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KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER   

§ 1-1.  Navn og deltakere  
Selskapets navn er Grenland Brann og Redning IKS (GBR).  
 
Deltakere i selskapet: 

• Bamble kommune 

• Drangedal kommune 

• Kragerø kommune 

• Porsgrunn kommune 
 

§ 1-2.  Hovedkontor  
Selskapets hovedkontor er i Porsgrunn kommune. 
 

§ 1-3.  Formål  
• Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver 

som gjelder brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt 
andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til enhver tid gjeldene 
regelverk. Selskapets formål er å ivareta de plikter og oppgaver som eierkommunene er 
pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt kommunale 
beredskapsplikter. Selskapet skal også ivareta eierkommunenes fagområde for 
samfunnssikkerhet som er den kommunale helhetlige beredskapen. 

 

• Eierkommunene må delegere nødvendig myndighet til selskapet. Hvert kommunestyre må 
treffe sitt selvstendige delegasjonsvedtak hvert fjerde år, og har også ensidig anledning til å 
trekke det tilbake eller begrense myndigheten, jf. kommuneloven. 

 

• Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. 
 

• Selskapet skal være vertsbrannvesen for Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing (IUA 
Telemark) på vegne av vertskommunen. IUA sin vertskommune/kontorkommune besluttes 
av årsmøte til IUA Telemark. 

 

• Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. 
Følgende krav og hensyn skal være styrende for slik virksomhet:   
- Virksomheten må ikke gå ut over kapasiteten til å dekke GBR sine kjerneoppgaver. 
- Virksomheten må ikke gå ut over brannvesenets habilitet når det gjelder 

forvaltningsoppgaver (tilsyn med særskilte brannobjekter, tillatelser til lagring av 
brannfarlig vare osv.). 

 

• Henvendelser fra statlige myndigheter når det gjelder GBR sin virksomhet skal refereres til 
eierkommunene i egenskap av ansvarlige instanser etter lovverket. 

 

§ 1-4.  Selskapsform og ansvarsforhold 
• Grenland brann og redning IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i samsvar med 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) (LOV-1999-01-29-6). 

• Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet. 
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KAPITTEL 2. KOSTNADSFORDELING  

§ 2-1 Eierandel og ansvarsdel 
Deltakerne har fra 1. januar 2022 følgende eierandel og ansvarsdel i selskapet: 
 

Kommune 
Innbyggertall  
per 2. kvartal 2021 Eierandel 

Bamble 14.013 21,6 % 

Drangedal 4.085 6,3 % 

Kragerø 10.369 16,0 % 

Porsgrunn 36.536 56,2 % 

Sum 65.003 100,0 % 

 

• Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for selskapets samlede forpliktelser tilsvarende sin 
eierandel, jf. eierfordelingen.  

 

• Selskapets eierandel skal være i samsvar med folketallet i eierkommunene. 
 

§ 2-2 Innskuddsplikt for deltakerne 
• Deltakerne har ikke innskuddsplikt. 

 

§ 2-3 Årlig driftstilskudd 
• Eierkommunene yter et årlig driftstilskudd til selskapet til dekning av drifts- og 

investeringsutgifter i samsvar med selskapets vedtatte budsjett- og økonomiplan.  I 
driftstilskuddet er det medregnet et samlet 10 års investeringsbehov, indirekte kostnader, 
skjulte kostnader og lokaler. Forventede innsparingssynergier skal inngå som en del av 
selskapets økonomiplaner 

 

• Driftstilskuddet reguleres årlig med kommunal deflator fra vedtatt statsbudsjett. Eventuelle 
andre endringer i driftstilskuddet skal fremmes som egen sak i eierkommunene før de 
innarbeides i selskapets budsjett og økonomiplan. 
 

• Feiertjenesten er et selvkostområde. Eierkommunene yter driftstilskudd til selskapet basert 
på faktiske kostnader til feiing og tilsyn, og har selv ansvar for å få dekket kostnaden i form 
av gebyrinnkreving etter lov og forskrift. Det årlige driftstilskuddet fordeles mellom 
eierkommunene i forhold til antall registrerte boenheter/fritidsboliger med fyringsanlegg 
per 1. januar hvert år. 
 

• Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som kommer 
frem av selskapets budsjett og økonomiplaner.  

