40 50 000,00 21 645,96
Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretakets tj.prod 7 600,00 7 500,00 7 500,00
Overføringer 0,00 0,00 0,00
Avskrivninger 88 156,00 88 156,00 88 156,00
Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00

Sum driftsutgifter 109 139,40 145 656,00 117 301,96

Brutto driftsresultat -137 165,54 -100 344,00 -129 181,56

Eksterne finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -5 441,67 -2 000,00 -3 349,30
Gevinst finansielle omløpsmidler 0,00 0,00 0,00
Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00

Sum eksterne finansinntekter -5 441,67 -2 000,00 -3 349,30

Eksterne finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 10 416,00 20 000,00 12 353,00
Tap finansielle omløpsmidler 0,00 0,00 0,00
Avdrag på lån 150 000,00 150 000,00 50 000,00
Utlån 0,00 0,00 0,00

Sum eksterne finansutgifter 160 416,00 170 000,00 62 353,00

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 154 974,33 168 000,00 59 003,70

Motpost avskrivninger -88 156,00 -88 156,00 -88 156,00

Netto driftsresultat -70 347,21 -20 500,00 -158 333,86

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 5 -92 333,86 -92 334,00 -104 615,22
Bruk av disposisjonsfond -50 000,00 -50 000,00 0,00
Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00

Sum bruk av avsetninger -142 333,86 -142 334,00 -104 615,22
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Øyne Industribygg Valle KF 2017

DRIFTSDEL

Note Regnskap Regulert Regnskap
Tekst 2017 budsjett 2016

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00
Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk 0,00 0,00 0,00
Avsatt til disposisjonsfond 5 162 333,86 162 834,00 170 615,22
Avsatt til bundne fond 0,00 0,00 0,00

Sum avsetninger 162 333,86 162 834,00 170 615,22

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -50 347,21 0,00 -92 333,86

Regnskapsmessig mindreforbruk 50 346,24 0,00 92 333,86
Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 0,00
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Øyne Industribygg Valle KF 2017

INVESTERINGSDEL

Note Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap
2017 budsjett budsjett 2016

Investeringer i
anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00
Utlån og forskutteringer 0,00 0,00 0,00 0,00
Kjøp av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00
Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00
Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00

Årets finansieringsbehov 0,00 0,00 0,00 0,00

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 0,00 0,00 0,00 0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00
Kompensasjon for mva 0,00 0,00 0,00 0,00
Mottatte avdrag på utlån  og refusjoner 0,00 0,00 0,00 0,00
Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum ekstern finansiering 0,00 0,00 0,00 0,00

Overført fra driftsdelen 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av avsetninger 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum finansiering 0,00 0,00 0,00 0,00

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00

Udisponert i inv.regnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00
Udekket i inv. regnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00
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Regnskapsprinsipper mv.

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i
balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med
i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i
løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som
memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket Andre
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte
verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte
verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra
næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som
anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Foretaket følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden
ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/
likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.



Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året
etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med §
8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig
verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld.

Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår.
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter.
Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp
som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Foretaket følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For
foretakets øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt
mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.
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Øyne Industribygg Valle KF 2017

Note 1 - Spesifikasjon av endring i arbeidskapital

a) Anskaffelse og anvendelse av midler

Regnskap Regulert Regnskap
Tekst 2017 budsjett 2016

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -246 304,94 -246 000,00 -246 483,52
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 0,00 0,00 0,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -5 441,67 -2 000,00 -3 349,30

Sum anskaffelse av midler S -251 746,61 -248 000,00 -249 832,82

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 20 983,40 57 500,00 29 145,96
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 0,00 0,00 0,00
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 160 416,00 170 000,00 62 353,00

Sum anvendelse av midler T 181 399,40 227 500,00 91 498,96

Anskaffelse - anvendelse av midler U=W -70 347,21 -20 500,00 -158 333,86

Endring i ubrukte lånemidler 0,00

Endring i arbeidskapital V -70 347,21 -20 500,00 -158 333,86

b) Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Regnskap Regnskap
Tekst 2017 2016

Omløpsmidler
Endring i betalingsmidler 228 830,26 2 528,09
Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater 0,00 0,00
Endring kortsiktige fordringer -160 178,33 161 433,77
Endring derivater 0,00 0,00
Endring aksjer og andeler 0,00 0,00
Endring premieavvik 0,00 0,00

Sum endring omløpsmidler 68 651,93 163 961,86

Kortsiktig gjeld
Endring kortsiktig gjeld 1 694,34 -5 628,00

Endring i arbeidskapital 70 346,27 158 333,86
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Note 2 - Bemanning og ytelser til ledende personer

Tekst 2017 2016
Bemanning i årsverk

Lønn daglig leder 0 0
- Samlet lønn og annen fast godtgjørelse 0 0
- Godtgjørelse fra andre verv i kommunen
- Vesentlig tilleggsgodtgjørelse for tjenester utenfor normal funksjon
- Betalt eller skyldig vederlag i forbindelse med avslutning av 
ansettelsesforhold eller verv.

Lønn styreleder
- Samlet lønn og annen fast godtgjørelse
- Godtgjørelse fra andre verv i kommunen
- Vesentlig tilleggsgodtgjørelse for tjenester utenfor normal funksjon
- Betalt eller skyldig vederlag i forbindelse med avslutning av 
ansettelsesforhold eller verv.

Godtgjøring revisor:
- revisjon 7 600 7 500
- bistand
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Note 3 - Driftsmidler

TEKST Industribygg Lager Isolering lager SUM
Anskaffelse pr. 01.01 3 537 511,00   548 910,00       321 378,00             4 407 799,00 
Tilgang -                  -                    -                          -                 
Avgang -                  -                    -                          -                 

Anskaffelse pr. 31.12 3 537 511,00 548 910,00 321 378,00 4 407 799,00 
Akk. ordinære avskrivn. pr. 01.01 1 132 004,00   65 868,00         19 284,00               1 217 156,00 
Tilgang 70 750,22        10 978,20         6 427,56                 88 155,98      
Avgang -                  -                    -                          -                 

Akk. ordinære avskr. pr. 31.12 1 202 754,22 76 846,20 25 711,56 1 305 311,98 

Bokført verdi 2 334 756,78 472 063,80 295 666,44 3 102 487,02 

Avskrivningssatser 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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Note 4 Langsiktig gjeld

Type gjeld og fordeling mellom långivere

Kredittinstitusjon Lånegjeld 31.12 Gjenværende løpetid Rentesats Fast/flytende rente
Kommunalbanken AS 550 000 5,5 1,65 % flytende rente
Bykle kommune 560 000 0,00 % ingen rente

Sum 1 110 000

Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen: 150 000kr               
Minste lovlige avdrag etter kl § 50 nr 7 utgjør: 34 813kr                 

Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet

Tekst Regnskapsåret Forrige år Gjeværende løpetid
Kommunens samlede lånegjeld 1 110 000kr        1 260 000kr               5,5

Andel knyttet til selvkostområder
Andel knyttert til øvrig kommunal virksomhet 1 110 000kr        1 260 000kr               5,5
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Note 5 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

a) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger

Regnskap Regulert Regnskap
Tekst 2017 budsjett 2016

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 212 680,10 162 834,00 262 949,08
Bruk av avsetninger -142 333,86 -142 334,00 -104 615,22
Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00

Netto avsetninger W=U 70 346,24 20 500,00 158 333,86

Anskaffelse - anvendelse av midler U=W -70 347,21 -20 500,00 -158 333,86

b) Avsetning til og bruk av disposisjonsfond

Disposisjonsfond pr. 1.1 -441 100,04
Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet 162 333,86
Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet -50 000,00
Forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 0,00
Disposisjonsfond pr. 31.12 -553 433,90

c) Avsetning til og bruk av bundne driftsfond

Bundne driftsfond pr. 1.1 0,00
Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet 0,00
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 0,00
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0,00
Bundne driftsfond pr. 31.12 0,00

d) Avsetning til og bruk av ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfond pr. 1.1 0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00
Ubundne investeringsfond pr. 31.12 0,00

e) Avsetning til og bruk av bundne investeringsfond

Bundne investeringsfond pr. 1.1 0,00
Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00
Bundne investeringsfond pr. 31.12 0,00
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Note 5 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

f) Årets og bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet

Regnskapsmessig mindreforbruk 1.1 -92 333,86
Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet 50 346,24
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet -92 333,86
Regnskapsmessig mindreforbruk 31.12 -50 346,27

g) Årets og bruk av tidligere årsregnskapsmessige mindreforbruk i investeringsregnskapet

Udisponert i inv.regnskapet 1.1 0,00
Udisponert i inv.regnskapet 0,00
Disponering av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 0,00
Udisponert i inv. regnskapet 31.12 0,00

h) Årets og dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i driftsregnskapet

Regnskapsmessig merforbruk 1.1 0,00
Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet 0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i  driftsregnskapet 0,00
Regnskapsmessig merforbruk 31.12 0,00

i) Årets og dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i investeringsregnskapet

Udekket i investeringsregnskapet 1.1 0,00
Udekket i investeringsregnskapet 0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i investeringsregnskapet 0,00
Udekket i investeringsregnskapet 31.12 0,00
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Note 5 Spesifikasjon av regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk spesifisert per år 
            samt egenkapitalkonti for endring av regnskapsprinsipp

Spesifikasjon av egenkapitalkontoer for regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbruk

2017 2016
Totalt -50 346 -92 334
Oppstått år:

2017 -50 346
2016 -92 334
2015

Regnskapsmessig merforbruk
2017 2016

Totalt 0 0
Oppstått år:

2017
2016
2015

Udisponert i investeringsregnskapet
2017 2016

Totalt 0 0
Oppstått år:

2017
2016
2015

Udekket i investeringsregnskapet
2017 2016

Totalt 0 0
Oppstått år:

2017
2016
2015

Spesifikasjon av egenkapitalkonti for endring i regnskapsprinsipp

Type Bokført år Beløp

Sum 0

Saldo iht balansekonto

Saldo iht balansekonto

Saldo iht balansekonto

Saldo iht balansekonto
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Note 6 - Spesifikasjon av kapitalkontoen

Debetposter i året: Kreditposter i året:

-1 930 642,80 Balanse 01.01

Avgang fast eiendom og anlegg 0,00 0,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 0,00 0,00 Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Tap ved salg eiendom og anlegg 0,00 0,00 Gevinst ved salg av fast eiendom og anlegg

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 0,00 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 88 156,00 0,00 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler
Tap ved salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 0,00 Gevinst ved salg av utstyr, maskiner og transportmidler

Avgang aksjer og andeler 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse 0,00 0,00 Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse
Nedskriving av aksjer og andeler 0,00 0,00 Reversert nedskrivning av aksjer og andeler
Tap ved salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 Gevinst ved salg av aksjer og andeler

0,00 Økning pensjonsmidler
Avdrag på utlån 0,00 0,00 Reduksjon pensjonsforpliktelser
Avskriving på utlån 0,00

0,00 Utlån
Bruk av midler fra eksterne lån 0,00
Økning pensjonsforpliktelser 0,00
Reduksjon pensjonsmidler 0,00 -150 000,00 Avdrag på eksterne lån

Balanse 31.12 1 992 486,80

SUM DEBET 2 080 642,80 -2 080 642,80 SUM KREDIT
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Note 7 Spesifikasjon av overføringer mellom selskap og egen kommune, IKS der egen kommune er deltaker og andre

Foretakets inntekter og utgifter fordelt på egen kommmune, IKS der egen kommune er deltaker og andre

Tekst Art Funksjon Beløp

Inntekter

Egen kommune
Overføringer med krav om motytelse
Overføringer uten krav om motytelse 880 320 80 000 Valle kommune

IKS
Overføringer med krav om motytelse
Overføringer uten krav om motytelse

Andre
Overføringer med krav om motytelse 770 320 6 305 Setpro
Overføringer uten krav om motytelse 850 320 80 000 Bykle kommune

Utgifter

Egen kommune
Overføringer med krav om motytelse
Overføringer uten krav om motytelse

IKS
Overføringer med krav om motytelse
Overføringer uten krav om motytelse

Andre
Overføringer med krav om motytelse
Overføringer uten krav om motytelse
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Note 8 - Interne overføringer og fordelinger

Regnskap Regulert
Tekst 2017 budsjett i kroner i %

Interne overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv. -88 156,00 -88 156,00 0,00 100,00 %
Interne utgifter mv. 88 156,00 88 156,00 0,00 100,00 %

 
Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00  

Differanse
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SAK 12/18 SELSKAPSKONTROLL SETESDAL BRANNVESEN IKS 

 

Saksdokument vedlagt saken:  

 Rapport for gjennomført selskapskontroll i Setesdal Brannvesen IKS, datert februar 

2018 fra Agder Kommunerevisjon IKS  

 

Bakgrunn: 

Selskapskontrollen i Setesdal Brannvesen IKS er gjennomført på oppdrag fra Evje og 

Hornnes kontrollutvalg i møte den 3. mai 2017, sak 07/17, som en del av gjennomføringen av 

Plan for selskapskontroll for 2016-2019.  

