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MOVAR IKS

REPRESENTANTSKAPSMØTE NR. 1

2017

År 2017, torsdag 20. april avholdt representantskapet i MOVAR IKS ordinært møte på Vansjø
Vannverk, med oppstart kl. 09:00.
11 medlemmer til stede av 16:
Av medlemmene møtte:

Tage Pettersen, nestleder
Jonas Sjolte, Moss kommune
Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune
René Rafshol, Råde kommune
Kjell Løkke, Råde kommune
Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune
Arnfinn Linge. Våler kommune

Av vararepresentantene møtte:

Finn-Erik Blakstad, Rygge kommune
Sveinung Eggen, Vestby kommune
Karianne Kullerud, Våler kommune

Forfall medlemmer:

Inger-Lise Skartlien, leder
Hanne Tollerud, Moss kommune
Joakim Sveli, Moss kommune
Ann Therese Monge, Vestby kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Ikke møtt:

Shakeel Rehman, Moss kommune
Maria Molteberg, Moss kommune
Hilde Pettersen, Rygge kommune

Dessuten møtte:

Ketil Reed Aasgaard, styreleder MOVAR IKS
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS
Jan-Erik Rothe, statsautorisert revisor PwC

Tilstede under behandling av sak 1/2017:

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saksliste.
Protokoll fra møte 23. november 2016 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne
protokollen sammen med representantskapets nestleder Tage Pettersen ble Eirin Stuhaug
Bolle og Jonas Sjolte valgt.
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REPR. SAK NR. 1/2017
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 FOR MOVAR IKS
Styrets Innstilling til representantskapets vedtak:
Årets resultat
(Minustegn betyr overskudd)

5 016 276 Disponeres som følger;

Overskudd Økonomi og administrasjon
Overskudd Vansjø Vannverk
Underskudd Avløp
Underskudd Renovasjonstjenester
Overskudd MIB – beredskap/tilsyn
Overskudd MIB – feiertjenester
Solgård Avfallsplass
Sum disponeringer

-2 356 573
-551 905
6 168 938
5 550 541
-3 313 756
-138 968
342 000
-5 016 276

Overføres til styrking egenkapital
Avsettes til sektorens selvkostfond
Dekkes av sektorens selvkostfond
Dekkes av sektorens selvkostfond
Overføres til styrking egenkapital
Avsettes til sektorens selvkostfond
Avsettes til etterbruksfond

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2016 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap
som årsregnskap for MOVAR IKS for 2016.

Behandling:
Adm. direktør presenterte hovedtall fra regnskapet 2016 både totalt og sektorvis, og beskrev årsaker
til avvik i de ulike avdelingene. Spørsmål fra representantskapet ble besvart av adm. direktør og
revisor.

Votering:
Ved voteringen ble forslaget til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som innstilt.
Revisor forlot deretter møtet.

REPR. SAK NR. 2/2017
INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT
ETTERSORTERINGSANLEGG FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ØSTFOLD
Styrets innstilling til representantskapets vedtak:
1. MOVAR IKS inngår vedlagte intensjonsavtale om etablering av et IKS, som skal bygge og drive
et ettersorteringsanlegg for avfall i samarbeidskommunene.
2. Det utnevnes to representanter blant representantskapets medlemmer til styringsgruppen.
3. Den administrativt sammensatte prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid under ledelse av
styringsgruppen, og PwC bistår med videre prosjektledelse.
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Behandling:
Adm. direktør orienterte muntlig om prosessen og om fremdriften hos de øvrige
samarbeidspartene og besvarte spørsmål fra representanskapet.
Som representanter til styringsgruppen ble foreslått Inger-Lise Skartlien og Tom Anders
Ludvigsen. Det fremkom ikke forslag på andre kandidater.
Votering:
Ved voteringen ble forslaget til innstilling enstemmig vedtatt, og med Inger-Lise Skartlien og
Tom Anders Ludvigsen som medlemmer til styringsgruppen nevnt i pkt. 2 i vedtaket.
Vedtak:
1. MOVAR IKS inngår vedlagte intensjonsavtale om etablering av et IKS, som skal bygge og drive
et ettersorteringsanlegg for avfall i samarbeidskommunene.
2. Inger Lise Skartlien og Tom Anders Ludvigsen utnevnes som representanter til
styringsgruppen.
3. Den administrativt sammensatte prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid under ledelse av
styringsgruppen, og PwC bistår med videre prosjektledelse.

REPR. SAK NR. 3/2017
REVISJON OG PROLONGERING AV STRATEGISK PLAN 2017 - 2020
Styrets innstilling til representantskapets vedtak:
Representantskapet vedtar revidert og prolongert Strategisk plan 2017-2020.

Behandling:
Adm. direktør presenterte prosessen og pekte på endringene i strategisk plan.
Representantskapet ba administrasjonen vurdere samarbeid utover dagens geografiske
grenser innen primæroppgavene hvis dette er hensiktsmessig.
Samtidig påpekte representantskapet kravet til økt grad av digitalisering, samt det voksende
behovet for intern og ekstern kommunikasjon.
Votering:
Ved voteringen ble forslaget til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som innstilt.
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REFERATER
Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater.

Tage Pettersen informerte deretter om prosessen med sammenslåing av alarmsentralen,
samt status for den politiske behandlingen i eierkommunene vedrørende etablering av
klagenemnd for saker innen husholdningsrenovasjon og brann- og eksplosjonsvern.
Representantskapet egen valgkomité fikk aksept for å tre sammen for å komme med forslag
til kandidater til denne nemden.
Foruten leder Tage Pettersen består valgkomiéen av Kjerstin Wøyen Funderud, René
Rafshol, Lars Hovland og Trygve Thorsen.
Det ble varslet behov for å gjennomføre et nytt møte i representantskapet før sommeren.

EVENTUELT:
Sak meldt inn av Joakim Sveli ble utsatt og vil bli behandlet på et senere tidspunkt.
Tom Anders Ludvigsen orienterte om storbrannen i lager tilhørende ASKO, og berømmet
innsatsen fra alle impliserte, inklusive vårt eget brannvesen og ba administrasjonen melde
dette videre til de ansatte i MIB.
Det var meldt inn sak av Bjørn Mikalsen om muligheten for bruk av mindre
renovasjonskjøretøy på enkelte sårbare veistrekninger.
MOVAR ser på løsninger som evt. kan benyttes, men dette blir et spørsmål om servicenivå,
rasjonell drift og kostnader. Adm. direktør pekte på at MOVAR har et svært høyt servicenivå,
sammenliknet med andre kommuner i Østfold. Det ble fra Tom Anders Ludvigsen pekt på at
dette er et anliggende for den enkelte kommune som vedtas i renovasjonsforskriften.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:30.

5

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Representantskapssak

4/2017

OPPRETTELSE AV SÆRSKILT INTERKOMMUNAL KLAGENEMND

Representantskapets valgkomite fremmer følgende innstilling:
1. Klagenemnda skal bestå av fem fullverdige medlemmer, med en representant fra hver av
eierkommunene.
2. Til klagenemda velges følgende medlemmer ut inneværende valgperiode;
o Moss: Gretha Kant (H)
o Rygge: Anita Veum Sandtrø (H)
o Råde: Per Otto Voldhuset (Ap)
o Vestby: Bente Antonsen (Ap)
o Våler: Fredrik Bjerketvedt (SP)
3. Som leder av klagenemnda foreslås: Presenteres i møtet.