 

§ 2-4 Avvik fra vedtatt brannordning 
• Den enkelte deltaker i selskapet kan ha en bedre beredskap/standard enn normalløsningen i 

henhold til dimensjoneringsforskriften og risikovurderingen som er fastsatt av 
representantskapet. En eventuell bedre beredskap skal framgå av brannordningen for 
kommunen, og eventuelle ekstrakostnader skal dekkes av denne kommunen alene.  
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§ 2-5 Eierskap og drift av brannstasjonene 
• Selskapet skal til enhver tid påse at driftstilskuddet fra kommunene skal stå i forhold til de 

beredskapsytelser og bygningsmasse som er lokalisert hos hver deltager i IKS-et. Dette 
uavhengig av hvilken eierstruktur som er valgt. 
 

• Drangedal, Kragerø og Porsgrunn kommuner har ansvaret for å stille til disposisjon 
hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet. Skriftlig avtale mellom selskapet og 
vertskommunen fastsetter ansvarsforhold for oppgaver knyttet til drifts- og 
vedlikeholdsansvaret for brannstasjonene, samt den årlige husleien. 

 

• Selskapets egne utgifter som følger av virksomheten i brannstasjonene, slik som strøm, 
telefoni, forbruksavhengige utgifter som renovasjon, vann- og avløpsavgift etc. er utgifter 
som selskapet budsjetterer selv og inkluderer i driftsbudsjettet av selskapets økonomiplan.  

 

• Ombygginger og eller påbygginger av en brannstasjon som selskapet selv ønsker utført i 
eksisterende brannstasjon foreslås og behandles som del av selskapets økonomiplan. I 
leieavtalen mellom vertskommunen og selskapet håndteres vedtaket som et tillegg til 
avtalen.  

 

• Iht. ny brannstasjonsstruktur oppføres en ny brannstasjon på Grasmyrområdet i Bamble 
kommune. Bygget skal både sikre samlokalisering og dekke vedtatte beredskapsbehov som 
ligger til grunn for brannstasjonsstrukturen. Selskapet inkluderer de samlede leieutgiftene for 
brannstasjonen i beregningen av årlig driftstilskudd. Selskapet skal oppføre og eie 
brannstasjonen i Bamble. 
 

• Kjøp av tomt, regulering, og oppfyllelse av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser er 
kostnader som fullt og helt tilligger vertskommunene alene.  

KAPITTEL 3. ORGANISASJON 

§ 3-1 Representantskapet 
• Representantskapet er selskapets øverste organ.  

  

• Kommunestyrene i deltakerkommunene skal oppnevne 3 representanter med 
vararepresentanter for kommunevalgperioden på 4 år. Representantskapet er som følger: 

 

Bamble 3 medlemmer 

Drangedal 3 medlemmer 

Kragerø 3 medlemmer 

Porsgrunn 3 medlemmer 

 

• Representantene representerer sin kommunes andel iht. eierbrøken i § 2-1. Ved eventuelt 
opptak av ny deltakerkommune skal representantskapet utvides med 3 nye medlemmer. 

 

• Representantskapet velger selv leder og nestleder.  
  

• Representantskapet delegerer nødvendig myndighet til hhv. styret og brann- og 
redningssjefen. For avgjørelser truffet av brann- og redningssjefen er kommunen eller en 
særskilt oppnevnt interkommunal klagenemnd rett klageinstans. 
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§ 3-2 Styret 
• Styret skal ha 7 medlemmer og 3 numeriske valgte varamedlemmer. Fem av medlemmene 

skal velges av representantskapet. To av medlemmene skal velges av og blant selskapets 
ansatte.  

 
Representantskapet: 5 medlemmer 
Ansatte: 2 medlemmer   

  

• Styret skal gjenspeile og representere selskapets behov og bør ha forskjellig og supplerende 
kompetanse innen økonomi, organisasjon og om fagområdet som selskapet opererer i. 
Videre bør styret inneha faglig innsikt og ha en interesse for selskapets formål. 

 

• Styremedlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet, etter innstilling fra 
valgkomité jf. § 3-3. Valgkomiteen skal også vektlegge behovet for kontinuitet i styrets 
arbeid, og påse at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Ved første gangs styrevalg, bør to av 
medlemmene velges for ett år. 