Selskapskontrollen er gjennomført for alle eierkommunene, Bygland, Bykle, Evje og 

Hornnes, Iveland og Valle. 

 

Formålet med selskapskontrollen fremkommer i § 14 i Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll av forvaltningen av 

eierinteressene i de selskaper som er omfattet av en slik kontroll, herunder å kontrollere om 

den som utøver kommunens eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). 

 

Metode: 

Rapporten er basert på informasjon gjennom innhenting av dokumentanalyse, spørreskjema 

og intervju. 

 

Problemstillinger: 

Fra et eierperspektiv er vil følgende problemstillinger belyse kommunenes utøvelse av sin 

eierfunksjon: 

 Stiftelsesdokumenter og selskapsavtale 

 Selskapets økonomiske stilling 

 Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt selskap 

 Har kommunen regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen 

 

Fra et selskapsperspektiv er det aktuelt å se på de to selskapsorganene representantskapet og 

styret.  En har sett nærmere på: 

 Representantskapet – sammensetning, kompetanse og mandat 

 Styre – sammensetning, kompetanse og mandat 

 Hvordan rapporterer selskapsorganene til selskapets eiere? 

 Har styret egen styreinstruks? 

 Har styrets medlemmer registrert seg i styrevervregisteret? 

 Har styret rutiner for håndteringer av problemstillinger knyttet til habilitet? 

 

Funn og konklusjoner  

Det vises til innholdet i rapporten. 

 



Anbefalinger 

På grunnlag av de funn og vurderinger som er gjort av revisjonen i selskapskontrollen, 

kommer revisjonen med disse anbefalingene: 

 

 Bygland, Bykle, Iveland og Valle kommuner bør utarbeide eierskapsmelding for 

kommunen, herunder regler og rutiner for eierskapsoppfølging. 

 Utarbeidelse av etiske retningslinjer. 

 Utarbeidelse av instruks for styret, herunder retningslinjer for håndtering av mulige 

habilitetskonflikter. 

 Det bør klargjøres i eierkommunenes delegasjonsreglement at det er gitt delegasjon 

av myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til Setesdal Brannvesen IKS. 

 Det bør tydeliggjøres av eierkommunene – enten i delegasjonsreglementet eller i 

vedtak – hvem som er klageorgan etter brann- og eksplosjonsloven. 

 Det bør legges til rette for årlige eiermøter mellom eierkommunene og Setesdal 

Brannvesen IKS. 

 Sentrale dokumenter som årsmelding og årsregnskap legges frem for relevante 

politiske utvalg, fortrinnsvis kommunestyret. 

 Protokoll fra representantskapet underskrives av møteleder og to av 

representantskapets medlemmer i samsvar med IKS-loven. 

 At innkalling til representantskapsmøte skjer med minst 4 ukers varsel og at sakslisten 

er vedlagt.  Angitt frist for innkalling og varsling av representantskapsmøte i 

selskapsavtalen, bør justeres i samsvar med IKS-loven ved neste revidering av avtalen. 

 Det bør tas inn et punkt om plikt til å holde arkiv iht. arkivloven ved neste revidering 

av selskapsavtalen. 

 Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere sine verv i 

styrevervregisteret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 

 

Rapporten fra gjennomført selskapskontroll i Setesdal Brannvesen IKS, datert februar 2018, 

tas til etterretning. 

Kommunestyret ber rådmannen påse at de anbefalinger for Valle kommune som gis i 

rapporten blir gjennomført. 

Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding innen 

utgangen av 2018. 

 

 



 
 

Selskapskontroll  
av 

Setesdal Brannvesen IKS  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Februar 2018 
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1 Sammendrag  
 
Setesdal Brannvesen IKS (SB) ble etablert fra 1. januar 2005. Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Iveland og Valle kommuner står som eiere av selskapet. Ved utgangen av 2016 hadde SB 5 
faste ansatte og 79 stk. deltidsmannskaper. Selskapet har hovedkontor på Evje. Totale drifts-
inntekter var på ca 13,3 millioner kroner i 2016.   
 
Våren 2017 vedtok kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune å gjennomføre en selskaps-
kontroll av SB. De la til grunn at kontrollen også gjøres på vegne av de andre eierkommunene. 
Kontrollutvalgene i Bygland, Bykle, Iveland og Valle ble orientert om at det gjennomføres 
selskapskontroll i SB. 
 
Gjennom selskapskontrollen har revisjonen undersøkt hvordan kommunenes eierinteresser 
i selskapet forvaltes, herunder om de som forvalter eierinteressene gjør det i samsvar med 
kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.  
 
Selskapskontroll 
Selskapsavtale og eierstrategi 
Selskapsavtalen for SB inneholder foretakets navn, deltakere, eierandel, formål, medlems-
antall i representantskapet og deltakernes innskuddsplikt. Ny selskapsavtale gjeldende fra      
1. juli 2017 ble vedtatt 22.03.17, og signert av ordførerne på representantskapsmøtet i 
desember 2017. Den nye avtalen erstatter selskapsavtalen fra 16. desember 2010. Etter 
revisjonens vurdering er avtalen i samsvar med kravene til selskapsavtale i IKS-loven § 4 
tredje ledd.  
 
Av eierkommunene som omfattes av selskapskontrollen – Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Iveland og Valle – er det kun Evje og Hornnes som har utarbeidet eierskapsmelding.1 Ingen av 
kommunene har utarbeidet egen eierstrategi for SB.  
 
Delegasjon av myndighet til SB 
Etter revisjonens vurdering kommer det frem av selskapsavtalen – i formålsbeskrivelsen for 
SB hvilke oppgaver kommunestyrene har delegert til selskapet, og at den enkelte deltaker har 
delegert myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter til selskapet. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – tilsynsmyndigheten på området – 
legger til grunn - etter dagens bestemmelser2 - at der kommunestyret vedtar selskapsavtalen 
og stifter selskapet i henhold til IKS-loven skal det i tillegg fattes et delegasjonsvedtak som 
klart sier hvilke myndighetsoppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven som kan utføres 
av det nye selskapet. Eierkommunene - Bygland3, Iveland og Valle - har fattet eksplisitte 
vedtak om delegasjon av myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til SB. Bykle 
kommune har delegert myndighet etter §§ 32 og 35 i brann- og eksplosjonsvernloven, men 
det fremgår ikke at det er gitt delegasjon etter § 9 i loven i kommunens delegasjonsreglement. 
Vi kan ikke se at Evje og Hornnes har fattet eksplisitt vedtak om delegasjon av myndighet etter 
brann- og eksplosjonsvernloven til SB, men at det fremgår av delegasjonsreglementet at 
myndighet etter § 7 Tiltak ved store arrangementer og § 28 Gebyr m.m. er lagt til 
kommunestyret.    

                                                
1 Vedtatt av kommunestyret i 2012. 
2 DSB har utarbeidet forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og 
nødmeldesentralene. Forslaget er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet, som skal behandle forslaget før det 
sendes på høring. 
3 Kommunestyret har samtidig delegert myndighet etter kap. 7 i brann- og eksplosjonsvernloven til rådmannen. 
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Revisjonen mener anbefalingen fra DSB bør følges opp – kommunestyrene i Bykle og Evje og 
Hornnes bør fatte et eksplisitt vedtak om delegasjon av myndighet. 
  
Klageorgan 
Vår vurdering er at dagens organisering med at det enkelte kommunestyre er klageorgan eller 
det organ de har delegert myndigheten til, er i samsvar med lovkravene. Samtidig har det 
enkelte kommunestyre gjennom å vedta selskapsavtalen for SB sagt at selskapets styre og 
representantskap skal behandle klager. Revisjonens vurdering er at det er behov for 
klargjøring i eierkommunenes delegasjonsreglement med hensyn til hvem som er klageorgan 
etter brann- og eksplosjonsvernloven.  
 
Eierkommunene kan også velge å følge anbefalingen fra KMD4 og opprette et særskilt inter-
kommunalt klageorgan. Selskapsavtalen må revideres dersom kommunestyrene vedtar at 
klagebehandlingen skal gjøres av et annet organ enn hva som fremgår av gjeldende selskaps-
avtale fra 1. juli 2017.  
 
Eierstyring og selskapsledelse 
Det er representantskapet som er selskapets øverste organ. Eierkommunenes eierstyring skal 
skje gjennom eierorganet. For interkommunale selskaper anbefaler KS at kommunestyrene 
oppnevner folkevalgte i vervet som representantskapsmedlemmer. SBs representantskap 
består i hovedsak av ordførerne og varaordførere i eierkommunene, der ordfører i Iveland 
kommune (Gro Anita Mykjåland) er leder. Representantskapet er i så måte satt sammen i tråd 
med KS sin anbefaling på dette punktet.  
 
Styret har ansvaret for å lede selskapet. SB sitt styre består av 7 personer, 5 valgt av 
representantskapet og 2 fra de ansatte. Leder for kultur og fritid i Valle kommune (Torunn 
Charlotte Nyberg) er styreleder. Brannsjefen (Jerry A. Remme), som er daglig leder i SB, 
rapporterer til styret. Styreleder og et av styremedlemmene har registrert sine verv i 
styrevervregisteret. Revisjonen anbefaler at alle som påtar seg styreverv for kommunale 
selskaper bør, i samsvar med KS anbefaling registrere sine verv i styrevervregisteret.  
 
Verken representantskapet eller styret har vedtatt etiske retningslinjer eller retningslinjer 
for vurdering og håndtering av inhabilitet hos styremedlemmer. Det er heller ikke utarbeidet 
styreinstruks. Styret har ikke godkjent instruks for daglig leder, men den inngår i SBs 
internkontrollsystem – som vil bli lagt frem for godkjenning til styret på første møte i 2018. 
Revisjonen anbefaler representantskapet og styret, i samsvar med anbefalinger fra KS, 
minimum å utarbeide styreinstruks med retningslinjer for håndtering av mulige 
habilitetskonflikter og etiske retningslinjer. Revisjonen forutsetter at styret godkjenner 
instruks for daglig leder. 
 
Anbefalinger 
På grunnlag av de vurderinger revisjonen har gjort i selskapskontrollen av SB har revisjonen 
i kapittel 4 kommet med anbefalinger knyttet til følgende områder: 
 

 Bygland, Bykle, Iveland og Valle kommuner bør utarbeide eierskapsmelding for 
kommunen, herunder regler og rutiner for eierskapsoppfølging. 

 
 Utarbeidelse av etiske retningslinjer. 

                                                
4 DSB anbefaler at representantskapet utgjør et felles klageorgan. KMD fraråder denne løsningen og mener et felles 
klageorgan bør være helt uavhengig av selskapet, jf. drøfting i punkt 3.3.4.   
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 Utarbeidelse av instruks for styret, herunder retningslinjer for håndtering av mulige 

habilitetskonflikter. 
 

 Det bør klargjøres i eierkommunenes delegasjonsreglement at det er gitt delegasjon 
av myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til SB. 
 

 Det bør tydeliggjøres av eierkommunene – enten i delegasjonsreglement eller i vedtak 
– hvem som er klageorgan etter brann- og eksplosjonsvernloven. 
 

 Det bør legges til rette for årlige eiermøter mellom eierkommunene og SB. 
 

 Sentrale dokumenter som årsmelding og årsregnskap legges frem for relevante 
politiske utvalg, fortrinnsvis kommunestyret. 
 