SAKSORIENTERING:
Representantskapet i MOVAR IKS behandlet i november 2016 sak 6/2016 om endring av ordning med
klagenemnder i MOVAR IKS.
Representantskapet fattet følgende vedtak:
Representantskapet anmoder eierkommunene om å ta opp til behandling sak om
klagenemnd i MOVAR, og at det fattes følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å opprette en særskilt interkommunal klagenemnd, jfr.
forvaltningslovens §28 annet ledd, for å behandle klager på enkeltvedtak fattet av
MOVAR innenfor husholdningsrenovasjon, slamrenovasjon og brann- og
eksplosjonsvern.
2. For kommuner som benytter renovasjonsmodell B (Rygge, Råde, Vestby og Våler)
delegeres myndighet til å organisere og oppnevne en særskilt og uavhengig
interkommunal klagenemnd for klager på enkeltvedtak fattet av selskapet innenfor
husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon i medhold av forurensningslovens §83 og
§85 annet ledd, jfr. forvaltningsloven §28 annet ledd, fra kommunestyret til
representantskapet i MOVAR.
3. For samtlige eierkommuner delegeres myndighet til å organisere og oppnevne en
særskilt og uavhengig interkommunal klagenemnd for klager på enkeltvedtak fattet
av selskapet etter Brann – og eksplosjonsvernloven §9 og §41, jfr. forvaltningslovens
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§28 annet ledd, fra kommunestyret/bystyret til representantskapet i MOVAR.

Representantskapet vedtar følgende endring i vedlegg D til eieravtalen, jfr. eieravtalens pkt.
3: §D2 «Styret i MOVAR er klageinstans for vedtak fattet av brannsjef på bakgrunn av
delegert myndighet» fjernes.

I etterkant av representantskapets behandling, har samtlige eierkommuner behandlet saken, og
fattet vedtak i tråd med representantskapets anmodning til eierkommunene.
Representantskapets valgkomite, ble i representantskapsmøtet i april 2017 bedt om å fremme
forslag til organisering og medlemmer til klagenemnd.
Valgkomitéen består av følgende medlemmer:
-

Tage Pettersen (leder), Moss
Lars Hovland, Rygge
René Rafshol, Råde
Trygve Thorsen, Vestby
Kjerstin Wøyen Funderud, Våler

Valgkomitéen har kommet frem til følgende innstilling ovenfor representantskapet, som vil bli
gjennomgått av valgkomitéens leder i møtet.
1. Klagenemnda skal bestå av fem fullverdige medlemmer, med en representant fra hver av
eierkommunene.
2. Til klagenemda velges følgende medlemmer ut inneværende valgperiode;
o Moss: Gretha Kant (H)
o Rygge: Anita Veum Sandtrø (H)
o Råde: Per Otto Voldhuset (Ap)
o Vestby: Bente Antonsen (Ap)
o Våler: Fredrik Bjerketvedt (SP)
3. Som leder av klagenemnda foreslås: Presenteres i møtet.

Moss, 24.5.2017
Tage Pettersen (sign.)
Leder av representantskapets valgkomité
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REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Representantskapssak

5/2017

FREMTIDIG ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING KNYTTET TIL BRANN
OG REDNINGSTJENESTEN I MOSSEREGIONEN
Fremlagt:
-

Brev DSB til kommuner, brannsjefer og ledere av 110-sentralene, «Vedtak om nye 110regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten», datert 15.03.16

-

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Representantskapets leder fremmer følgende forslag til vedtak:
1.
2.

3.
4.

MOVAR IKS vedtar å delta i Øst 110-sentral IKS. Kostnadene for etablering og drift av
110-sentralen dekkes av hver kommune.
Representantskapet legger til grunn at kommunestyret i hver eierkommune har
vedtatt at myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 16,
vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, legges
til representantskapet i Øst 110-sentral IKS, der loven selv ikke er til hinder for det.
Representantskapet vedtar selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS.
Representantskapet oppnevner NN til representantskapsmedlem i Øst 110-sentral
IKS.

SAKSORIENTERING:
Dette saksfremlegget er basert på felles saksfremlegg laget fra prosjektgruppen, men tilpasset
behandlingen i representantskapet for et IKS, hvor kommunene i forkant har behandlet saken.

Ingress/hovedbudskap
Saken handler om:
 Staten har vedtatt å samlokalisere 110-sentralene for brann- og redning med politiets
operasjonssentraler (112) i de nye politidistriktene.
 Ski kommune er pålagt fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) å etablere ny 110sentral samlokalisert med Øst politidistrikts operasjonssentral i politihuset i Ski.
 Kommunene i Follo og på Romerike i Akershus og alle kommunene i Østfold (38 kommuner)
plikter å knytte seg til 110-sentralen og å bære sin andel av kostnadene ved etablering og
drift av sentralen.
1
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Dagens to 110-sentraler i Lørenskog for Romerike, og i Moss for Østfold og Follo, avvikles. De
ansatte tilbys stilling innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser om
virksomhetsoverdragelse.
Ski kommune har prosjektorganisert arbeidet med referansegruppe, styringsgruppe og
arbeidsgrupper. Det har vært bred involvering fra de ansatte i dagens to 110-sentraler, samt
brannsjefene og ordførerne som er ledere av regionrådene.
Styringsgruppa og referansegruppa anbefaler å organisere ny 110-sentral som et
interkommunalt selskap (IKS). Styringsgruppa anbefaler å etablere selskapet innen utgangen
av juni 2017. Navnet på det nye selskapet foreslås Øst 110-sentral IKS.
110-sentralen i politihuset i Ski planlegges åpnet i 1. kvartal 2018.
Kommunene må fatte likelydende vedtak om etablering, deltakelse i og finansiering av Øst
110-sentral IKS.

Saksopplysninger
Om oppdraget med å etablere 110-sentralen i Ski
Stortinget har vedtatt politireformen. Samlokalisering av politiets operasjonssentraler og 110sentraler for brann- og redningstjenesten er en del av Stortingets vedtak.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vedtatt lokalisering av 110-sentralene i
Norge. Vedtaket er hjemlet i brann- og eksplosjonsloven § 37 (1) jf. § 16(1) (utdrag av loven er
vedlagt i vedlegg 4). Vedtak om nye 110-regioner ble sendt fra DSB 15.03.16. DSB pålegger Ski
kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De kommuner som omfattes av den
fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin
andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.
Det heter videre i brevet: «Brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (1) legger ansvaret for etablering og
drift av 110-sentralene til en "kommune". Bestemmelsen ivaretar prinsippet om kommunal
organisasjonsfrihet ved at kommunestyret kan ta stilling til hvordan oppgaven skal løses i den enkelte
kommune. I tråd med prinsippet om kommunal organisasjonsfrihet bestemmer kommunene selv
hvordan 110-tjenesten skal organiseres, herunder hvilken modell for interkommunalt samarbeid som
er mest hensiktsmessig for drift av 110-tjenesten i regionen.»
Ski kommune har prosjektorganisert arbeidet med etableringen av 110-sentralen med
referansegruppe, styringsgruppe og arbeidsgrupper. Prosjektet har hatt bred deltakelse fra
regionrådslederne, brannsjefene for alle brann- og redningstjenestene, tillitsvalgte, verneombud,
ledere og ansatte i dagens to 110-sentraler. Rådmannen i Ski har ledet styringsgruppa. Dette
saksframlegget bygger på arbeidet i prosjektet. Prosjektet har også arbeidet med utforming av
lokalene sammen med politiet, utredet behovet for infrastruktur, organisering og bemanning for å
oppfylle intensjonen med samlokaliseringen. Prosjektet har fortløpende hatt kontakt med DSB som
fag- og tilsynsmyndighet for å avstemme planlagte løsninger med nasjonale krav.
Når alle kommunene har vedtatt sin deltakelse, vil prosjektet sikre etablering av selskapet og forestå
den videre planleggingen fram til oppstart i 1. kvartal 2018. Det er utført et grundig arbeid både for
dette saksframlegget og for videre intern planlegging og etablering av den nye sentralen.
Prosjektarbeidet har gitt positive ringvirkninger for en vellykket etablering.
2
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Om 110-sentralen
Primærtjenester
110-sentralen er en lovpålagt oppgave i henhold til brann- og eksplosjonsloven.
110-sentralen er nødalarmeringssentral for brann- og redningstjenesten i de 38 kommunene i det
som nå kalles Øst 110-region; denne er tilsvarende som for Øst politidistrikt. Sentralens viktigste
formål er å gi trygghet for ca. 715 000 innbyggere. Innbyggertallet er økende.
110-sentralen er en fagsentral med nasjonale krav. Kjerneoppgaver er mottak av nødmeldinger og
utalarmering av ressurser. Nødalarmeringssentralen samarbeider tett med de øvrige nødetatenes
sentraler.
Sentrale arbeidsoppgaver ved en nødmelding er:
 Sikre at nødvendig informasjon fra den nødstilte innhentes raskt og korrekt.
 Avklare nøyaktig adresse og kontaktperson.
 Om liv er gått tapt og hvor mange liv som kan være truet.
 Om det er innesperrede/savnede personer, og hvis det er tilfelle, holde oversikt over disse.
 Alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt.
 Etablere samband med innsatsstyrken, overordnet vakt og øvrige nødetater, og bistå under
innsatsen.
 Vurdere behovet for annen assistanse (ambulanse, politi, helikopter, spesialutstyr).
 Hvilken utvikling i skadebildet som kan forventes.
 Veilede innringer om hvordan vedkommende skal forholde seg inntil hjelp kommer frem.

