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 Øygarden brann og redning IKS Møteprotokoll 

Organ Møtedato Saknr. Saksbeh. 
Representantskapet 14.10.2019 R08/2019 Bjørn Olav Paulsen 

Innkalling og saksliste for møte 14.10.2019 

Trykte vedlegg: Ingen 
 

Saka gjeld godkjenning av innkalling og saksliste for møte 14.10.2019 
Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne innkalling og saksliste for møte 14.10.2019 
slik den ligg føre. 
 
Styreleiar gjev følgjande 
Innstilling 
Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste slik den ligg føre. 
 
Vedtak 
Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste slik den ligg føre. 
Samrøystes vedteken 
 

Øygarden brann og redning IKS Møteprotokoll 

Organ Møtedato Saknr. Saksbeh. 
Representantskapet 14.10.2019 R09/2019 Bjørn Olav Paulsen 

Godkjenning av møteprotokoll frå møte 29.04.2019 

Trykte vedlegg: Møteprotokoll frå møte 29.04.2019 
 

Saka gjeld godkjenning av møteprotokoll for møte 29.04.2019. Styreleiar rår representant-
skap til å godkjenne møteprotokollen slik den ligg føre. 
 

Styreleiar gjev følgjande 
Innstilling 
Representantskapet godkjenner møteprotokoll frå møte 29.04.2019 slik den ligg føre.  
 
Til å skrive under protokollen vel representantskapet Kari-Anne Landro og Marianne Sandahl Bjor-
øy, i tillegg til leiar av representantskapet. 
 
Vedtak 
Representantskapet godkjenner møteprotokoll frå møte 29.04.2019 slik den ligg føre.  
 
Til å skrive under protokollen vel representantskapet Kari-Anne Landro og Marianne Sandahl Bjor-
øy, i tillegg til leiar av representantskapet. 
Samrøystes vedteken 
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Øygarden brann og redning IKS Møteprotokoll 

Organ Møtedato Saknr. Saksbeh. 
Representantskapet 14.10.2019 R10/2019 Bjørn Olav Paulsen 

Oppretting av avviklingsstyre for Øygarden brann og redning IKS 

Trykte vedlegg: 

-Vedtak om oppløysing av Øygarden brann og redning IKS – Fjell kommune 
-Vedtak om oppløysing av Øygarden brann og redning IKS – Sund kommune 
-Vedtak om oppløysing av Øygarden brann og redning IKS – Øygarden kommune 
-Innhenting av samtykke til oppløysing av IKS 
-Godkjenning  om oppløysing av Øygarden brann og redning IKS – Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

  
 

Saka gjeld oppretting av avviklingsstyre for Øygarden brann og redning IKS. Fellesnemnda 
for Nye Øygarden kommune vedtok 18.06.2018  i sak 40/2018 pkt. 7, at Øygarden brann og 
redning IKS (ØBR IKS) skal endrast til Øygarden brann og redning KF med verknad frå og 
med 01.01.2020. Årsaka er samanslåing av dei tre eigarane Fjell, Sund og Øygarden til ein 
kommune frå same tidspunkt. Det har vore fatta likelydande vedtak om oppløysing av ØBR 
IKS i dei tre kommunestyra. Vedtaka er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet. Representantskapet skal så opprette eit avviklingsstyre, som skal stå for formell 
avvikling av ØBR IKS, samt etablering av ØBR KF. Styreleiar rår representantskapet vedta 
oppretting av avviklingsstyre i samsvar med innstillinga. 
 

 
Styreleiar gjev følgjande 
Innstilling 
1. Representantskapet viser til vedtak i Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune om etablering 

av Øygarden brann og redning KF, og vedtak i kommunestyra for Fjell, Sund og Øygarden 
kommunar, om oppløysing av Øygarden brann og redning IKS. Vedtaka er godkjent av Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet. 

2. Representantskapet opprettar eit avviklingsstyre, som skal ha same samansetting som eksiste-
rande styre for Øygarden brann og redning IKS. Avviklingsstyre er aktivt til føretaket er etabler-
te, samt nytt styret for Øygarden brann og redning KF er på plass. 

3. Representantskapet viser elles til § 33 i Lov om interkommunale selskaper. 
 
Vedtak 
1. Representantskapet viser til vedtak i Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune om etablering 

av Øygarden brann og redning KF, og vedtak i kommunestyra for Fjell, Sund og Øygarden 
kommunar, om oppløysing av Øygarden brann og redning IKS. Vedtaka er godkjent av Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet. 

2. Representantskapet opprettar eit avviklingsstyre, som skal ha same samansetting som eksister-
ande styre for Øygarden brann og redning IKS. Avviklingsstyre er aktivt til føretaket er etabler-
te, samt nytt styret for Øygarden brann og redning KF er på plass. 

3. Representantskapet viser elles til § 33 i Lov om interkommunale selskaper. 
Samrøystes vedteken 
 