 Protokoll fra representantskapet underskrives av møteleder og to av representant-
skapets medlemmer i samsvar med IKS-loven.  
 

 At innkalling til representantskapsmøte skjer med minst 4 ukers varsel og at saks-
listen er vedlagt. Angitt frist for innkalling og varsling av representantskapsmøte i 
selskapsavtalen, bør justeres i samsvar med IKS-loven ved neste revidering av avtalen. 

 
 Det bør tas inn et punkt om plikt til å holde arkiv iht. arkivloven ved neste revidering 

av selskapsavtalen. 
 

 Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere sine verv i styre-
vervregisteret.  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 
 
Kommunen er forpliktet til å føre kontroll med at dens eierinteresser forvaltes i henhold til 
kommunestyrets vedtak. Dette er uttrykt på følgende måte i kommuneloven5 § 76: 
 

«Kommunestyret og fylkestinget har det øverste tilsyn med den kommunale og fylkes-
kommunale forvaltning» 

 
Dette utgangspunktet er nærmere spesifisert i forskrift om revisjon i kommuner og fylkes-
kommuner6, se særlig § 13 som sier at:  
 

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper».  

 
På denne bakgrunn vedtok kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle 
plan for selskapskontroll 2015-2019, hvor Setesdal Brannvesen IKS fremkommer som et 
mulig kontrollobjekt. 
 
I sak 7/17 vedtok kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune å gjennomføre en selskaps-
kontroll av Setesdal Brannvesen IKS. Utvalget la til grunn at kontrollen også gjøres på vegne 
av de andre eierkommunene.  
 
Kontrollutvalgene i Bygland, Bykle, Iveland og Valle ble orientert om at det gjennomføres 
selskapskontroll i SB. 

 
 

2.2 Problemstillinger 

2.2.1 Eierskapskontroll 
 

Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontrollen, og innebærer at man 
undersøker hvordan kommunens eierinteresser i selskapet utøves, herunder at det kontroll-
eres om de som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. 

 
Fra et eierperspektiv er det særlig følgende problemstillinger som vil kunne belyse 
kommunens utøvelse av sin eierfunksjon: 

 
  Stiftelsesdokumenter og selskapsavtale 

 
  Selskapets økonomiske stilling  

 
  Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt eierskap 

 
  Har kommunen regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen 

                                                
5 Lov 1992 nr. 107 
6 For 2004 nr. 905 
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Fra et selskapsperspektiv er det særlig aktuelt å se nærmere på de to selskapsorganene 
representantskapet og styre. I den forbindelse er det hensiktsmessig å vurdere nærmere: 

 
  Representantskapet - sammensetning, kompetanse og mandat 

 
  Styre - sammensetning, kompetanse og mandat 

 
  Hvordan rapporterer selskapsorganene til selskapets eiere? 

 
  Har styret egen styreinstruks? 

 
  Har styrets medlemmer registrert seg i styrevervregisteret? 

 
  Har styret rutiner for håndtering av problemstillinger knyttet til habilitet? 

 
 

2.3 Metode 
 
Rapporten er basert på informasjon innhentet gjennom: 
 

o Dokumentanalyse 
o Spørreskjema  
o Intervju  

  
Relevante dokumenter som er gjennomgått er blant annet eierskapsmelding, selskapsavtale, 
årsregnskap og årsmeldinger, selskapets internkontrollsystem og rutine for varsling.  
  
Det er innhentet opplysninger fra styreleder og daglig leder via spørreskjemaer. 
Representantskapets leder og nestleder har også besvart spørreskjemaet.  
 
Revisjonen har hatt oppstartsmøte med styreleder og daglig leder i slutten av september 
2017.   
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3 Eierskapskontroll 

3.1 Kort om selskapet 
 
I 2004 vedtok kommunestyrene i Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle å etablere 
det interkommunale selskapet Setesdal Brannvesen IKS. Selskapets formål er å utføre de lov-
pålagte oppgaver som følger av brann- og eksplosjonsvernloven.  
 
«Selskapet skal ivareta deltagernes oppgaver, plikter og behov innenfor brann og 
eksplosjonsvern, ulykkes og redningsberedskap, brannforebyggende og kontrolloppgaver og 
andre forhold som naturlig inn under dette formål, herunder ivaretakelse av plikter og oppgaver 
knyttet til nødmeldingssentralene (110 sentral) og oppgaver knyttet til akutt forurensning», jf. 
Selskapsavtalen § 3.7 
 
Eierandeler er fordelt på følgende vis: 
 

  21,8 % - Bygland kommune 
  17,0 % - Bykle kommune 
  15,0 % - Evje og Hornnes kommune 
  25,4 % - Iveland kommune 
  20,8 % - Valle kommune 
100 % 

 
Selskapet finansieres i hovedsak gjennom tilskudd fra eierne, bortsett fra feiervesenets 
kostnader som dekkes gjennom gebyrer basert på selvkost. Det fremkommer av regnskapet 
for 2016 at SB har mottatt tilskudd/refusjon fra eierkommunene på 12,7 millioner kroner til 
drift. I tillegg kommer andre inntekter på ca. 0,58 millioner kroner8. Sum driftsinntekter var 
på 13,29 millioner kroner i 2016 mot 13,65 millioner kroner i 2015. SB hadde et ordinært 
resultat på minus 341.028 kroner i 2016, som ble dekket inn ved bruk av tidligere 
avsetninger. I 2015 hadde selskapet et ordinært resultat på 952.320 kroner, og et regnskaps-
messig resultat på 1.080.282 kroner.  
 
Interkommunale selskaper har i utgangspunktet regnskapsplikt etter regnskapsloven, men 
det kan i selskapsavtalen bestemmes at selskapet i stedet skal avgi regnskap etter kommunale 
regnskapsprinsipp, jf. IKS-loven9 § 27. Ved opprettelse av selskapet i 2005 ble det valgt at 
regnskapet skal føres etter regnskapsloven, jf. selskapsavtalen § 24. Ved revidering av 
selskapsavtalen i 2010 ble dette endret til at regnskapet skal føres etter kommunale 
regnskapsprinsipper, jf. § 24. Dette er uendret i gjeldende selskapsavtale fra 1. juli 2017, dvs. 
regnskapet føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Revisjonen mener at valg av 
regnskapsspråk – kommunale regnskapsprinsipp10 – er hensiktsmessig i og med at formålet 
til SB er produksjon av tjenester på vegne av eierkommunene i samsvar med brann- og 
eksplosjonsvernloven.     
 

                                                
7 Ny selskapsavtale gjeldende fra 1. juli 2017. 
8 Andre inntekter består av ca. 400.000 kroner knyttet til SBs automatiske brannalarmer og ca. kr 178.000 fra salg av 
grunnkurs, befalskurs 1 og brannkurs. 
9 Lov om interkommunale selskap lov 1999 nr. 6 
10 Regnskap etter kommunale regnskapsprinsipp avlegges i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. 
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Selskapet hadde pr. 31. desember 2016 5 fast ansatte (5 årsverk) og 79 stk. deltidsmann-
skaper. SB hadde i 2016 et sykefravær på 3,01 pst., noe som er en liten nedgang fra 2015 da 
fraværet var på 3,31 pst. (jf. SBs årsmelding 2016). 
 
SB har ajourført sitt internkontrollsystem høsten 2017. SBs internkontrollsystem før 
revidering har ikke vært lagt frem for godkjenning i styret. Internkontrollsystemet inneholder 
systembeskrivelse, målsetting for helse, miljø og sikkerhet (HMS), organisasjonskart med 
myndighets- og ansvarsområder, og funksjonsbeskrivelser.11 De har en egen arbeidsperm for 
hver avdeling. Permene inneholder prosedyrer, instrukser12, øvelsesplaner og opplærings-
planer etc. samt sjekklister, skjemaer og annen dokumentasjon for daglig bruk. De har også 
en egen perm med de mest relevante lover og forskrifter. SBs reviderte internkontrollsystem 
vil bli lagt frem for godkjenning på første styremøte i 2018.   
 
SB har også høsten 2017 utarbeidet rutine for behandling av varsler og tips om ulovlig eller 
kritikkverdige forhold iht. arbeidsmiljøloven § 2A. Rutinen inngår som en del av SB intern-
kontrollsystem. Varslingsrutinen vil bli lagt frem for styret i forbindelse med godkjenning av 
revidert internkontrollsystem.  

 
 

3.2 Relevant regelverk 

3.2.1 Lov om interkommunale selskap 

 
Det er særlig lov om interkommunale selskaper som danner det regulatoriske utgangspunkt 
for SBs selskapsform. I denne loven defineres et interkommunalt selskap som et «selskap hvor 
alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper».  
 
Videre påpekes det at et interkommunalt selskap anses som et eget rettssubjekt, og at del-
takerne i et IKS hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser.13  
 
Den øverste myndighet i et IKS er representantskapet. Medlemmene i representantskapet 
oppnevnes av kommunestyret i den enkelte deltakerkommune. Hver enkelt deltaker skal ha 
minst ett medlem i representantskapet.   
 
Det er gjennom representantskapet deltakerne utøver sitt eierskap. Kommunestyret har 
instruksjonsrett overfor sine representanter. Representantskapet behandler selskapets 
budsjett, årsregnskap og økonomiplan, og andre saker etter loven eller selskapsavtalen skal 
behandles. 
 
Etter selskapsavtalens § 15 skal selskapets regnskap føres etter de kommunale regnskaps-
prinsipper.  
 
 

                                                
11 Alle funksjonsbeskrivelser, prosedyrer og instrukser skal godkjennes av brannsjefen. 
12 Instruks for brannsjefen/varabrannsjef i SBV inngår i internkontrollsystemet til selskapet.     
13 I selskapsavtalen § 10 står det at deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i samme forhold som 
eierandelene.   
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3.2.2 KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll  

 
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har utarbeidet en anbefaling 
om hvordan kommuner bør utøve eierskap, selskapsledelse og kontroll av sine foretak.  Noen 
av de viktigste områdene KS gir anbefalinger til er følgende:  

 
Opplæring av de folkevalgte – kurs om selskapsorganisering, eierskapsstyring, styrings-
muligheter og lignende.  
 

 Vurdering og valg av selskapsform - selskapets formål, og muligheten for politisk 
styring og kontroll 

 
 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger  

 
 Utarbeidelse og revisjon av selskapsstrategi, selskapsavtaler og vedtekter 

 
 Jevnlig gjennomføres eiermøter – bidra til god eierstyring og kommunikasjon med 

selskapet 
 

 Eierorganets sammensetning og funksjon  
 

 Sammensetning av styret 
 

 Etablere rutiner, herunder å fastsette styreinstruks og instruks for daglig leder 
 
 Utarbeidelse av etiske retningslinjer 

 
 Utarbeidelse av retningslinjer for habilitet 

 
 Tilsyn og kontroll - eierskapskontroll, selskapskontroll 

 
 
KS poengterer at kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene 
og avtalene som regulerer styring av selskapet, og;  
 
«Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å 
utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskap» og «En eierskapsmelding vil sikre et 
grunnlag for nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar», 
jf. KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. 
 
Det pekes også på at vedtektene for aksjeselskap og selskapsavtalen for interkommunale 
selskap (IKS) regulerer viktige sider ved selskapenes rettsforhold. Det innebærer at 
vedtekter/selskapsavtalen bør vurderes med jevne mellomrom, herunder selskapets formål, 
for å se om det er behov for endringer. 
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3.2.3 Kommunenes retningslinjer for eierskap 

 
Evje og Hornnes 
I 2012 vedtok Evje og Hornnes kommunestyre kommunens eierskapsmelding14. Dette for å 
danne et bedre grunnlag for et aktivt eierskap, og bidra til selskapenes langsiktige vekst og 
utvikling. I meldingen står det at et mer aktivt eierskap kan være med å hindre/forebygge 
korrupsjon og andre uregelmessigheter i offentlig eide selskaper. Meldingen inneholder en 
beskrivelse av de ulike selskapsformer, herunder rettslig stilling og lovgivning, selskaps-
formens egnethet, styrende organ, arbeidsgiveransvaret, kommunens økonomiske ansvar og 
risiko, og styring, tilsyn og kontroll. Eierskapsmeldingen har en oversikt over kommunens 
eierforhold i ulike selskaper. Det er også gitt rammer for utøvelse av eierskapet i inter-
kommunale selskaper knyttet til eierstyring, som skjer gjennom representantskapet. 
 