Sekundærtjenester
Primærtjenester er lovpålagt, og sekundærtjenester er ikke lovpålagt.
Styringsgruppa og referansegruppa oppfatter det som god samfunnsøkonomi at 110-sentralen og
brann- og redningstjenestene arbeider for både skadeforebygging og brann- og skadebegrensende
arbeid ved å ha direkte alarmtilknytninger fra næringseiendom, heiser og privatpersoner med
kommunale vedtak om direkte brannvarsling. Denne typen tjenester er sekundærtjenester som
foreslås gjennomført på følgende måte:
 det lokale brannvesen er tilbyder og avtalepart for brannforebyggende og brann- og
skadebegrensende tjenester. Lokalt brannvesen administrerer ordningen.
 den nye 110-sentralen utfører alarmhåndteringstjenester for de lokale brannvesen. Det
inngås avtale mellom 110-sentralen og hver brann- og redningstjeneste.
 Sekundærtjenester er regulert i selskapsavtalen med følgende formulering:
«Selskapet skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver og
som bidrar til å nå hovedmålet.
Selskapet skal gi samme tjenestenivå hos alle deltakerne.
En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot
kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Slike tjenester krever godkjenning av de øvrige
deltakerne.»
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Det er vektlagt at eierne skal ha styringsrett over omfang og former for sekundærtjenester. Dette er
omtalt i selskapsavtalen.
Denne løsningen vil bruke 110-sentralens beredskapskapasitet på skadeforebyggende og
skadebegrensende måte. Tjenestene 110-sentralen skal yte for de lokale brann- og
redningstjenestene, vil være innenfor referansegruppas anbefaling om å avgrense disse til brann- og
redningstjenestens kjerneoppgaver og kompetanse. Videre vil 110-sentralen levere tjenester til
brann- og redningstjenestene, og ikke selv drive næringsvirksomhet.
DSB har varslet en selvstendig gjennomgang av 110-sentralenes inntektsbringende tjenester blant
annet opp mot konkurranseregelverket. (Kilde: DSBs beslutningsgrunnlag til Justis- og
beredskapsdepartementet om ny organisering av brann- og redningsvesenet; datert 01.12.15.)

Selskapsorganisering
Politisk og faglig eierskap og styring
110-sentralen er lovpålagt og på de fleste områder regulert både hva gjelder ansvar, dimensjonering
og kompetanse. Det er i folkevalgt interesse å sikre innbyggerne trygghet gjennom 110-sentralen og
den lokale brann- og redningstjenesten. Muligheten for aktivt og strategisk folkevalgt eierskap er
imidlertid begrenset for 110-sentralens formål og krav til tjenestene.
Eierinteressen av økonomisk karakter vil være knyttet til det årlige bidraget fra deltakerne i 110sentralen for å utføre de lovpålagte tjenestene. Disse vil være stabile ut fra svært begrenset
investeringsbehov og et stabilt personellbehov.
Det er lagt vekt på å styrke brann- og redningstjenestenes rolle i eierskapet av 110-sentralen. Brannog redningstjenestene vil ha en sterk faglig interesse i hvordan 110-sentralen utfører sine tjenester.
Harmoniserte rutiner og prosedyrer mellom 110-sentralen og hvert brannvesen er eksempel på
beredskapsmessig sammenheng. Brannsjefenes ansvar for beredskapen taler for å knytte eierskapet
til brannregionene. Det er vurdert at dette best kan skje gjennom en tett kobling mellom brann- og
redningstjenestene og den nye 110-sentralen.

Valg av selskapsform
Kommunene er gjennom brann- og eksplosjonsloven forpliktet til å delta i 110-sentralen. Staten gir
kommunene frihet til å velge organisering og selskapsform. Dette spørsmålet har blitt behandlet
grundig i styringsgruppa og referansegruppa. Et interkommunalt selskap (IKS) der kommunene
utøver sitt eierskap gjennom brann- og redningsregionene har fått sterk tilslutning.
Interkommunale selskap er regulert gjennom lov om interkommunale selskap. Kommuner,
fylkeskommuner og interkommunale selskap kan være deltakere i et IKS. Representantskapet er
øverste organ. Dette skal ha to ordinære møter i året. Representantskapet har lovbestemte saker til
behandling. Blant disse er godkjenning av årsbudsjett og økonomiplan, og valg av styremedlemmer,
styreleder og nestleder.
Det er lagt vekt på 110-sentralen som en fagsentral for nødalarmering og en naturlig del av, og med
en tett kobling til de lokale brann- og redningstjenestene. En organisering med tilknytning til
4
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kommunenes fagenheter innen brann- og redningstjeneste er en styrke for samordnede og
helhetlige tjenester.
Det er 10 brann- og redningstjenester i de 38 kommunene. Fem brann- og redningstjenester er
organisert som interkommunale selskap (IKS), og fem er kommunale enheter. Én av disse omfatter to
kommuner; Fredrikstad og Hvaler.
Den foreslåtte løsningen er at de 38 kommunene utøver sitt eierskap gjennom sine til sammen 10
brann- og redningsregioner. Dette reduserer antall deltakere til 5 interkommunale selskap og 6
kommuner; og vil ha 11 deltakere. En slik organisering vil ivareta referansegruppas anbefaling om at
eierstyringen bør knyttes til fagenhetene, og ivareta eierstyringen faglig og økonomisk. Dette vil
styrke brann- og redningstjenestens muligheter til å ivareta de brannfaglige interessene i 110sentralen. Dette er vesentlig for en koordinert og helhetlig tjenestekjede. Kommunene kan velge å ha
folkevalgt representasjon i representantskapet.
For 33 av kommunene vil eierstyringen skje gjennom det brann-IKSet kommunen deltar i.
Kommunestyrets eierstyring av 110-sentralen vil for disse skje gjennom eierstyringen av brann-IKSet.
De øvrige kommunene blir direkte kommunale deltakere.
Endring av eierforhold vil kunne skje som følge av kommunesammenslåinger eller endringer i brannog redningstjenestene. Ut fra allerede vedtatte sammenslåinger, vil antall kommuner som eiere bli
endret innen kort tid etter etableringen av selskapet. Styringsgruppa og referansegruppa vektlegger
derfor en selskapsform og et eierskap som sikrer nødvendig tilknytning mellom 110-sentralen,
kommunene og brannregionene. Og som samtidig er fleksibel ved framtidige endringer i
eierstrukturen.
Fordelen med denne organiseringen er færre deltakere, enklere gjennomføring av
representantskapsmøter og vedtak om endringer av selskapsavtalen. Det må påregnes endringer av
hvem som er eiere etter kommunesammenslåinger, og eventuelle endringer i organiseringen av
brann- og redningstjenestene. Når kommunens eierskap utøves gjennom et IKS, vil slike endringer i
mindre grad berøre det nye 110-IKSet.
Rømskog kommune kjøper brann- og redningstjenester og 110-tjenester av Nedre Romerike Brannog redningsvesen IKS (NRBR) uten å være eier i selskapet. Aurskog-Høland og Rømskog kommuner
har vedtatt å bli en ny kommune. Aurskog-Høland er eier av NRBR. Rømskog kommune ønsker fram
til etablering av den nye kommunen å videreføre kjøp av tjenester av 110-sentralens tjenester
gjennom NRBR.