 

• Daglig leder eller medlem av representantskapet kan ikke være medlem av styret.   
 

• Valgperioden til styremedlemmene er to år med mulighet for gjenvalg. Styret fungerer til 
nytt styre er valgt og konstituert, jf. IKS-loven.  

 

• Representantskapet velger styrets leder og nestleder for to år med mulighet for gjenvalg.   
 

§ 3-3 Valgkomite 
• Oppnevning av valgkomitéen på minimum 3 og maksimum 5 medlemmer skal foretas av 

representantskapet og reflektere eierandelene i selskapet.  
  

• Valgkomitéen oppnevnes for 4 år og følger valgperioden for representantskapet.  
  

§ 3-4 Selskapets representasjon 
• Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og styrets leder, eller i dennes fravær 

nestleder, i fellesskap.  
 

• Selskapet ledes av daglig leder, som har anvisningsrett innenfor rammen av vedtatte 
budsjetter. 

KAPITTEL 4. REPRESENTANTSKAPET    

§ 4-1 Representantskapets møte  
• Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Representantskapets leder 

plikter å kalle inn til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel 
av representantskapets medlemmer krever det.   

  

• Innkalling til ordinære møter skal skje skriftlig, og minst fire uker i forkant av møtet. 
Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en 
saksliste. Representantskapets leder kan innkalle til møte med kortere frist, dersom dette er 
påtrengende nødvendig.  
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• Representantskapet skal ha minst to møter pr. år – ett for behandling av økonomiplan med 
årsbudsjett og ett for behandling av årsregnskap og årsberetning.  

  

• Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede 
og disse representer minst 2/3 av stemmene.   

  

• Representantskapet gjør sine vedtak med vanlig flertall iht. eierandelen av de stemmene som 
er avgitt. Står stemmene likt, gjør møteleders stemme utslaget.  Unntatt fra denne 
bestemmelsen er følgende saker hvor egne regler gjelder:  
- Vedtak om valgkomitéens sammensetning og kriterier jf. selskapsavtalens § 3-3 
- Vedtak om ny brannordning jf. selskapsavtalens § 4-2 
- Vedtak om endringer av selskapsavtalen 

  

• Daglig leder og styrets leder har møteplikt, og alle styremedlemmene samt daglig leder har 
møte- og talerett.  

 

• Representantskapets møtebøker/protokoller skal fortløpende sendes til medlemmene og 
deltakerkommunene v/rådmannen. 

 

§ 4-2 Representantskapets myndighet 
• Representantskapets skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen og loven bestemmer 

samt styret legger frem for dem. 
 
Representantskapet skal: 

- Velge 5 styremedlemmer med varamedlemmer i samsvar med § 3-2 
- Vedta overordnede mål, retningslinjer for driften og økonomiplan 
- Vedta årsbudsjett, årsmelding og regnskap 
- Vedta brannordning for deltakerkommunene 
- Vedta driftstilskudd fra deltakerne 
- Gjøre vedtak om å foreta investeringer og økonomiske disposisjoner som er av vesentlig 

betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne, herunder salg av selskapets faste 
eiendommer 

- Fastsette godtgjørelse til styret   
- Velge revisor 
- Opprette og avvikle datterselskaper 
- Gjøre vedtak om samarbeidsavtaler med andre dersom avtalene forplikter selskapet 

økonomisk utover budsjettåret og eller avtalen ellers er av stor betydning og uvanlig art jf. 
kap. 7 

- Andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller selskapsavtalen å 
behandle, herunder endringer i denne selskapsavtalen som ikke etter loven må vedtas av 
deltakerkommunenes kommune- eller bystyrer 

 

• Brannordning for deltakerkommunene vedtas i henhold til det som flertallet av stemmene er 
avgitt for. Avtale om bedre beredskapsordning i en av deltakerkommunene jf. § 2-2 
godkjennes av representantskapet.  
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KAPITTEL 5.  STYRET 

§ 5-1 Styrets møter 
• Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det er behov. Medlem av styret og 

daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møtet skal skje med minst 5 
dagers varsel, og skal så langt det er mulig inneholde saksliste utarbeidet av styreleder.  