Eierskapsmeldingen inneholder prinsipper for et godt eierskap, herunder «krav rettet mot 
eier» og «krav rettet mot selskapet». Vedrørende førstnevnte påpekes det for eksempel at det 
skal være åpenhet rundt eierkommunens valg av styremedlemmer og godtgjørelse til styre-
medlemmer. Eier bør utforme styreinstruks, og ved tjenesteleveranse fra selskapet til de 
samme eierkommunene bør det stilles krav om tjenesteavtaler. Når det gjelder sistnevnte 
pekes det på at selskapet skal gi dekkende informasjon i god tid om saker som er til 
behandling, styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og 
mangfold, og at det tilrettelegges for god dialog mellom eiere, styret og ledelsen. Styret skal 
fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Det er 
også tatt med at rådmennene har et ansvar for oppfølging av selskapene og bistå 
ordfører/valgte representanter i forkant av eiermøtene. 
 
Meldingen inneholder også kjøreregler for de valgte representantenes roller, politiske 
avklaringer, rapportering og administrativ støtte. Det er lagt opp til at de valgte 
representantene kan gis anledning til å få en politisk avklaring i forkant av møter i selskapene, 
og på hvilken måte dette kan gjøres.  
 
Bygland 
Bygland kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding. 
 
Bykle 
Bykle kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding. 
 
Iveland 
Iveland kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding. 
 
Valle 
Valle kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding. Kommunen viser til den som Setesdal 
regionråd har laget som gjelder IKS.15  
 
 
 

                                                
14 Kommunestyrets vedtak «Revidert Eierskapsmelding for Evje og Hornnes kommune tas til etterretning.» i sak PS 
79/12 
15 Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal. 
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3.2.4 Forvaltningsloven 

 
Forvaltningsloven gir prosessuelle regler knyttet til utferdigelsen av enkeltvedtak; herunder 
regler om utrednings – og informasjonsplikt, forhåndsvarsling og klagerett. Loven gir også 
regler om habilitet. 

 
Lovens virkeområde er definert i § 1, hvor det fremkommer at loven gjelder for «den virk-
somhet som drives av forvaltningsorganer». Med forvaltningsorgan menes i denne sammen-
heng «et hvert organ for stat eller kommune». I forarbeidene til loven (Ot.prp. nr. 53 1997-
98) sies det at «det alminnelige forvaltningsrettslige utgangspunktet er at forvaltnings- og 
offentlighetsloven ikke gjelder for virksomhet som er skilt ut som et eget rettssubjekt. Ut fra 
dette blir utgangspunktet at lovene ikke gjelder for interkommunale selskaper. Det er likevel 
slik at selv om en virksomhet er skilt ut som et eget rettssubjekt, kan det bli spørsmål om 
lovene gjelder fordi virksomheten har en særlig offentlig tilknytning. Det må for hvert enkelt 
selskap foretas en konkret vurdering hvor det legges vekt på virksomhetens art, hvorvidt 
selskapet er redskap for offentlig politikk, om virksomheten driver i konkurranse med andre 
o.l.». 

 
IKS-loven på sin side åpner for at forvaltningsloven kan komme til anvendelse, jf. § 10, 11. 
ledd: 

 
«Hvis selskapet har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf. forvaltnings-
loven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene».  

 
SB utøver myndighet i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende for-
skrifter. Regelverket legger tidvis opp til at brannvernmyndighetene har rettslig hjemmel til 
å fatte beslutninger som er bestemmende for private parters rettigheter og plikter, som for 
eksempel ved pålegg om forbud mot bruk av fyringsanlegg i brannvernloven § 37, tvangs-
mulkt i § 39 og tvangsgjennomføring i § 40.  
 
Denne formen for myndighetsutøvelse har sammenfallende karakteristika med forvaltnings-
lovens definisjon av «vedtak» og «enkeltvedtak» i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a:  

 
Vedtak: avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller 
konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller 
andre private rettssubjekter); 

 
Enkeltvedtak: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer 

 
Slike vedtak må altså fattes etter bestemte saksbehandlingsregler som skal sikre at vedtaket 
er fattet på bakgrunn av korrekt informasjon, av habile personer og på en transparent og rett-
ferdig måte. Dette for å fremme private personers rettsikkerhet. 

 
Der SB (etter delegert myndighet) fatter vedtak som pålegger en forpliktelse, vil det foreligge 
et behov for prosedyrer som fremmer rettsvern og klagemuligheter. Dette er vektige 
argumenter for å anvende forvaltningsloven på SBs virksomhet. I selskapsavtalen, som ligger 
til grunn for opprettelsen av SB, står det i § 15 at forvaltningsloven gjelder for selskapet. Det 
samme står i § 3 i gjeldende selskapsavtale fra 01.07.17. Sett i lys av dette legger derfor 
revisjonen til grunn at forvaltningslovens regler kommer til anvendelse der SB utøver 
offentlig myndighet.  
 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/%C2%A72
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1967-02-10/%C2%A72
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3.2.5 Lov om offentlige anskaffelser 

 
Regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse der stat, kommune og offentlig-
rettslige organer foretar kjøp av varer og tjenester.  
 
Ettersom SB er et eget rettssubjekt, kan det ikke anses som en del av den kommunale myndig-
het, så spørsmålet blir derfor om selskapet kan anses som et offentligrettslig organ. I henhold 
til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2 annet ledd er et offentligrettslig organ en 
sammenslutning som 
 
a) er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig 

karakter 
b) er et selvstendig rettssubjekt og 
c) har tilknytning til det offentlige ved at 
 

1. organet hovedsakelig er finansiert av offentlige myndigheter eller andre offentlig-
rettslige organer, 

2. organets forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers ledelsesmessige 
kontroll eller 

3. organet har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av 
medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. 

 
Det er ingen tvil om at SB oppfyller de to siste vilkårene (b) og c); selskapet er et selvstendig 
rettssubjekt og det har tilknytning til det offentlige i samsvar med 1., 2. og 3. punkt over. 
Videre er det klart at SB utøver en funksjon som dekker allmennhetens behov, og gjennom-
fører således de lovpålagte forpliktelsene som følger av brann- og eksplosjonsvernloven. SB 
tilbyr imidlertid enkelte tjenester som må anses å være omfattet av et konkurransemarked, 
som for eksempel diverse kurs- og opplæringstilbud. SB opplyser at de hadde salgsinntekter 
på ca 578.000 kroner i 2016. Av disse var omlag ca 400.000 kroner knyttet til SBs automatiske 
brannalarmer, som er en tjeneste SB har monopol på levering av. Inntektene fra salg av grunn-
kurs, befalskurs I og brannkurs i et konkurransemarked er dermed begrenset til ca 178.000 
kroner i 2016. Dette er en liten del av selskapets totale inntekter, og typisk kommersielle 
tjenester, og kan derfor ikke anses som en stor del av SBs virksomhet.  
 
Dermed må det legges til grunn at SB er å anse som et offentligrettslig organ som må følge 
anskaffelsesreglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
 
 

3.2.6 Offentlighetsloven 

 
I offentlighetsloven § 2 er det angitt hvem loven gjelder for. Her står det: 
 
§ 2. Verkeområdet til lova 
Lova gjeld for 

a) staten, fylkeskommunane og kommunane, 
b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, 
c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte 

har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i 
rettssubjektet, og 
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d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte 
har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste 
organet i rettssubjektet. 

Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse 
med og på same vilkår som private. 
 
For SB sin del er det klart at kommunene både har eierandel som gir mer enn halvparten av 
stemmene i representantskapet, samtidig som de kan velge mer enn halvparten av de 
personene som pekes ut som representantskapsmedlemmer. Etter punkt b) og c) over gjelder 
således offentlighetsloven for SB.  
 
Dette utgangspunktet modifiseres ved at loven likevel ikke kommer til anvendelse der sel-
skapet i hovedsak driver i direkte konkurranse og på samme vilkår som private selskaper.  
Som nevnt i forrige avsnitt er imidlertid SB i all hovedsak et organ som utfører oppgaver som 
tjener allmennhetens behov, slik at dette unntaket ikke kommer til anvendelse. Dette betyr at 
SB må forholde seg til offentlighetslovens bestemmelser. Eierne har også tatt dette med i 
selskapsavtalen § 3 hvor det står at offentleglova gjelder for selskapet.  
 
  

3.2.7 Delegasjonsvedtak 

 
Det er kommunen som er pliktsubjekt etter brann- og eksplosjonsvernloven og tilhørende 
forskrifter. Dette betyr at kommunen må delegere sin rett til myndighetsutøvelse16 etter loven 
til SB. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven17 § 9 fjerde ledd kan kommunen «gjennom 
avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, 
virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighets-
utøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar». Videre følger det av 
dimensjoneringsforskriften18 § 2-2 at «Kommunen plikter å delegere myndighet på en slik måte 
at brannsjefen kan utføre sine oppgaver tilfredsstillende i henhold til brann- og eksplosjons-
vernloven». 19 
 
Det er altså på det rene at kommunen har rettslig kompetanse til å gi et annet subjekt fullmakt 
til å gjennomføre forpliktelsene etter brann- og eksplosjonsvernloven, jf. § 9.  
 
I DSBs «Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» står det 
at; Delegering til interkommunale selskaper skjer direkte fra kommunestyret i den enkelte 
kommune til det interkommunale selskapet. Myndighetsfordeling skal fremgå av selskaps-
avtalen/vedtektene og ”tredjemann” skal kunne lese ut av selskapsavtalen hvilke fullmakter   
IKS-et har. Delegeringsvedtak omfattes av den alminnelige plikten til dokumentasjon etter 
lovens § 10 og forskriftens § 2-4.  
 

                                                
16 Med myndighetsutøvelse menes i denne sammenheng at det fattes vedtak eller forskrifter som stifter rettigheter 
eller plikter for enkeltpersoner.  
17 Lov 2002 nr. 20 
18 Gitt med hjemmel i brann og eksplosjonsvernloven lov 2002 nr. 20 
19 DSB har etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet forslag til ny forskrift om organisering, 
bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene. Dette for at brann- og redningsvesen 
skal være godt rustet til å møte morgendagens utfordringer. I forslaget er ikke bestemmelsen om delegering i § 2-2 
videreført fra dagens forskrift av 2002. Forslaget er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet i november 2017 
for videre behandling. Link: www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-redningsvesen   

http://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-redningsvesen
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DSB skriver videre at delegasjonsvedtaket, i tillegg til hjemmel for delegering, området for 
delegering osv, skal inneholde klageorgan som følger av delegeringen. I DSB sin veileder 
anbefales det at klageorganet bør bestå av representanter fra samtlige samarbeidskommuner 
slik at myndighetsutøvelsen er underlagt de respektive kommunenes kontroll. Målet er å 
sikre likebehandling av alle klager. DSB anbefaler å la representantskapet være klageorgan. 
 
For nærmere drøfting av delegasjonsvedtak fra eierkommunene og klageorgan etter brann- 
og eksplosjonsvernloven, vises det til kap. 3.3.4.  
  
 

3.3 Revisjonens vurdering av kommunens - eierperspektiv 
 
Revisjonen vil i det følgende vurdere hvordan de ulike eierkommunene og selskapsorganene 
etterlever de regelverk, retningslinjer og styringsdokumenter som er omtalt over i sin forvalt-
ning av SB.  

 

3.3.1 Valg av selskapsform 
 

Revisjonens gjennomgang av Evje og Hornnes kommunes eierskapsstrategi viser en klar 
anbefaling om at kommunen må vurdere flere ulike forhold før selskapsform velges. Dette 
gjelder blant annet mulighet for politisk styring, økonomisk ansvar, delegasjon av myndighet, 
forholdet til forvaltningslov, offentlighetslov og anskaffelsesregelverket.  
 