Selskapsavtalen
Lov om interkommunale selskap regulerer interkommunale selskap. Loven gir bestemmelser om
utforming av selskapsavtalen. Selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS fyller disse krav. Lovens
bestemmelser gjelder der ikke annet er omtalt i selskapsavtalen. Selskapsavtalen er vedlagt.
Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet består av en representant fra
hver av deltakerne med personlige vararepresentanter. Deltakerne oppnevner sine representanter til
representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.
5
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I saker det er votering, vektes stemmene ut fra deltakerandelen i selskapet. Endringer i
selskapsavtalen skal vedtas i representantskapet med minst 2/3 flertall.
Styret til Øst 110-sentral IKS velges av representantskapet. Bruk av valgkomité er regulert i forslaget
til selskapsavtale. Representantskapet vedtar mandatet for valgkomiteen. Et viktig formål er å sikre
balanse mellom kontinuitet i styret og behov for nødvendig fornying. Videre skal det legges vekt på
mangfold, blant annet ved balansert kjønnsfordeling.
Selskapsavtalen skal vedtas av deltakerne i det interkommunale selskapet.
Økonomisk ansvar og kostnadsfordeling
Kommunenes forpliktelser er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven. Dette er å bære sin andel av
kostnadene ved etablering og drift av sentralen. Sammenliknet med brann- og redningstjenestene er
det svært få store investeringer. Endringer i årlige kostnader forventes å være knyttet til generell
prisvekst og kostnadsutvikling på varer og tjenester; inkludert lønn, husleie og tjenesteavtaler
sentralen er bundet av gjennom lovpålagte tjenester regulert av Staten.
De årlige driftskostnadene skal og vil totalt sett bli lavere enn hva dagens to sentraler har til sammen
i dag. Styringsgruppa legger til grunn at den nye 110-sentralen i Ski skal drives med høy kvalitet på en
kostnadseffektiv måte. Etter etableringsfasen forventes et lavere kostnadsnivå enn for dagens to
sentraler. Budsjett og økonomiplan skal vedtas i representantskapet for selskapet. Kommunenes
andel skal beregnes ut fra innbyggertallet i hver kommune per 01.01. hvert år; basert på SSBs
befolkningsstatistikk. Dette innebærer en endring av finansieringsmodell. Fra i dag å kombinere
innbyggerandel fra hver kommune og inntekter fra salg av tjenester; til kun å ha en innbyggerandel.
For hver kommune blir denne beregnet ut fra en årlig sats som framkommer ved å dele samlet
kostnad på antall innbyggere i hele 110-regionen. Satsen vil inngå i årlig budsjett som vedas av
representantskapet.
Satsen for første driftsår (2018) er foreløpig anslått til ca. kr 60,00 per innbygger. Beløpet er beregnet
ut fra summen av personal- og driftskostnader i de to sentralene i 2016 (korrigert for særskilte
forhold dette året). Beløpet er dividert på samlet innbyggertall i regionen (712 472) per 01.01.17.
Beløpet må anses som et utgangspunkt for budsjettering i hver kommune. Når selskapet er etablert
vil et detaljbudsjett bli utarbeidet. Ved sammenlikning med den enkelte kommunes nåværende
innbyggerandel og reell kostnad for medfinansiering av 110-sentralen, må tilbakeføring av overskudd
fra salg av tjenester tas hensyn til.
Nåværende ordning med salg av tjenester fra 110-sentralene og årlig tilbakebetaling av overskudd fra
110-sentralene til kommunene opphører. Hver brann- og redningstjeneste vil etablere ordning for å
fordele overskuddet fra salg av sekundærtjenester til sine kommuner. Dersom omfanget av slike
tjenester opprettholdes for den enkelte kommune, vil kommunens tilskudd fratrukket tilbakebetaling
av overskudd gi en ganske lik årlig kostnad som for 2016. Det er imidlertid store variasjoner mellom
kommunene hvordan refusjonsordninger og inntektsfordeling skjer.
Staten dekker de største investeringene ved etablering. Det finnes ingen sammenlignbare
regioner/sentraler å legge til grunn da de er svært ulike. Vi har likevel benyttet informasjon fra DSB
og andre regioner og lagt dette til grunn i vurderinger for våre forhold. Eksempel på usikre forhold er
omfanget av gjenbruk av utstyr. I vårt tilfelle må begge sentralene være i full drift fram til ny sentral
6
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åpner. Dette reduserer muligheten for gjenbruk av inventar og utstyr. I denne regionen skal et nytt
selskap etableres. Dette innebærer også en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser. I andre regioner videreføres det samme selskapet i nye lokaler. Styringsgruppa har ut
fra denne usikkerheten valgt heller å beregne et for høyt enn et for lavt beløp.
Etableringskostnadene kommunene er ansvarlig for er foreløpig beregnet til kr. 5 500 000. Ved
behandling nå er det derfor nødvendig å ha en ramme som vil være tilstrekkelig ved etableringen,
men det er bare nødvendige etableringskostnader som vil bli benyttet. De faktiske
etableringskostnader vil bli beregnet for hver kommune ut fra innbyggertall per 01.01. 2017, og
fakturert i løpet av første driftsår.

Risikovurderinger
DSB har gjort vurderinger om størrelsen på 110-sentraler for å sikre nødvendig kompetanse og
kapasitet. Denne sentralen vil bli blant landets største ut fra innbyggertall, og vil tilfredsstille
kvantitative og kvalitative krav. DSB er tilsynsmyndighet for 110-sentralens lovpålagte oppgaver.
Miljøkrav og samfunnssikkerhet i beredskapssammenheng i kommunene vil bli ivaretatt ved god
samhandling med brann- og redningstjenestene. Påvirkningen på dette bør skje gjennom eierstyring
og styresammensetning.
Dette bør gi positiv innvirkning på innbyggernes opplevelse av korte responstider både i 110sentralen og i brann- og redningstjenesten. Samlokaliseringen med politiets operasjonssentral vil
bidra til mer samordnede tjenester til innbyggerne i krisesituasjoner.
Forhold til forvaltningslov og offentlighetslov
110-sentralen vil være et organ for kommunene, og vil derfor omfattes av forvaltnings- og
offentlighetsloven.
Anskaffelsesreglene og offentlig støtte
De største anskaffelsene til 110-sentralens lovpålagte oppgaver vil skje gjennom nasjonale
kravspesifikasjoner og innkjøp utført av DSB. Øvrige anskaffelser vil skje gjennom konkurranse for å
sikre best mulig kvalitet og pris.
Selskapet er forpliktet til å forhindre konkurransevridning ved eventuelt salg av tjenester. Et klart
skille mellom monopolvirksomheten og tjenestesalg er påkrevet.
110-sentralen utfører kommunale tjenester i egenregi.
Forskrift om offentlige anskaffelser gjelder for 110-sentralen.