  

• Vedtak i styret gjøres med vanlig flertall. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre 
mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer (1/3 av totalt 7) for at forslaget skal anses 
som vedtatt.  Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.  

 

• Daglig leder har møteplikt og talerett.    
 

• Styrets møtebøker/protokoller skal fortløpende sendes til medlemmene, representantskapet 
og deltakerkommunene v/rådmannen.  

 

§ 5-2 Styrets myndighet 
• Styret myndighetsområde utøves etter en instruks fra representantskapet.  

KAPITTEL 6. DAGLIG LEDELSE   

§ 6-1 Daglig leders funksjon og ansvar 
• Den daglige driften er underlagt brann- og redningssjefen gjennom en styringsinstruks fra 

selskapets styre. 

KAPITTEL 7. ØKONOMIFORVALTNING   

§ 7-1 Opptak av lån  
• Selskapet kan oppta lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige 

driftsmidler til eget bruk og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan etter loven også ta opp 
likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Det kan ikke tas opp lån for den 
delen av anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift etter Lov 12. 
desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner 
mv. jf. IKS-loven.  

  

• Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 220 000 000 kroner (220 millioner NOK). 
 

§ 7-2 Etablering av fond  
• Selskapet kan bygge opp fond for gjennomføring av investeringer, til nødvendig driftskapital 

og til fremtidige pensjonsforpliktelser. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets 
oppgaver og forpliktelser. 

 

• Selskapet har ikke anledning til å bygge opp fond på selvkostområdet. For tjenester som 
selskapet yter etter selvkostprinsippet skal over/underskudd i årsregnskapet avregnes mot 
eierkommunene på første faktura etter at årsregnskapet er avlagt.  

 

§ 7-3 Regnskap 
• Regnskap skal føres etter kommunelovens prinsipper. 
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KAPITTEL 8. AVTALER 

§ 8-1 Trygghetsavtale 
• De deltagende by- og kommunestyrene har vedtatt trygghetsavtaler mellom kommunene, 

selskapet og arbeidstakerorganisasjonene på vegne av de ansatte. Avtalen skal sikre at de 
ansatte som overdras til selskapet får tilsvarende rettigheter og betingelser som i 
kommunen. Trygghetsavtalene skal skrives under av fagforeningene, styreleder og daglig 
leder. 

 

KAPITTEL 9. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE        

§ 9-1 Uttreden og utelukkelse   
• En kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve 

seg utløst av det.  
  

• Fastsetting av vilkår for uttredelse, herunder spørsmålet om utløsningssum, eventuelt 
garantiansvar etc., gjøres med utgangspunkt i IKS-loven, og løses primært gjennom sertifisert 
mekler i advokatforeningen, og sekundært etter alminnelig domstolsbehandling. 

  

§ 9-2 Oppløsning og avvikling 
• Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre må 

selv treffe vedtak i saken. For gjennomføring av avvikling og oppløsning gjelder IKS-lovens, 
herunder reglene om avviklingsstyre, avviklingsregnskap og deltakernes ansvar etter 
avvikling.  

  

• Oppløsning av selskap må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere bestemmelser 
om avviklingen.  

  

• Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne et 
avviklingsstyre som skal gjennomføre avviklingen innen den frist representantskapet 
fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt.  

 

§ 9-3 Utvidelse  
• Nye kommuner kan opptas som medlemmer av selskapet. Dette krever at alle tilsluttede 

kommuner gir sitt samtykke, jf. IKS-loven.  
 

• Ved opptak av ny deltaker skal eierbrøken reberegnes i samsvar med § 2-1. Opptak av nye 
deltakere i selskapet skjer som hovedregel fra 1.1. i kalenderåret.  

KAPITTEL 10. TVISTER    

§ 10-1 Tvister og voldgift 
• Tvist om forståelse av denne selskapsavtalen avgjøres ved alminnelig domstolsbehandling, 

alternativt kan voldgiftsbehandling avtales mellom partene. 
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KAPITTEL 11. ØVRIGE BESTEMMELSER    

§ 11-1 Ikrafttredelse  
• Selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2022.  

§ 11-2 Øvrige bestemmelser 
• Der ikke annet fremgår av selskapsavtalen, gjelder IKS-lovens bestemmelser. 

  