Det ble høsten 2003 nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede et mulig samarbeid 
om brannvern i Setesdalregionen. Denne gruppen bestod av brannsjefene i de fem 
kommunene samt en representant for arbeidstakerne. Brann- og beredskapsrådgiver 1 ble 
engasjert som konsulent for prosjektet. Styringsgruppen bestod av ordførere, rådmenn og 
representant fra de ansatte. Flere ulike organisasjonsformer er vurdert. Rapporten anbefalte 
at det ble etablert et interkommunalt selskap (IKS). Dette er også i tråd med hva DSB 
anbefaler. Hovedargumentet for å velge denne selskapsformen var at den sikrer alle 
kommunene samme innflytelse på driften av selskapet.       

 
Det ble gjort et godt forarbeid før opprettelsen av SB, og vurdering av selskapsform var ett av 
punktene som eierkommunene tok stilling til. Sett i lys av SBs formål, funksjon og eiersam-
mensetning, mener revisjonen at valg av IKS som selskapsform var hensiktsmessig ved opp-
rettelsen av SB.  

 
 

3.3.2 Selskapsavtalen 
 
IKS-loven setter krav om at det skal opprettes selskapsavtale ved stiftelsen av selskapet, jf.       
§ 4. Selskapsavtalen må vedtas av kommunestyret i deltakerkommunene, og § 4 lister opp en 
rekke minimumskrav til denne avtalen.20 Revisjonen vil i det følgende vurdere SBs 
selskapsavtale opp mot de preseptoriske (ufravikelige) vilkårene i IKS-loven § 4 tredje ledd.  
                                                
20 Selskapsavtalen skal angi: selskapets foretaksnavn, angivelse av deltakerne, selskapets formål, den kommune der 
selskapet har sitt hovedkontor, antall styremedlemmer, deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser 
overfor selskapet, den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet 
dersom denne avviker fra eierandelen, antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den 
enkelte deltaker oppnevner, annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen. 
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SBs selskapsavtale er ikke datert, men det fremgår at avtalen trer i kraft fra 1. januar 2005. 
Denne avtalen er signert av alle deltakerkommunene. Både selskapets foretaksnavn og 
deltakerkommuner er benevnt i avtalens punkt 1. Det redegjøres for selskapets formål i 
avtalens § 4. 

 
I revidert versjon av selskapsavtalen gjeldende fra 1. januar 2011, er kostnadsfordelingen 
mellom eierkommunene medtatt i § 6 og regnskapsspråket endret til de kommunale regns-
kapsprinsipp i § 24. I gjeldende selskapsavtale fra 1. juli 2017 - vedtatt 22.03.17 - er formåls-
paragrafen oppdatert (§ 3) og rammen for låneopptak økt (§ 11). Bestemmelsen om at det 
opprettes en interkommunal klagenemnd er ikke videreført i gjeldende selskapsavtale.  

 
Det følger av IKS-loven § 4 tredje ledd nr. 7 at selskapsavtalen også skal omtale eier-
kommunenes «innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet». I avtalens 
§ 8 - «innskuddsplikt» - fremkommer det at alle deltakerkommunene skal betale innskudd «i 
form av alt materiell og utstyr som ved opprettelse av selskapet var i bruk for den enkelte 
kommunens brann og redningsvirksomhet». Bestemmelsen inneholder en matrise som viser 
fordelingen av innskudd mellom deltakerkommunene. I avtalens § 10 fremkommer kostnads-
fordelingen i prosent (driftstilskudd) for alle deltakerkommuner. 
 
Når det gjelder selskapets adgang til låneopptak fremkommer det av IKS-loven § 22 at 
«Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet skal 
kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak». I SBs 
selskapsavtale21 § 11 står det at selskapet kan oppta lån på «inntil NOK 20.000.000,- til 
investeringer».   
 
Selskapsavtalen har også bestemmelser om kjønnsrepresentasjon i styret. I henhold til IKS-
loven gjelder aksjeloven § 20-6 tilsvarende; hvilket blant annet innebærer at kravet om 
kjønnsrepresentasjon også gjelder for varamedlemmer. I SBs selskapsavtale står det at 
sammensetningen skal ivareta lovens krav til kjønnsfordeling i § 6. 
 
Riksarkivaren har utgitt en veileder om arkiv i interkommunale samarbeidsorgan.22 Her 
fremkommer det at en kommunal selskapsordning som kommer under reglene om offentlige 
arkiv i arkivloven, må i dokumentet som er grunnlaget for opprettelsen, ta inn en 
bestemmelse om organets arkiv. Dette er et obligatorisk krav. SBs selskapsavtale har ingen 
slik bestemmelse om plikt til å holde arkiv iht. arkivlov med forskrifter.  
 
Etter denne gjennomgangen kan revisjonen konstatere at selskapsavtalen inneholder fore-
takets navn, deltakere, eierandel, formål, medlemsantall i representantskapet og deltakernes 
innskuddsplikt. Selskapsavtalen gjeldende fra 1. juli 2017 er etter revisjonens oppfatning i 
samsvar med de lovpålagte minimumsbestemmelsene som følger av IKS-loven § 4. Vi anbe-
faler at det ved neste revidering av selskapsavtalen tas inn en bestemmelse om plikt til å holde 
arkiv iht. arkivloven. 

 
 
 
 
 

                                                
21 Selskapsavtalen av 22.03.2017 
22 Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan, Riksarkivaren 2009 
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3.3.3 Vedtakelse av selskapsavtalen/stiftelsesdokument 
 

Selskapsavtalen må vedtas av kommunestyret for å anses som gyldig i henhold til IKS-loven    
§ 4 første ledd annet punktum. Avtalen vedtas med alminnelig flertall, jf. kommuneloven § 35.  
 
I Bygland kommune23 ble selskapsavtalen – ved opprettelse av Setesdal Brannvesen IKS – 
vedtatt av kommunestyret 24. juni 2004. I Bykle kommune ble avtalen vedtatt av kommune-
styret 1. juli 2004. I Evje og Hornnes kommune ble selskapsavtalen vedtatt av kommunestyret 
24. juni 2004. Tilsvarende gjelder for Iveland kommune hvor avtalen ble vedtatt i kommune-
styret 24. juni 2004, og i Valle kommune hvor avtalen ble vedtatt 30. juni 2004. Etter dette 
legger revisjonen til grunn at selskapsavtalen gjeldende fra 1. januar 2005 er vedtatt av 
korrekt organ i alle eierkommuner.   
 
Ny selskapsavtale gjeldende fra 1. juli 2017 for Setesdal Brannvesen IKS er godkjent av alle 
kommunestyrene i eierkommunene.24  

 
 

3.3.4 Delegasjonsvedtak og klageorgan 
 

Som nevnt er det kommunene som er forpliktet til å etterleve brann- og eksplosjonsvernloven. 
Dersom andre organer skal utøve denne funksjonen, må kommunen delegere denne myndig-
heten.  
 
Delegasjonsvedtak 
I tillegg til at selskapsavtalen angir selskapets formål og arbeidsoppgaver, har den enkelte 
deltaker gjennom selskapsavtalen delegert myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven 
med forskrifter til selskapet.    
 
Det er på det rene at kommunen har rettslig kompetanse til å gi et annet subjekt fullmakt til å 
gjennomføre forpliktelsene etter brann- og eksplosjonsvernloven, jf. § 9. Spørsmålet blir 
således om vedtak av selskapsavtalen kan anses som en tilstrekkelig delegering av 
kommunens rettslige kompetanse på dette området.  

 
Kommuneloven stiller ingen formkrav til delegeringsvedtak. Det viktigste må være at det 
kommer klart frem av avtalen hvem som gis fullmakt og hva delegasjonen omfatter. I IKS-
lovens forarbeid25 påpekes det at selskapsavtalens formål «angir den ytre rammen for 
selskapets virksomhet og må derfor angi en saklig begrensning for hva selskapet kan drive 
med. Angivelse av selskapets formål vil avspeile de oppgaver deltakerne har tillagt selskapet».  
 
I selskapsavtalen (2005) var formålet med opprettelsen av SB at «selskapets formål er å dekke 
kommunenes behov, plikter og oppgaver i brann- og eksplosjonsvernloven, så som: 

 ulykkes- og katastrofesituasjoner som brann, redning og akutt forurensning. 
 feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
 aktivt arbeid med forebygging av brann og ulykker. 
 andre tjenester som deltakerkommunene finner det formålstjenlig å tillegge selskapet. 

                                                
23 Ved kommunestyrets behandling av framtidig brannvernsamarbeid i Setesdalregionen, ble det fremmet forslag om 
endring for lokalisering av selskapets hovedkontor fra Evje og Hornnes til Bygland. Forslaget ble vedtatt.   
24 Kommunestyre i Bygland 14.06.17, kommunestyre i Bykle 27.04.17, kommunestyret i Evje og Hornnes 15.06.17, 
kommunestyret i Iveland 04.04.17 og kommunestyret i Valle 21.06.17. 
25 Ot.prp. nr. 53 (1997-1998) 
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 salg av tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver.»  
 

Det fremgår av selskapsavtalen ved opprettelsen av SB at «kommunene delegerer sin 
myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter til selskapets styre, 
jf. kommunelovens § 6». 26  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – tilsynsmyndigheten på området – 
legger imidlertid til grunn at der kommunestyret vedtar selskapsavtalen og stifter selskapet i 
henhold til IKS-loven skal det i tillegg fattes et delegasjonsvedtak27 som klart sier hvilke myn-
dighetsoppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven som kan utføres av det nye selskapet.  
 
Revisjonen oppfatter at DSBs anbefaling - etter gjeldende forskrift28 - om et vedtak om delega-
sjon bygger på ønske om en eksplisitt tydeliggjøring av hvilken myndighet og ansvar som er 
delegert fra kommunene til de interkommunale brann- og redningsselskapene. I tillegg vises 
det i utkast til høringsnotat for ny forskrift om at brann- og redningsvesenet er tillagt andre 
oppgaver etter § 11 i brann- og eksplosjonsvernloven, og at det for disse oppgavene er 
naturlig at delegering følger det alminnelige systemet i kommuneloven. Vi har derfor valgt å 
innhente informasjon fra eierkommunene om det er delegert myndighet etter brann- og 
eksplosjonsvernloven, og få informasjon om hvilket organ som er klageorgan. 
 
Kommunestyret i Bygland29 har delegert myndighet til selskapet i samråd med selskaps-
avtalen. Samtidig har kommunestyret delegert myndighet etter kap. 730 i brann- og 
eksplosjonsvernloven til rådmannen. Kommunen opplyser at søknader om fritak av feier-
avgift behandles av kommunen etter å ha konferert med brannvesenet.  
 
Kommunestyret i Bykle31 har delegert myndighet etter §§ 32 og 35 i brann- og eksplosjons-
vernloven til brannsjefen, som omhandler lokal tilsynsmyndighet og rett til å innhente prøver 
av produkter32. Det fremgår ikke av delegasjonsreglementet at det er delegert myndighet til 
selskapet etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.  
Ut fra Evje og Hornnes kommunes delegasjonsreglement er det kommunestyret som har 
myndighet etter brann- og eksplosjonsvernlovens §§ 7 og 8 - tiltak ved store arrangement og 
gebyr m.m. Det fremgår ikke av reglementet at det er delegert myndighet til SB etter samme 
lov. 
 