Arbeidsgiverpolitikk
Etableringen av ny 110-sentral der to eksisterende sentraler avvikles, er en virksomhetsoverdragelse
etter arbeidsmiljøloven med de rettigheter dette innebærer for de ansatte. Styringsgruppa har tidlig i
prosessen vedtatt «at den nye 110-sentralen trenger den kompetansen og kapasiteten som er i
dagens faste bemanning i de to 110-sentralene. Nåværende fast ansatte i dagens to 110-sentraler vil
bli tilbudt ansettelse i samme stillingsstørrelse i 110-sentralen i Ski.»
7
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Begge 110-sentralene er medlem i KS Bedrift og har pensjon i KLP. Dette anbefales videreført i det
nye selskapet.
Erfaringer ved liknende virksomhetsoverdragelser er at en tilpasning av lønns- og arbeidsvilkår har
positiv virkning på sammenslåingen. En lønnsharmonisering mellom ansatte fra hver av de to
nåværende 110-sentralene må gjennomføres ved etableringen.

Samlokalisering
Øst 110-sentral vil ha lokaler i politihuset i Ski. Øst 110-sentral IKS og politiets operasjonssentral
(112) blir lokalisert vegg i vegg. Påbygging er startet, og vil være ferdig i løpet av 2017. Ski kommune
og de to 110-sentralene har vært representert i planleggingen, og er godt fornøyd med de løsninger
som er valgt.
Politihuset eies av privat eiendomsselskap. Øst 110-sentral IKS vil være leietaker av Øst politidistrikt.

Framdriftsplan
 April og mai – Felles saksframlegg til alle kommunene. Politisk behandling i kommunestyrene
innen 15.06. Likelydende vedtak forutsettes.
 Juni – Representantskapsmøte i det nye selskapet med navn Øst 110-sentral IKS. Selskapet
etableres og styret velges.
 Juni eller august – Første styremøte i det nye selskapet.
 Fra og med august – selskapet er operativt og gjennomfører alle forberedelser for
samlokaliseringen.
 1. kvartal 2018 – samlokaliseringen og oppstart av den nye 110-sentralen.

Vurderinger
Kommunen er forpliktet etter § 16 i brann- og eksplosjonsvernloven å knytte seg til å bære sin andel
av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
har vedtatt regionen for 110-sentralen.
Det er kommunal frihet til å velge organisering. En organisering av 110-sentralen som et
interkommunalt selskap viderefører dagens løsning der det er organisert som egne rettssubjekt. Et
interkommunalt selskap gir sterkere eierinnflytelse enn et aksjeselskap. Tilknytning til brann- og
redningstjenestene sikrer en faglig tilknytning og utvikling innenfor brann- og redningstjenestenes
fagområder.
Den økonomiske situasjonen forventes å gi lavere kommunalt driftstilskudd etter etableringsfasen.
Det er en fordeling av etableringskostnader mellom staten og kommunene. Staten bærer den største
andelen. Det forventes ikke store årlige investeringer etter etableringen.
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Kommunene vil få levert nødalarmering for brann- og redningstjenester på en effektiv måte med god
kvalitet. Deltakerne vil ha påvirkning på omfanget av sekundærtjenester 110-sentralen skal utføre på
oppdrag for brann- og redningstjenestene. I kriser vil en samlokalisering og utvidet samhandling
styrke beredskapen og koordineringen.

Konklusjon
Det anbefales at selskapet deltar i Øst 110-sentral IKS, i tråd med eierkommunenes vedtak.

Rygge, 24.5.2017

Inger-Lise Skartlien (sign.)
Leder av representantskapet

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør
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Vedlegg 2 til rep.sak 5/2017

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS
1. Selskapets navn
Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av lov
om interkommunale selskaper.

2. Deltakere
Selskapet har følgende deltakere:
Mosseregionen interkommunale brann og redning – MOVAR IKS
Indre Østfold brann- og redning IKS
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Øvre Romerike Brann- og redningstjeneste IKS
Follo Brannvesen IKS
Aremark kommune
Halden kommune
Sarpsborg kommune
Fredrikstad kommune
Hvaler kommune
Rakkestad kommune
110-sentralen har sammenfallende grenser med politidistrikt Øst.
Kommunene i regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og å bære sin andel av
kostnadene ved etablering og drift av sentralen. (jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 16)

3. Selskapets rettslige status
Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal være registrert i foretaksregisteret.

4. Hovedkontor
Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ski.

5. Formål
Selskapets formål er å utføre deltakernes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens § 16
Nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om branner
og andre ulykker innenfor en fastsatt region.
Oppgavene er å kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, mottak og
registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene,
samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi.
Selskapet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter
mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon, og samordning til innsatsstyrke,
stab og relevant ledelse.
Selskapet skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver og som
bidrar til å nå hovedmålet.
Selskapet skal gi samme tjenestenivå hos alle deltakerne.
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En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot
kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Slike tjenester krever godkjenning av de øvrige
deltakerne.

6. Strategi
Selskapets oppgaver er av samfunnsmessig art. Dette er grunnlaget for deltakernes eierskap.
Deltakerne utøver sin forpliktelse om tilknytning til en nødalarmeringssentral gjennom selskapet.

7. Delegering
Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 16
vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, til
representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det.

8. Kommunenes forpliktelser
Kommunene har plikt til å yte årlig tilskudd til driften av selskapet, basert på den ansvarsfordelingen
som er beskrevet i pkt. 9. Tilskuddet innbetales forskuddsvis hvert kvartal basert på vedtatt
årsbudsjett.

9. Deltakernes deltakerandel og ansvar
Deltakernes respektive eierandeler skal legges til grunn for ansvarsfordelingen i selskapet, inkludert
ansvaret for dekning av selskapets utgifter til løpende drift og fornyelse av materiell og utstyr.
Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet i hver kommune per 01.01. foregående år (Kilde
er SSBs statistikk om befolkning per 01.01. hvert år).
Deltakernes eierandeler og ansvar i selskapet framgår av vedlegg 1.
Endringer i eierandel vedtas som en endring av selskapsavtalen, jfr. pkt. 19.

10.

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet består av en representant fra
hver av deltakerne med personlige vararepresentanter. Deltakerne oppnevner sine representanter til
representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.
I saker det er votering, vektes stemmene ut fra deltakerandelen i selskapet. Endringer i
selskapsavtalen skal vedtas i representantskapet med minst 2/3 flertall.
Bestemmelser om vedtektsendring er i pkt. 19.

11.

Representantskapets møter

Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Ett innen 30. april, og ett innen 30.
november.
Representantskapsmøter skal være åpne hvis representantskapet ikke beslutter noe annet.
Representantskapets leder innkaller til møter. Innkallingen med saksliste skal skje skriftlig og med
minst 6 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier. Representantskapets
møtebok skal fortløpende sendes til deltakerne.
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Representantskapet skal behandle selskapets sekundærtjenester. For øvrig gjelder bestemmelsene i
lov om interkommunale selskaper, § 7 om representantskapets myndighet, § 8 om innkalling til møte
og § 9 om saksbehandling.

12.

Budsjettbehandling

Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende kalenderår
basert på de økonomiske rammene for selskapets virksomhet.
Budsjettet er ikke endelig før eierkommunenes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45 nr.4
for så vidt angår tilskuddet (jfr. lov om interkommunale selskap § 18).

13.