                                                
26 § 11 i selskapsavtalen fra 2005 og § 12 i gjeldende selskapsavtale fra 1. juli 2017 
27 Se DSB veileder for myndighetsutøvelse etter brann og eksplosjonsvernloven side 5  
28 DSB har etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet forslag til ny forskrift om organisering, 
bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene. Justis- og beredskapsdepartementet 
skal behandle forslaget før det sendes på høring. I forslaget er ikke bestemmelsen om delegering i § 2-2 i dagens 
forskrift av 2002 videreført. Dette begrunnes i utkastet med at det på brannområdet er fullmakt til leder av brann- og 
redningsvesen ved brann og andre ulykkessituasjoner regulert direkte i brann- og eksplosjonsvernloven § 12. For 
andre oppgaver brann- og redningsvesen er tillagt etter brann- og eksplosjonsvernloven § 11 (informasjon- og 
motivasjonstiltak, brannforebyggende tilsyn, ulykkesforebyggende oppgaver, forebyggende og beredskapsmessige 
oppgaver i krisesituasjoner, innsatsstyrke ved brann og andre akutte ulykker, og feiing og tilsyn med fyringsanlegg) er 
det naturlig at delegering følger det alminnelige systemet i kommuneloven. Det er ikke angitt noe tidspunkt for 
forventet behandling og ikrafttredelse av ny forskrift på DSBs hjemmeside. 
29 Kommunestyret i Bygland 14.12.16, sak 81/16 
30 Kap. 7 Tilsyn, håndheving, sanksjoner, opplysningsplikt mm. 
31 Kommunestyret i Bykle 30.03.17, sak 40/17 
32 Med produkt menes; farlig stoff eller ferdige varer (hvor slikt stoff er en bestanddel og hvor de farlige egenskaper 
fortsatt er fremtredende), innretninger, utstyr, apparater, emballasje og annet som benyttes ved håndtering av de 
farlige stoffene (eller i forbindelse med transport av farlig gods) og innretninger, utstyr og annet som er beregnet på 
deteksjon, varsling etter bekjempelse av brann, eksplosjon eller annen skade. Jf. § 4 i brann- og eksplosjonsvernloven. 
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Kommunestyret i Iveland33 har delegert sin myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven 
med tilhørende forskrifter til Setesdal Brannvesen IKS sitt styre.  
 
Kommunestyret i Valle34 har vedtatt at delegasjon av myndighet etter særlov til brannsjefen, 
omfatter myndighet etter forskrifter som er gitt i medhold av vedkommende lov.  
 
Etter revisjonens mening kommer det ganske klart frem av selskapsavtalens formåls-
bestemmelse hva som skal være SBs primære funksjon, og at det er delegert myndighet etter 
brann- og eksplosjonsvernloven i selskapsavtalen. Kommunestyrene i Bygland, Iveland og 
Valle kommuner, har i tillegg til selskapsavtalen, delegert myndighet til SB etter brann- og 
eksplosjonsvernloven. Det kan anføres at selskapsavtalen anses som tilstrekkelig delegasjon 
fra kommunestyrene til SB, men revisjonen mener allikevel at anbefalingen fra DSB bør følges 
opp av Evje og Hornnes kommune og Bykle kommune som ikke har fattet et eksplisitt delega-
sjonsvedtak.35  
 
Klageorgan 
I selskapsavtalen fra 2005 - og revidert selskapsavtale fra 2011 - står det at det opprettes en 
interkommunal klagenemnd bestående av 5 medlemmer som oppnevnes av representant-
skapet. Dette er ikke videreført i gjeldende selskapsavtale fra 1. juli 2017. Her fremkommer 
det at klager på vedtak skal behandles av selskapet, styret eller representantskapet.  
 
Selskapsavtalen nevner ikke noe spesifikt om behandling av klager knyttet til myndighets-
utøvelse etter brann- og eksplosjonsvernloven. Derimot står det at «alle klager på vedtak 
truffet av selskapet behandles internt i selskapet med mindre annet følger av lov eller forskrift. 
Vedtak truffet av administrasjonen avgjøres av styret. Vedtak truffet av styret avgjøres av repre-
sentantskapet», jf. § 19 i selskapsavtalen.  
 
Ut fra delegasjonsvedtakene fra eierkommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes og Iveland 
fremkommer det ikke klart hvem som er klageorgan etter brann- og eksplosjonsvernloven. I 
delegasjonsreglementet for Valle kommune er det oppgitt at klage på vedtak skal legges frem 
for førsteinstans og avgjøres av formannskapet, som er kommunens klageorgan dersom ikke 
annen saksbehandling følger av særlov. 
 
Bygland kommune oppgir at de har et eget klageorgan36. I Bykle kommune er kommunestyret 
klageorgan med mindre særlov bestemmer noe annet37. I Evje og Hornnes kommune er 
formannskapet klagenemnd38. Iveland kommune er av den oppfatning at det er representant-
skapet til SB som skal behandle klager på den utøvende virksomhet til brannvesenet. 
Gjennomgang av delegasjonsreglementene viser at eierkommunene ikke har tydeliggjort 
tilstrekkelig hvem som er klageorgan etter brann- og eksplosjonsvernloven.   
 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), har i brev til Sivilombudsmannen 18.01.13 
drøftet spørsmålet om hva som er rett klageinstans for vedtak truffet av et interkommunalt 
selskap. Et brannvesen organisert som et IKS er brukt som eksempel i brevet. Etter KRDs syn 
bør ikke selskapets representantskap benyttes som klageorgan. Departementet konkluderte 

                                                
33 Kommunestyret i Iveland 04.02.16, sak 2/16 
34 Kommunestyret i Valle 25.11.15, sak 63/15  
35 Et delegasjonsvedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven kan fattes i de enkelte kommunestyre. 
36 Klagenemnd for politiske saker - 5 medlemmer 
37 Kommunestyret 30.03.17, sak 40/17 
38 Iht. oversikt over nemnder, styrer, råd og utvalg mv - oppdatert 15.06.17, sak 39/17. 
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med: «Oppsummert er det KRDs39 syn at det bør opprettes særskilte interkommunale klage-
nemnder for å behandle klager over enkeltvedtak truffet av et IKS. Alternativt må klagesaker 
behandles av kommunestyret, formannskapet eller en særskilt klagenemnd i den kommunen som 
måtte ha fattet vedtaket dersom brannvesenet ikke hadde vært organisert gjennom et inter-
kommunalt samarbeid.» 

 
Revisjonens vurdering er at dagens organisering med at det enkelte kommunestyret er 
klageorgan, eller det organ de har delegert myndigheten til, er i samsvar med lovkravene. 
Samtidig har det enkelte kommunestyre, gjennom å ha vedtatt selskapsavtalen sagt at 
selskapet, styret og representantskapet skal behandle klager. Av hensyn til likebehandling – 
og faglig kompetanse – i et klageorgan, bør det etter revisjonens oppfatning klargjøres hvilket 
organ som skal være klageorgan etter brann- og eksplosjonsvernloven i kommunenes 
delegasjonsvedtak. Dersom kommunestyrene vedtar et annet organ enn hva som fremgår av 
gjeldende selskapsavtale, må selskapsavtalen revideres på dette punktet.  
 
Eierkommunene til SB kan velge å følge anbefalingen fra KMD og opprette et særskilt inter-
kommunalt klageorgan, eller klargjøre at det er representantskapet til SB som er klageorgan. 
Eierne vil også ha anledning til å velge kommunens klagenemnd som klageorgan etter brann- 
og eksplosjonsvernloven. Vurderingen av hvordan dette kan organiseres, bør ses opp mot det 
lave antallet klager40 som historisk er kommet på vedtak fattet av SB.41  
 
 

3.3.5 Eierstrategi  
 

Bygland kommune 
Bygland kommune har ikke nedfelt skriftlig kommunens eierstrategi gjennom å utarbeide 
eierskapsmelding for kommunen.  
 
I kommunestyret i Bygland gis det muntlig orientering om viktige saker om SB. Dette 
inkluderer årsregnskapet og annen informasjon som er av politisk interesse. Det har ikke vært 
ønske fra politikernes side om at protokoll fra representantskapet vedlegges møteinnkalling 
til kommunestyret. 
 
Bykle kommune 
Bykle kommune har heller ikke nedfelt skriftlig kommunens eierstrategi gjennom å utarbeide 
eierskapsmelding for kommunen.  
 
Årsregnskapet for SB legges frem som referatsak til kommunestyret. Sakene til kommune-
styret blir lagt ut på kommunens hjemmeside. 
 
 

                                                
39 Kommunal og regionaldepartementet (KRD) endret navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i 
2014 
40 I standardmalen for enkeltvedtak som saksbehandlerne må bruke står det at eventuell klage må sendes til 
tilsynsmyndigheten i kommunen. Videre at vedtak kan påklages til (særskilt klageorgan/kommunestyret), dvs. etter 
revisjonens mening ikke klart angitt.  
41 Kristiansandsregionen brann-  og redning IKS (KBR) anbefalte ikke etablering av et særskilt interkommunalt klage-
organ – som revisjonen anbefalt ved selskapskontroll av KBR - som både skal ivareta likebehandling og faglig 
kompetanse på en tilfredsstillende måte, på bakgrunn av svært få klager. KBR anbefalte at kommunenes eget klageorgan 
som klageinstans for vedtak fattet av selskapet.  Dette er tatt inn i KBRs reviderte selskapsavtale; «Kommunens 
klagenemnd er klageorgan for vedtak trukket av selskapet (brann- og redningssjef) i saker etter brannloven». 
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Evje og Hornnes kommune 
Som redegjort for i punkt 3.2.3 «Kommunenes retningslinjer for eierskap» har Evje og 
Hornnes kommune i 2012 utarbeidet eierskapsmelding med prinsipper for et godt eierskap. 
Dette er i tråd med KS sine anbefalinger (jf. kulepunkt tre under punkt 3.2.2 «KS sine anbe-
falinger om eierskap, ledelse og kontroll»). Ved opprettelsen av SB var ikke denne eier-
skapsmelding vedtatt. Revisjonen vil særlig se på: 

 
- Rådmannens/administrasjonens rolle:  

Rådmannen har det overordnede ansvar for den administrative kontakten med selskapene. 
Meldingen anbefaler at oppfølging av selskapene fordeles mellom rådmennene. Den som har 
fått koordineringsansvaret42 har som oppgave å følge med i selskapet sin aktivitet gjennom 
året, og i forbindelse med eiermøtene initiere til felles drøfting av sakene. Rådmannen bistår 
også ordfører/valgte representanter med administrativ støtte i eierstyringen. 
 

- Kommunestyrets rolle:  
Det følger av eierskapsmeldingen at det skal etableres en rutine der det hvert år i et 
kommunestyremøte rapporteres fra alle selskapene Evje og Hornnes kommune har eier-
interesser i, og at kommunens eierstrategi drøftes. Referat fra representantskapet til SB 
legges frem til orientering for kommunestyret.  
 
Årsregnskapet for SB legges frem som referatsak til kommunestyret. Sakene til kommune-
styret legges ut på kommunens hjemmeside. 
 
Iveland kommune 
Iveland kommune har ikke nedfelt skriftlig kommunens eierstrategi ved å utarbeide eier-
skapsmelding for kommunen.  
 
Årsregnskapet for SB er ikke lagt frem for kommunestyret. 
 
Valle kommune 
Valle kommune har heller ikke nedfelt skriftlig kommunens eierstrategi ved å utarbeide eier-
skapsmelding for kommunen.  
 
Årsregnskapet for SB brukes å legges frem som referatsak til kommunestyret. På bakgrunn i 
omlegging av nytt saksbehandlingssystem, ble ikke protokollen fra møte i representantskapet 
i juni 2017, hvor årsregnskapet til selskapet ble behandlet, lagt frem for kommunestyret før 
november.43  
 
 

3.3.6 Revisjonens oppsummering og konklusjon  
 
Revisjonen finner at selskapsavtalen av 2004, med revidering i 2011 og 2017, i all hovedsak 
inneholder de minimumskrav som stilles i henhold til IKS-loven § 4.  
 
Etter revisjonens oppfatning er formålsangivelsen av SBs virkeområde relativt klart angitt i 
selskapsavtalen og at det av avtalen fremgår at det er delegert myndighet etter brann- og 
eksplosjonsvernloven, i utgangspunktet kan anses som en tilstrekkelig delegasjon av 

                                                
42 Det er ikke valgt noen rådmann som skal ha koordineringsansvar for selskapet. Rådmannsgruppa opptrer kun som 
valgkomite til styret, og innstiller til representantskapet.  
43 Kommunestyret 29.11.17, referatsak 31/17 
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myndighet til SB. Jf. dimensjoneringsforskriften44 § 2-2: «kommunen plikter å delegere 
myndighet på en slik måte at brannsjefen kan utføre sine oppgaver tilfredsstillende i henhold til 
brann- og eksplosjonsvernloven».45 Revisjonen viser imidlertid til DSB sin veiledning for 
myndighetsutøvelse, der det fremkommer at etter direktoratets syn må det i tillegg til 
vedtakelse av selskapsavtale, også fattes et eksplisitt vedtak om delegasjon av myndighets-
utøvelse etter brann- og eksplosjonsvernloven. Dette er gjort av kommunestyrene i Bygland, 
Iveland og Valle. I Bykle er det gitt delegasjon etter §§ 32 og 35, men ikke § 9. Kommunestyret 
i Evje og Hornnes har ikke fattet eksplisitt vedtak om delegasjon til SB. Vi vil også peke på at 
det i utkast til høringsnotat for ny forskrift vises til at brann- og redningsvesenet er tillagt 
andre oppgaver etter § 11 i brann- og eksplosjonsvernloven enn hva som dekkes av lovens      
§ 12 fullmakter ved brann og andre ulykkessituasjoner. Her vises det til at for disse oppgavene 
er det naturlig at delegering følger det alminnelige systemet i kommuneloven. Det er derfor 
revisjonens anbefaling at vedtak om delegasjon av myndighet bør fattes i alle eier-
kommunene.  
 