Styret

Styret skal ha 5 medlemmer. Fire velges av deltakerne med tre numeriske varamedlemmer. Ett
styremedlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte. Representantskapet velger styret,
styrets leder og nestleder for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges to av medlemmene for ett
år.
Styret sammensettes slik at det innehar relevant kompetanse. Styret skal ha brannfaglig kompetanse.

14.

Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Representantskap velger valgkomiteen,
samt leder og nestleder. Valgkomiteens funksjonstid er fire år. Ved første gangs valg velges to av
medlemmene for to år. Representantskapet vedtar instruks for valgkomiteen.
Valgkomiteens oppgave er å vurdere styrets kompetansebehov og å foreslå kandidater til et
kompetansesammensatt styre. Valgkomiteen skal også fremme forslag på styrets leder og nestleder.
Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret i tråd med instruks for valgkomitéen.
Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapet. Forslaget skal inngå i
saksdokumentene til representantskapet.

15.

Regnskap

Selskapet skal føre regnskap i samsvar med kommunale regnskapsprinsipp.

16.

Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer til virksomheten innenfor en ramme for de
samlede låneforpliktelser på 10 millioner kroner.
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

17.

Avgifter, gebyrer og salg av tjenester

Priser for avgifter, gebyrer og salg av tjenester fastsettes av styret.

18.

Tariffområde

Selskapet skal være medlem av KS-Bedrift, og være medlem av og ha pensjonsordning gjennom KLP.

19.

Endringer i selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres av representantskapet ved minst 2/3 flertall hvor annet ikke er fastsatt i
lov eller selskapsavtale. For øvrig vises til IKS-loven.
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20.

Uttreden og oppløsning1

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sin deltakelse i selskapet og kreve seg
utløst av dette.
Selskapet kan ikke oppløses endelig før deltakerne har vedtatt og iverksatt en annen ordning for
nødalarmeringssentral.

21.

Tvister

Eventuelle tvister om forståelsen av denne selskapsavtalen, skal søkes løst gjennom forhandlinger
mellom deltakerne.
Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsrett.
Med mindre partene blir enige om annet, behandles tvisten da etter reglene i lov om voldgift.
Utgiftene til voldgiftsretten bæres av partene med like stor andel hver.
Uenighet om uttreden fra selskapet kan bringes inn for departementet, jfr. lov om interkommunale
selskap § 30, syvende ledd.
Ski er voldgiftssted.

22.

Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om interkommunale selskap.

23.

Etablering og ikrafttreden

Selskapsavtalen trer i kraft når denne er vedtatt av samtlige deltakere.

1

Kommunene er pliktig til å delta i 110-sentralen. Uttreden kan gjelde et deltakende IKS som omdannes eller
oppløses, og at disse kommunene blir deltakere på annen måte. Eller at kommunene oppløses for å danne en
ny kommune.
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Vedlegg til selskapsavtalen - oversikt over deltakerne, innbyggertall, eierandel,
representanter og stemmevekting i det nye selskapet
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REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

REFERATLISTE TIL MØTE NR. 2

21. JUNI 2017

*

Ref.nr.:
3/2107

MOVAR IKS – PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2/2016, 31.03.2017

*

4/2017

MOVAR IKS – PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2017, 27.04.2017

*

er trykt vedlegg.
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MOVAR IKS

STYREMØTE NR. 2

2017

Fredag 31. mars 2017 holdt styret for MOVAR IKS møte på Quality Hotel Expo, Fornebu.
8 medlemmer til stede av 8:
Av medlemmene møtte:

Dessuten møtte:

Ketil Reed Aasgaard, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Katrine Kerr Gammelsrød
Steinar Roos
Per-Christian Rasmussen
Tore Fredriksen
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Inger-Lise Skartlien, leder representantskapet
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS

Fra valgt revisor PwC var følgende tilstede under behandling av styresak 5/2017,
Årsberetning og regnskap 2016: Jan-Erik Rothe og Hans Martin Kjernsbæk
Følgende varamedlemmer til styret var tilstede: Bjørn Amundsen, Anita Wulvik, Ronald
Thorvaldsen.
Det var i innkallingen åpnet for å følge styremøtet via telefonoverføring fra adm.bygget på
Huggenes. Det var ingen fremmøtte tilhørere som benyttet seg av dette.
Tilsted var også Mette Kaspersen, Freddy Tangen og Kaj-Werner Grimen, alle MOVAR IKS.

Det var ingen anmerkninger til innkallingen.
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.
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STYRESAK NR. 5/2017
REP.SAK NR. 1/2017
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 FOR MOVAR IKS
Direktørens forslag til innstilling:
Årets resultat
(Minustegn betyr overskudd)
Overskudd Økonomi og administrasjon
Overskudd Vansjø Vannverk
Underskudd Avløp
Underskudd Renovasjonstjenester
Overskudd MIB – beredskap/tilsyn
Overskudd MIB – feiertjenester
Solgård Avfallsplass
Sum disponeringer

5 016 276 Disponeres som følger;

-2 356 573
-551 905
6 168 938
5 550 541
-3 313 756
-138 968
342 000
-5 016 276

Overføres til styrking egenkapital
Avsettes til sektorens selvkostfond
Dekkes av sektorens selvkostfond
Dekkes av sektorens selvkostfond
Overføres til styrking egenkapital
Avsettes til sektorens selvkostfond
Avsettes til etterbruksfond

Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2016 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap
som årsregnskap for MOVAR IKS for 2016.
Behandling:
Adm. direktør presenterte hovedtall fra regnskapet 2016 både totalt og sektorvis på lysark og
beskrev årsaker til avvik i de ulike avdelingene.
Revisor ga deretter en muntlig orientering om hvilke kontroller som var foretatt hos selskapet, og
forklarte nærmere enkelte noteopplysninger, samt besvarte spørsmål fra styret.
Både styret og revisor hadde anmerkninger til årsberetningen, og administrasjonen vil innarbeide
enkelte korreksjoner før årsrapporten oversendes representantskapet.
Administrasjonen ble dimittert fra møtet under deler av kommunikasjonen mellom styret og revisor.
Administrasjonen tiltrådte igjen møtet, og besvarte deretter spørsmål fra styret. Styret ønsker
fremlagt på neste møte en orientering eller sak knyttet til om organisering og oppfølgning av
prosjekter i MOVAR. Styret ønsket også at administrasjonen sørger for overlapping før fremtidig
pensjonering i økonomiavdelingen.
Votering:
Med de foreslåtte korreksjoner innarbeidet i årsberetningen, ble regnskap og årsberetning
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

Styremøtet i MOVAR IKS tok en pause fra oppsatt agenda, og avholdt generalforsamling for
Movar Næring AS mens man hadde revisor til disposisjon.
Deretter gjenopptok styret ordinær styrebehandling ihht sakskartet.
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STYRESAK NR. 6/2017
REP.SAK NR. 2/2017
INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT ETTERSORTERINGSANLEGG FOR
HUSHOLDNINGSAVFALL I ØSTFOLD
Direktørens forslag til innstilling:
1. MOVAR IKS inngår vedlagte intensjonsavtale om etablering av et IKS, som skal bygge og drive
et ettersorteringsanlegg for avfall i samarbeidskommunene.
2. Det utnevnes to representanter blant representantskapets medlemmer til styringsgruppen.
3. Den administrativt sammensatte prosjektgruppen fortsetter sitt arbeid under ledelse av
styringsgruppen, og PwC bistår med videre prosjektledelse.
Behandling:
Adm. direktør orienterte om prosessen bl.a. gjennom en presentasjon på skjerm samt refererte til
møter med de øvrige mulige samarbeidspartene. Styret diskuterte ulike fremtidige scenarier.
Votering:
Styret vedtok enstemmig det fremlagte forslaget til innstilling.
Vedtak:
Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.

STYRESAK NR. 7/2017
REP.SAK NR. 3/2017
REVISJON OG PROLONGERING AV STRATEGISK PLAN 2017 - 2020
Direktørens forslag til innstilling:
Representantskapet vedtar revidert og prolongert Strategisk plan 2017-2020.
Behandling:
Adm. direktør orienterte om den interne prosessen vedrørende revisjon av tidligere vedtatt
strategisk plan. Det ble pekt på de punktene som var innfridd og som dermed burde kunne fjernes,
og på de nye momentene som burde inn i planen.
Det ble pekt på de endringene som var gjort idet brann og redning nå er en sektor i strategisk plan.
Styret diskuterte hovedelementene i strategisk plan, og de ulike prioriteringene. De kom med
konkrete forslag til endringer i rekkefølgen på satsingsområdene. Det ble også bestemt at
«digitalisering» skulle innarbeides og komme tydeligere frem i planen i omtalen av ny teknologi
under de ulike prioriterte satsningsområdene. Administrasjonen innarbeider dette i planen.
Styret diskuterte også prosess for årlig gjennomgang av planen og kontroll av måloppnåelse.
Votering:
Med de av styret foreslåtte korreksjoner innarbeidet i strategisk plan 2017 - 2020, ble denne
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til innstilling i saken vedtas som styrets innstilling til representantskapet.
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O-SAK NR. 5/2017
DIREKTØRENS ORIENTERING
Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet.
Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 6/2017
PROTOKOLLER OG ÅRSRAPPORT 2016 FRA MØTER I AMU
Direktørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Ingen utover fremlagte saksnotat.
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

EVENTUELT
Det ble av en av de ansattesvalgte representanter reist spørsmål om tidspunkt for bemanning av
stillinger i beredskapsstyreken. Adm. direktør opplyste om at han ville ta opp dette forholdet med
brannsjefen og deretter ta dette til styret.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:50.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Katrine Kerr Gammelsrød

Steinar Roos

Per Chr. Rasmussen

Tore Fredriksen

02.04.2017
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Direktørens orientering
31.3.2017

Dagens orientering:
• Status på styresaker.
• Kort orientering, da mye pågående ble gjennomgått i går.

1

02.04.2017
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Status styresaker:

Saksnr.:

Sak:

Vedtak (forkortet):

Status:

Ansv./frist:

S-sak 7/2015
Rep.skapssak 4/2015
S-sak 17/2015

Utredning av kildesortering av matavfall i
Mosseregionen.

Ønsker å avvente
utredning av en
sentralsorteringsløsning i
2016.

Saken fremmes for
rep.skapet i april.

AD

R-sak 2/17

Ettersorteringsanlegg i Østfold

S-sak 12/15

Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering

Dialog med Vestby
kommune for å finne
løsninger som totalt sett er
bedre enn dagens.

Følges opp, men er litt
nedprioritert pga
kapasitet.

S-sak 1,2, 4, 8 og 12/16
Rep.skapssak

Valg av medlemmer til klagenemnder, og
organisering av klagenemnd i MOVAR.

Eierne oppfordres til å
vedta at rep.skapet
oppnevner nemnden for å
sikre nedvendig
uavhengighet.

Er satt opp til behandling I
kommunene, men alle
rekker ikke dette før
rep.skapsmøtet.

April 2017.

AD 2016->2017.

AD mars 2017

AD avklarer saksgangen
med rep.skapsleder.
S-sak 8/16

Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass

S-sak 5/17 R-sak 1/17

S-sak 7/17 og R-sak
3/17

Kjøp av areal for 15 mill.,
forutsatt at området
reguleres.

Arbeid med
reguleringsplan iverksatt.

AD juni 2017

Årsmelding og regnskap

Fremmes for rep.skapet

AD 20.4.2017

Revisjon og prolongering Strategisk plan

Fremmes for rep.skapet

AD 20.4.2017

Kort orientering:
– Trusler mot MOVARs ansatte skjer dessverre...
• De ansatte gis opplæring «Systematisk forebygging i håndtering
av trusler og vold på arbeidsplassen».
– Foreløpig ingen tilbakemelding eller spørsmål fra «Nye» Moss
kommune vdr. valg av modell for renovasjon.
– Matilsynet gjennomførte tilsyn med høydebasseng og
forsyningssystem 10.3.17.
– Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med MIB med fokus på vern av
arbeidstakerne mot eksponering for farlige stoffer 23.3.17.
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Kort orientering forst.:
– Hadde dere gått på denne?

- Vi har sammen med Watchcom gjennomført en phishing-øvelse for ansatte.
- Dette for økt fokus på IT-sikkerhet

3
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MOVAR IKS

STYREMØTE NR. 3

2017

Torsdag 27. april 2017 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler,
Huggenes.

8 medlemmer til stede av 8:
Av medlemmene møtte:

Ketil Reed Aasgaard, leder
Nils-Anders Søyland, nestleder
Aud Helen Wernberg Øyen
Hege Solberg Sandtrø
Steinar Roos
Per-Christian Rasmussen
Tore Fredriksen

Av varamedlemmene møtte:

Bjørn Amundsen

Forfall medlemmer:

Katrine Kerr Gammelsrød

Dessuten møtte:

Johnny Sundby, MOVAR IKS
Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS
Rune Larsen, MOVAR/MIB

Tilstede under deler av møtet:

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.
Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 8/2017
FORPROSJEKT – ETABLERING AV NY HOVEDVANNLEDNING MOT NORD
Direktørens forslag til vedtak:
På bakgrunn av gjennomført forprosjekt gir styret sin tilslutning til at:
 Administrasjonen arbeider videre med de anbefalte løsninger, og innarbeider disse i budsjett
2018.
 Det klargjøres for en redundant vannledning til Våler/Kolsrød, som kan etableres når behovet
for vann i fremtiden krever dette.
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Behandling:
Saken er grundig belyst tidligere, og adm. direktør redegjorde muntlig for prosessen.
Adm. direktør og sektorsjef VA besvarte spørsmål fra styret om både tekniske og juridiske forhold.
Det var kommentarer fra enkelte i styret til bruk av ordet «redundant». Dette er et kort og konsist
uttrykk som benyttes daglig i teknisk sammenheng, men for ordens skyld tas Wikipedias definisjon av
ordet med i protokollen:
«I teknisk forhold er redundans dupliseringen av kritiske komponenter og funksjoner av et system
med den hensikt å øke påliteligheten til systemet.»
Votering:
Ved avstemning ble innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som innstilt.

STYRESAK NR. 9/2017
GJENNOMFØRT ROS-ANALYSE I VANNFORSYNINGEN MED FOKUS PÅ BEHOV FOR ALTERNATIV
STRØMFORSYNING
Direktørens forslag til vedtak:
På bakgrunn av gjennomført ROS-analyse gir styret sin tilslutning til at administrasjonen går videre
med utredninger omkring muligheter for etablering av alternativ strømforsyning ved Vansjø
Vannverk.
Behandling:
Adm. direktør redegjorde for bakgrunnen for kravet til alternativ strømforsyning.
Styret påpekte behovet for å samarbeide med eierkommunene om nødvendige anskaffelser for å få
sikre vannleveransene helt fram til innbyggerne. Adm. direktør viste til erfaringene fra andre
vannverk, samt mulige scenarier med hensyn på vannleveranser til våre eierkommuner ved
strømstans av ulik varighet.
Styret ønsket at miljøvennlig drivstoff vurderes som alternativ ved valg av energikilde, og tok dette
inn som en del av vedtaket.
Votering:
Ved votering ble innstilling til vedtak, samt styrets krav ved vurdering av energikilde, enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
På bakgrunn av gjennomført ROS-analyse gir styret sin tilslutning til at administrasjonen går videre
med utredninger omkring muligheter for etablering av alternativ strømforsyning ved Vansjø
Vannverk, og i den sammenheng vurdere miljøvennlig drivstoff som alternativ ved valg av
energikilde.
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O-SAK NR. 7/2017
DIREKTØRENS ORIENTERING
Innledningsvis orienterte brannsjefen om en konkret pågående saksbehandling, samt om
bemanningssituasjonen frem til ny brannordning skal implementeres.
Videre redegjorde brannsjefen for hendelsesforløpet ved storbrannen ved ASKO’s lager i Vestby, og
hvilke ressurser og etater/virksomheter som var involvert i hendelsen.
Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet.
Presentasjonen vedlegges protokollen.