Revisjonen anbefaler også at eierkommunene - enten i delegasjonsreglement eller i vedtak - 
tydeliggjør hvem som er klageorgan etter brann- og eksplosjonsvernloven. Selskapsavtalen 
må revideres dersom kommunestyrene vedtar et annet organ enn hva som fremgår av 
gjeldende selskapsavtale fra 1. juli 2017.  
 
Av kommunene som omfattes av denne kontrollen er det kun Evje og Hornnes kommune som 
har utferdiget eierskapsmelding. De øvrige eierkommunene har ikke utarbeidet en slik 
melding. Gjennom å utarbeide eierskapsmeldinger vil kommunen kunne etablere føringer for 
sitt eierskap, og klargjøre hvilke regler og rutiner som skal ligge til grunn for kommunens 
eierskapsoppfølging. Ingen av kommunene har imidlertid utarbeidet særskilt eierstrategi for 
SB.  
 
Når det gjelder Evje og Hornnes kommunes etterlevelse av egen eierskapsmelding, er det 
revisjonens oppfatning at dette gjøres på et overordnet nivå. Det er ikke blant rådmennene i 
rådmannsgruppa fordelt et særskilt ansvar (koordineringsansvar) for oppfølging for SB. 
Rådmannsgruppa opptrer kun som valgkomite til styret og innstiller til representantskapet. 
Årsregnskapet for SB legges frem for kommunestyrene i Evje og Hornnes, Bykle og Valle. I 
kommunestyret i Bygland gis det muntlig orientering om årsregnskapet til SB. For Ivelands 
del er ikke SB årsregnskap for 2016 lagt frem politisk. 
 
Revisjonen anbefaler at sentrale dokumenter som SBs årsmelding og årsregnskap 
presenteres for de relevante politiske utvalg, fortrinnsvis kommunestyret. 
 
  

3.4 Revisjonens vurdering av kommunenes kontroll med 
selskapsorganene 

3.4.1 Representantskapet - sammensetning, kompetanse og mandat 
 
Det er representantskapet som er selskapets øverste organ. Alle deltakerkommuner skal ha 
minst én representant i dette organet.  
 
                                                
44 Gitt med hjemmel i brann og eksplosjonsvernloven lov 2002 nr. 20 
45 I forslag til ny forskrift - som er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet - er ikke bestemmelsen i § 2-2 
videreført 
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For interkommunale selskaper anbefaler KS at kommunestyret oppnevner folkevalgte i 
vervet som representantskapsmedlemmer. Det fremkommer samme sted at «eierutøvelsen» 
skal speile kommunestyrets samlede (flertallets) beslutning. Det er viktig at det opprettes en 
forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierrepresentantene og kommunestyret i forkant 
av representantskapsmøte. Oppnevnelse av sentrale folkevalgte til eierorgan vil bidra til å 
forenkle samhandling og kommunikasjon mellom kommunestyrene og eierorganet.  
 
SBs representantskap består av 10 medlemmer. Pr. desember 2017 består eierorganet av Gro 
Anita Mykjåland (leder), Bjørn A. Ropstad (nestleder), Leiv Rygg, Jon Rolf Næss, Steinar 
Kyrvestad, Stein A. Reisænen, Lars R. Vasland, Vidar Frøysnes, Kay Arne Jeiskelid og Knut 
Hagen. Representantskapsmedlemmene er i hovedsak ordførere og varaordførere i sine 
respektive kommuner, i så måte er SBs representantskap satt sammen i tråd med KS sin 
anbefaling på dette punktet. Rådmann Stein A. Reisænen er valgt som en av eierrepresen-
tantene fra Iveland kommune. 
 
Leder og nestleder i representantskapet har besvart revisjonens spørsmål i spørreskjemaet 
ut fra et eierståsted, og mottatte svar presenteres samlet:  

 
- At selskapet er organisert som et IKS: Selskapsformen er hensiktsmessig. SB oppfattes 

som et veldrevet selskap, og en meget god løsning for de fem kommunene. Dette kunne 
ikke vært vesentlig endret med en annen organisasjonsform. 

 
- Utarbeidet eierskapsstrategi: Selskapet har vedtekter og strategi for driften, men ingen 

eierskapsstrategi utarbeidet fra eierne. En eierskapsmelding kunne klart ha gitt eierne 
en bedre kjennskap til selskapet. 

 
- Andre styringsdokumenter: Ikke noe annet enn det som fremkommer i kommuneloven 

og IKS-loven. Selskapet har utarbeidet ros-analyse for sitt virkeområde. 
 

- Rutine for rapportering til eierne: Selskapet rapporterer i forhold til styremøter, 
budsjett og representantskap. Daglig leder og styreleder presenterer selskapet i 
kommunestyret minst en gang i valgperioden.  
 

- Fullmakter: Kommunenes representanter i representantskapet har sin fullmakt gitt i 
kommunestyret og i henhold til delegeringsreglementet og kommuneloven. Represen-
tanter til representantskapet til SB velges av kommunestyret i hver kommune-
styreperiode og som regel velges ordfører og varaordfører. Det finnes ingen skriftlige 
fullmakter, men innholdet i vervet som representantskapsmedlem er en videreføring 
av kommunestyrets vedtak. Om saker i representantskapet medfører økonomiske 
kostnader eller større endringer for kommunene må disse godkjennes før represen-
tantskapet i SB kan binde eierkommunene. 
 

- Eieroppfølging ut over deltakelse på representantskapsmøte: Dialog og tilbakemelding 
fra Iveland kommunes medlem i styret. Protokoller fra representantskapet til SB 
oversendes eierkommunene. 

 
- Kriterier for valg og sammensetning av styret: Det er valgt at medlemmer i styret skal 

ha lederroller i kommunene. Valgkomiteen46 ser på hvilken kompetanse styret 
trenger, og prøver å finne den ulike kompetansen fra hver eierkommune.  

                                                
46 Valgkomiteen består av rådmenn fra eierkommunene. 
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- Evaluering av styret: Leder sier at Iveland kommune evaluerer styremedlemmet sitt i 
forhold til det arbeid som styret og Setesdal Brannvesen leverer. Nestlederen kjenner 
ikke til at det gjøres evalueringer av styret. 
 

- Valgkomite: Leder sier at rådmannen avklarer med politikerne om hvem kommunen 
skal foreslå til styreverv i selskapet. Det er utnevnt en valgkomite som består av 
rådmennene.  
 

- Rapportering til de folkevalgte: Leder sier at hun som ordfører i Iveland og rådmannen 
informerer om selskapet i formannskapet og kommunestyret minimum en gang pr. år. 

 
Det foreligger ingen eierskapsstrategi for SB ut over de signaler som er gitt av eier-
kommunene på oppstartstidspunktet. Det er gjennomført felles ROS-analyse for kommunene 
i Setesdal, og denne anses som et viktig styringsdokument for selskapet. Selskapet har heller 
ikke utarbeidet etiske retningslinjer.  
 
Representantskapet skal behandle SBs regnskap, budsjett og økonomiplan, jf. IKS-loven § 7. 
Revisjonen har kontrollert at det foreligger protokoll som viser at representantskapet har 
vedtatt dette på korrekt vis for årene 2014, 2015 og 2016. Protokoll fra representantskapet 
godkjennes på neste møte, og underskrives av leder og styreleder.47 IKS-loven § 9, 7. ledd sier 
at «protokollen skal underskrives at møteleder og to av representantskapets medlemmer som 
velges ved møtets begynnelse». Vi anbefaler at SB etablerer rutine for underskrift på 
protokoller fra representantskapets møter i samsvar med bestemmelsene i IKS-loven § 9, 7. 
ledd.  
 
Iht. selskapsavtalen § 13 skal innkallingen være skriftlig, og minimum 10 dager i forkant av 
møtene. Tilsvarende frist for varsling av deltakerne. Etter IKS-loven skal innkalling til repre-
sentantskapsmøte skje med minst 4 ukers varsel og skal inneholde saksliste, jf. § 8. I protokoll 
fra styremøte48 står det at «styret vil be om at tidspunkt for representantskapsmøter blir 
fastsatt så tidlig som mulig, og at det blir sendt ut beskjed til de det angår.»  
 
Selskapsavtalen pålegger ikke representantskapet forpliktelser ut over de som følger av IKS-
loven § 7.  
 
 

3.4.2 Styre - sammensetning, kompetanse og mandat 
 

Styreverv i selskaper er et personlig verv. Det betyr at man ikke representerer verken partier, 
kommunen eller andre interessenter, men at man skal ivareta selskapets interesser og eierne 
på best mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer.  

 
SB sitt styre består av 7 personer, 5 valgt av representantskapet og 2 valgt av de ansatte. Leder 
for kultur og fritid i Valle kommune, Torunn Charlotte Nyberg, innehar vervet som styreleder. 

                                                
47 Protokoll fra representantskapet blir sendt ut på e-post til alle deltakere på møtet. Medlemmene har 10 dager på å 
gi tilbakemelding til protokollen.  Er det ingen tilbakemelding til protokollen innen 10 dager etter utsendelse, regnes 
protokollen som godkjent. Hvis det kommer innspill/rettelser blir protokollen sendt ut på nytt med 10 dagers frist for 
tilbakemelding.  Deretter blir protokollen sendt på e-post til kommunale postmottak, rådmenn, revisjonen og vår 
regnskapsansvarlig (ikke signert). Protokollen godkjennes og signeres på neste møte som egen sak. 
48 Styremøte 03.10.17, sak 27/17. 
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Revisjonen har i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten innhentet informasjon fra 
SBs styreleder og hatt oppstartsmøte med selskapet. Styreleder har besvart revisjonens 
spørsmål på følgende måte:  

    
- Rapportering til eierne: Rutiner for rapportering følger av selskapsavtalen. Represen-

tantskapets protokoller skal fortløpende sendes de enkelte deltakerne, jf. avtalens          
§ 13. Det har ikke vært avholdt årlige eiermøter mellom selskapet og kommunene. 

 
- Rapportering til representantskapet: Styret legger frem årsregnskap, virksomhetsplan 

og budsjett på representantskapets møte i juni. Justert budsjett- og økonomiplan 
legges frem på møte i desember. Styreprotokoller legges frem til orientering i 
representantskapet.  
 

- Styreinstruks: Styret har ikke vedtatt styreinstruks ut over retningslinjene som 
fremgår av selskapsavtalen. Styret har signalisert til representantskapet viktigheten 
av god kompetanse i styret. 
 

- Verdidokumenter og etiske retningslinjer: Styret holder seg til selskapsavtalen og 
virksomhetsplanen.49 Styret har ikke utarbeidet egne etiske retningslinjer.  
 

- Opplæring av styret: Styret fikk tilbud og deltok på styrekurs i regi av KS-Agder etter 
at de var valgt. Brannsjefen informerte om selskapets drift og økonomi på samme 
møte som konstituering av styret. 
 

- Evaluering av styrets arbeid: Styreleder inviterer til muntlig evaluering på slutten av 
styremøtene. Styret får dessuten muntlig tilbakemelding på det enkelte representant-
skapsmøte. 
 

- Styreansvarsforsikring: Selskapet har tegnet styreansvarsforsikring.  
 

- Habilitet: Styret vurderer habilitet fra sak til sak. Det har ikke vært inhabilitet i saker 
som nåværende styre har behandlet. 
 

- Styrets oppfølging/samarbeid med daglig leder: Styret følger opp daglig leder gjennom 
styremøter om lag 6 ganger per år, og styreleder har jevnlig dialog med daglig leder. 
Styreleder har samtale med daglig leder i forkant av lønnssamtale. Det foreligger ikke 
instruks for daglig leder som er godkjent av styret50. 

 
- Fullmakter: Administrasjonen har fullmakt til å attestere og anvise faktura. Låne-

opptak skal godkjennes av styreleder, og er forankret i 10-års investeringsplan og 
godkjent budsjett/økonomiplan. Iht. selskapsavtalen har den enkelte deltaker 
delegert myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til selskapet, herunder 
myndighet etter forurensningsloven. Styret skal delegere myndighet videre til 
brannsjefen, med unntak av viktige og prinsipielle saker.51    
 

                                                
49 Virksomhetsplanen for kommende år inngår som en del av selskapets årsmelding.   
50 Instruks for brannsjefen/varabrannsjef inngår i SBs internkontrollsystem, som vil bli lagt frem for styret på første 
styremøte i 2018. 
51 Selskapsavtalen § 12. 
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- Risikovurderinger av virksomheten: Det er ikke gjennomført egne risikovurderinger. 
Selskapet kjøper økonomiske og merkantile tjenester av Evje og Hornnes kommune. 
På styremøtene gis det faste orienteringer om status drift og økonomi.   
 

- Finansiell strategi: Selskapet har etablert en finansiell strategi gjennom 10-års 
investeringsplan vedtatt i 2015, økonomiplan som skal rulleres hvert 4. år og føringer 
i selskapsavtalen. 

 
- Rutiner for avvikshåndtering: Selskapet har internkontrollsystem som omtaler 

håndtering av avvik.  
 

- Regler om offentlige anskaffelser: Selskapet plikter å følge lov om offentlige innkjøp. 
Det er ikke etablert særskilte rutiner for dette. Selskapet har fått to merknader når det 
gjelder offentlige innkjøp, en i 2011 og en i 2016.  

 
- Styrevervregisteret: Styreleder har registrert sine verv i styrevervregisteret. Av de 

øvrige medlemmene i styret, har en av disse registrert sine verv i registeret. 
 
 

3.4.3 Revisjonens oppsummering og merknader 
 
Medlemmene i SBs representantskap er i hovedsak sentrale politikere i sine kommuner. Dette 
medfører en presumpsjon for at den overordnede styringen av SB har god politisk forankring 
i eierkommunene. Videre har representantskapet de tre siste regnskapsår52 vedtatt regnskap, 
budsjett og økonomiplan, slik de er forpliktet til etter IKS-loven.  
 
Verken SBs representantskap eller styre har vedtatt etiske retningslinjer. Revisjonen mener 
styret bør utarbeide styreinstruks. Det foreligger instruks for daglig leder - inngår i SBs 
internkontrollsystem - som vil bli lagt frem for styret til godkjenning på første møte i 2018. 
Dette er tiltak som KS anbefaler at kommunalt eide selskaper bør ha. Revisjonen anbefaler 
derfor at styret og representantskapet bør utarbeide etiske retningslinjer og styreinstruks, 
samt godkjenne instruks for daglig leder.  
 
Selskapsorganene har ikke utarbeidet egne retningslinjer eller rutiner for å håndtere 
eventuell inhabilitet hos styremedlemmer. Styreleder anfører at styret vurderer habilitet fra 
sak til sak. Revisjonen anbefaler likevel at styret i SB, i samsvar med KS sin «Anbefaling om 
eierstyring, selskapsledelse og kontroll» «etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 
habilitetskonflikter» (anbefaling 15). Som kjent må ingen kommunalt ansatt (eller folkevalgt) 
håndtere saker som gjelder det selskapet hvor de er styremedlem, og ettersom SB har noen 
styremedlemmer som også er administrativt ansatte ledere i eierkommunene, øker sann-
synligheten for at inhabilitet vil kunne inntre for styremedlemmene. Revisjonen anbefaler SB 
å foreta jevnlige vurderinger av om ulemper ved å ha kommunale ledere som styreleder og 
styremedlem i SB oppveies av fordelene ved den valgte løsning.  
 
Underskrift på protokoll fra representantskapet er ikke i samsvar med IKS-loven § 9, 7. ledd, 
i og med at det mangler underskrift fra to medlemmer i representantskapet. Revisjonen 
anbefaler at SB etablerer rutine for underskrift på protokoller fra representantskapets møter 
i samsvar med bestemmelsene i § 9, 7. ledd i IKS-loven. 

                                                
52 Som er de regnskapsårene revisjonen har undersøkt. 
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Selskapsavtalen til SB har en bestemmelse om at innkalling til representantskapsmøter skal 
være skriftlig og sendes minimum 10 dager i forkant av møtene. Etter IKS-loven skal inn-
kalling til representantskapsmøte skje med minst 4 ukers varsel, jf. § 8. Revisjonen anbefaler 
at innkalling til representantskapsmøte skjer i samsvar med IKS-loven. Videre anbefaler vi at 
bestemmelsen i selskapsavtalen om frister for innkalling og varsling justeres i samsvar med 
IKS-loven ved neste revidering av selskapsavtalen. 
 
Revisjonen anbefaler – i samsvar med KS anbefaling nr. 17 – at alle som påtar seg styreverv 
for kommunale selskaper bør registrere sine verv i styrevervregisteret. Styreleder og ett av 
styremedlemmene i SB har registrert sine styreverv i styrevervregisteret. 
 
 

3.4.4 Informasjon om selskapet på kommunens nettside 
  

Informasjon om brannvesenets tjenester ligger på kommunens hjemmeside53, og SB har en 
årlig gjennomgang av dette. Det gis informasjon om brannvesenet, feievesenet og hva man 
kan få hjelp til. Det er kontaktinformasjon til selskapet og link til betalingssatser. Det er også 
link til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin nettside. Det er ikke lagt ut 
informasjon om selskapets styrende organ, selskapsavtalen for SB, lover og forskrifter o.l. på 
kommunens hjemmeside på nett.   
 
Revisjonen vurderer at åpenhet og lett tilgjengelig, oppdatert informasjon på kommunenes 
nettside er viktig for innbyggerne. Oppdatert informasjon bidrar også til å skape tillit til 
selskapet. Etter revisjonens mening bør det vurderes om det er behov for å legge ut mer 
informasjon om selskapet og selskapets styrende organer på kommunenes hjemmesider. 
 

  

                                                
53 Vi har undersøkt hva som ligger av informasjon om SB på Evje og Hornnes kommunes hjemmeside, som er 
kontorkommunen til SB. 
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4 Anbefalinger 
 
Vedrørende eierskapsmeldinger og eierskapsstrategi 
Revisjonen anbefaler at eierkommunene Bygland, Bykle, Iveland og Valle utarbeider eier-
skapsmelding, herunder regler og rutiner som skal ligge til grunn for eierskapsoppfølgingen. 
Videre bør SBs representantskap vurdere i hvilken grad det bør utferdiges styreinstruks og 
etiske retningslinjer. Revisjonen henviser på dette punktet til KS sin veileder om eier-
skapsstyring.  
 
Vi anbefaler også at Evje og Hornnes kommune sørger for at det er samsvar mellom de tiltak 
for eierskapsstyring som fremkommer av eierstrategi i eierskapsmelding og det kommunen 
faktisk utfører av aktivt eierskap. (Dette gjelder f.eks. at det stilles krav om å utarbeide styre-
instruks og at det blant rådmennene fordeles et særskilt ansvar for oppfølging av selskapet).  
 
Revisjonen anbefaler at sentrale dokumenter som SBs årsmelding og årsregnskap 
presenteres for relevante politiske utvalg, fortrinnsvis kommunestyret i alle eierkommunene. 
 
Retningslinjer for blant annet behandling av inhabile styremedlemmer 
SB har ikke retningslinjer for håndtering av styreleders og andre styremedlemmers habilitet.  
Både styreleder og nestleder har lederroller i SBs eierkommuner, og på denne bakgrunn er 
det sannsynlig at problemstillinger knyttet til habilitet kan oppstå. Det er derfor revisjonens 
anbefaling at SB, i samsvar med anbefalinger fra KS bør utforme retningslinjer for å håndtere 
mulige habilitetskonflikter for styremedlemmer.  
 
Styreinstruks og etiske retningslinjer 
Revisjonen anbefaler representantskapet og styret, i samsvar med anbefalinger fra KS om å 
utarbeide og godkjenne: 

o Styreinstruks 
o Etiske retningslinjer 

 
Revisjonen forutsetter at styret godkjenner instruks for daglig leder – inngår i internkontroll-
systemet til SB som skal legges frem på første styremøte i 2018. 
 
Delegasjonsvedtak 
Eierkommunene har delegert myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven med for-
skrifter til selskapet, herunder myndighet etter forurensningsloven gjennom å vedta 
selskapsavtalen til SB.  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) legger til grunn i sin tolkning av 
gjeldende bestemmelser at det ikke er tilstrekkelig å bare vedta en selskapsavtale, men at 
eierkommuner i tillegg til selskapsavtale også må fatte eksplisitte delegasjonsvedtak hvor 
selskapet gis fullmakt til å utøve myndighet på vegne av kommunen. Kommunestyrene i 
Bygland, Iveland og Valle som omfattes av denne revisjonen har fattet et slikt 
delegasjonsvedtak. De øvrige eierkommunene - Bykle og Evje og Hornnes - har ikke fattet et 
slikt delegasjonsvedtak. Sett i lys av DSBs uttalelser basert på gjeldende bestemmelser 
anbefaler revisjonen at kommunestyrene i disse eierkommunene å fatte et vedtak om 
delegasjon av myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven. 
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Klageorgan 
Det fremgår av selskapsavtalen for SB hvem som skal motta klager på vedtak fattet av 
selskapet, som er godkjent av kommunestyrene i eierkommunene. Samtidig har noen av eier-
kommunene, som er omfattet av denne selskapskontrollen, oppgitt at det er formannskapet 
eller kommunestyret som er klageorgan. Men det kommer ikke klart av delegasjonsvedtakene 
hvem som er klageorgan etter brann- og eksplosjonsvernloven. Revisjonens anbefaling er at 
det klargjøres hvilket organ som skal være klageorgan etter brann- og eksplosjonsvernloven 
i kommunens delegasjonsvedtak. Dersom kommunestyrene velger et annet organ som 
klageorgan etter brann- og eksplosjonsvernloven enn hva som fremgår av gjeldende 
selskapsavtale, må selskapsavtalen revideres.  
 
Representantskapet  
Revisjonen anbefaler at protokollen fra representantskapet underskrives av møteleder og to 
av representantskapets medlemmer i samsvar med IKS-lovens § 9, 7. ledd. Videre at 
innkalling til representantskapsmøte skjer med minst 4 ukers varsel og at saksliste er vedlagt, 
jf. § 8 i IKS-loven. 
 
Arkivloven 
SBs selskapsavtale har ingen bestemmelse om plikt til å holde arkiv iht. arkivlov med 
forskrifter, og revisjonen anbefaler derfor at det tas inn en bestemmelse om dette ved neste 
revidering av selskapsavtalen. 
 
Styrevervregisteret 
Revisjonen anbefaler – i samsvar med KS anbefaling nr. 17 – at alle som påtar seg styreverv 
for kommunale selskaper bør registrere sine verv i styrevervregisteret.  
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5 Høringsuttalelser 
 

5.1 Høringsuttalelse fra selskapet 
 

Hei. 
Jeg har ingen flere innspill eller merknader til rapporten iht høringsfrist 22/1-2018 
  
Ha en fin helg. 
 
  
Mvh 
Jerry Anker Remme 
Brannsjef/daglig leder 
Setesdal Brannvesen Iks 
Verksvegen 38 
4735 Evje 
Epost: jerry.remme@e-h.kommune.no 
Mobil: 91378810 
 
 

5.2 Høringsuttalelse fra eierkommunene 
 

Vi har ikke mottatt høringsuttalelser fra eierkommunene v/ rådmennene. 
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