O-SAK NR. 8/2017
NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT OG KONSEKVENSER FOR MOVAR/VANSJØ VANNVERK
Direktørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Adm. direktør og sektorsjef VA informerte om endringene i forhold til tidligere forskrift, og besvarte
spørsmål fra styret.
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 9/2017
MATTILSYNETS TILSYNSBESØK VED VANSJØ VANNVERK DEN 10.03.2017
Direktørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Ingen styrebehandling utover tilsendt saksorientering.
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
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O-SAK NR. 10/2017
ÅRSBERETNING FOR RESERVEVANNSAMARBEIDET 2016 MELLOM MOVAR IKS, FREDRIKSTAD OG
SARPSBORG KOMMUNE
Direktørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Adm. direktør orienterte om praksis og besvarte spørsmål fra styret.
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 11/2017
RENOVATØRENE – OPPLYSNNGER OM LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD
Direktørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Styret påpekte at dette er en undersøkelse som bør gjentas, og behovet for å informere
renovatørene om hvilke opplysninger som kan deles.
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
O-SAK NR. 12/2017
SOLGÅRD AVFALLSPLASS – ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2016
Direktørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Styret kommenterte den voluminøse dokumentasjonen, og fikk bekreftet at dette er en årlig og
obligatorisk rapportering til miljøvernmyndighetene.
Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
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EVENTUELT
Under eventuelt var det meldt inn ønske om informasjon fra brannen i ASKOs lager i Vestby.
Dette ble dekket ved brannsjefens redegjørelse tidligere i styremøtet, under O-sak 7/2017,
«Direktørens orientering».

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:50.

Ketil Reed Aasgaard
Leder

Nils-Anders Søyland

Aud Helen Wernberg Øyen

Hege Solberg Sandtrø

Bjørn Amundsen

Steinar Roos

Per Chr. Rasmussen

Tore Fredriksen

05.05.2017
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Direktørens orientering
27.4.2017

Dagens orientering:
•
•
•
•
•

Status på styresaker - Johnny
Kort orientering ny 110-sentral - Johnny
Organisering av prosjekter i MOVAR- Johnny
Orientering om ASKO-brannen – Rune
Håndtering av kravet til 10-12 mannskaper 10-15 min etter
førsteinnsats (jfr. spørsmål på sist styremøte) - Rune

1

05.05.2017
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Status styresaker:

Saksnr.:

Sak:

Vedtak (forkortet):

Status:

S-sak 7/2015
Rep.skapssak 4/2015
S-sak 17/2015

Utredning av kildesortering av matavfall i
Mosseregionen.

MOVAR inngår
intensjonsavtalen og
oppnevner 2 medlemmer
til styringsgruppen.

Rep.skapet har vedtatt å
inngå intensjonsavtale.
Inger Lise Skartlien og
Tom Anders Ludvigsen er
MOVARs representanter i
styringsgruppen.

R-sak 2/17

Ettersorteringsanlegg i Østfold

S-sak 12/15

Vestby gjenvinningsstasjon – Vurdering

Dialog med Vestby
kommune for å finne
løsninger som totalt sett
er bedre enn dagens.

Følges opp, men er litt
nedprioritert pga
kapasitet.

S-sak 1,2, 4, 8 og 12/16
Rep.skapssak

Valg av medlemmer til klagenemnder, og
organisering av klagenemnd i MOVAR.

Eierne oppfordres til å
vedta at rep.skapet
oppnevner nemnden for å
sikre nedvendig
uavhengighet.

Siste kommune behandler
saken 4.5. (Våler).
Rep.skapets valgkomite
igangsetter sitt arbeid.

Ansv./frist:

AD 2016->2017.

Rep.skapet juni 2017

Det forventes et
ekstraordinært
rep.skapsmøte i juni.
S-sak 8/16

Kjøp av tilleggsareal Solgård avfallsplass

S-sak 5/17 R-sak 1/17

S-sak 7/17 og R-sak
3/17

Kjøp av areal for 15 mill.,
forutsatt at området
reguleres.

Arbeid med
reguleringsplan iverksatt.

AD juni 2017

Årsmelding og regnskap

Fremmes for rep.skapet

AD 20.4.2017

Revisjon og prolongering Strategisk plan

Fremmes for rep.skapet

AD 20.4.2017

Kort orientering ny 110-sentral:
– 110-sentralen (Alarm Brann Øst AS - ABØ) er som styret er kjent
med vedtatt samlokalisert med 110-sentralen for Romerike på Ski
(DSB).
– Selskapet er foreslått organisert som et IKS med 11 eiere (5
interkommunale og 6 kommunale brannvesen med til sammen 712
000 innbyggere).
– Det er utarbeidet felles saksfremlegg for kommuner som
organiserer brannvesenet selv og for de som har organisert dette
som IKS.
– Vi har etterspurt et saksfremlegg for IKSene, siden dette må vedtas i
representantskapet og med likelydende vedtak.
– Alle vedtak skal være fattet innen 15.6.
– Det forventes at egenkapital i ABØ AS, som skal avvikles, vil dekke
opprettelseskostnadene til ny 110-sentral for dagens eiere i ABØ.
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Organisering av prosjekter i
MOVAR

Ulike prosjekter:
– Prosjektorganisering av arbeid (gjerne interne prosjekter)
– Utredningsprosjekter
– Utbyggingsprosjekter (i ulike faser)

3
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Prosjektorganisering av arbeidet:
– Benyttes gjerne på tidsavgrensede oppgaver
– Deltakere er berørte parter (gjerne også tillitsvalgte og
vernetjeneste) og de med kompetanse på området.
– Noen ganger innleide bidragsytere.
– Mer eller mindre formell prosjektorganisering.
– Attestasjon i tråd med fullmaktsreglementet.

Utredningsprosjekter:
– Innleid ekstern rådgiver(e) med spesialkompetanse.
– Intern deltakelse i prosjektgruppe ut fra kompetanse (fra
operatør/fagarbeider til adm. direktør).
– Mer eller mindre formell prosjektorganisering med intern
prosjektleder.
– Attestasjon i tråd med fullmaktsreglementet.
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Utbyggingsprosjekter - Prosjektering:
– Prosjekterende konsulent stiller med prosjekteringsleder og ledere
for ulike fagdisipliner.
– MOVAR stiller med intern prosjektleder og prosjektteam med
kompetanse på fagområdet.
– Prosjektet har en formell prosjektorganisering.
– Attestasjon i tråd med fullmaktsreglementet.

Utbyggingsprosjekter - byggefase:
– Prosjekterende konsulent stiller med prosjekteringsleder og ledere for ulike
fagdisipliner.
– Utførende er representert med alle entrepriser, hvor en tiltransporteres
koordineringsansvar for alle entrepriser (gjerne representert med bygg).
– Ekstern byggleder med evt. andre støttefunksjoner.
– MOVAR – Samme som under prosjektering.
– Attestasjon: Prosjekterende, byggleder, så internt i tråd med
fullmaktsreglementet.
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