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Møtedato

Revidert selskapsavtale for Drammensregionenes Brannvesen IKS
Rådmannens forslag til vedtak:
Revidert selskapsavtale for Drammensregionens Brannvesen IKS vedtas. Virkningstidspunkt er
01.01.2020.
Sammendrag:
Som følge av kommunereformen foreslås endringer i selskapsavtalen for Drammensregionens
Brannvesen IKS (DRBV IKS). De foreslåtte endringene er av teknisk karakter. Representantskapet har
startet et arbeid med å endre selskapsstrategien for DRBV. I forbindelse med dette arbeidet vil det
være nærliggende også å reforhandle selskapsavtalen slik at denne sikrer at alle eiernes interesser
også i fremtiden blir ivaretatt på en god måte til tross for vesentlige forskjeller i eierandelene.
Rådmannens saksutredning:
Som følge av kommunesammenslåingen og Sande kommunes uttreden blir det færre deltagere i
DRBV IKS fra 01.01.20. Antall deltakerkommuner reduseres fra 8 til 5. Følgende endringer
ivaretas i forslaget til ny selskapsavtale:
 Drammen kommune, Nedre Eiker kommune og Svelvik slår seg sammen og blir Nye
Drammen
 Sande kommune har besluttet å tre ut av Drammensregionens Brannvesen IKS.
Uttreden vil skje med virkning fra 01.01.2020.
 Eierkommunene i Drammensregionens Brannvesen IKS har overført sine eierandeler
i Sør Øst 110 IKS til DRBV IKS.
De gjenværende kommunene er Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker.
Selskapsavtalen må revideres for å være i henhold til den nye eierstrukturen og de foreslåtte
endringene er av teknisk karakter og skal sørge for at avtalen er korrekte i henhold til endringene i
eierstrukturen. Det er ikke gjennomført justeringer utover dette. Kommunestyrene i hver
deltagerkommune må behandle de foreslåtte endringene i selskapsavtalen.
Representantskapet for DRBV IKS fattet følgende vedtak 31.10.19:

Representantskapet anbefaler forslag til ny selskapsavtale for DRBV med virkning fra og med
01.01.2020. Representantskapet ber styret oversende ny selskapsavtale til DRBVs eierkommuner
for videre behandling i kommunene.
Endringer i selskapsavtalen
DRBV har benyttet KPMG LAW Advokatfirma AS i revideringsarbeidet. Alle beregninger av
eierandeler og oppsett av innskuddsplikt (§4) og eierandel og ansvarsfordeling (§5) er utført av
KPMG.
Det er foretatt en endring av formålsbestemmelsen slik at Drammensregionens Brannvesen IKS
sin deltakelse i Sør Øst 110 IKS omfattes av selskapets formål.
Følgende endringer er foreslått i selskapsavtalens §§ 1, 3, 4, 5, 6 og 15 på bakgrunn av
ovennevnte forhold:

§1
Navn
Annet ledd

§3
Selskapets formål
Nytt annet ledd

§4
Innskuddsplikt

§5
Eierandel og
ansvarsfordeling

FRA
Drammen kommune, Krødsherad kommune,
Lier kommune, Nedre Eiker kommune, Sande
kommune, Sigdal kommune, Svelvik
kommune og Øvre Eiker kommune er
deltakere i selskapet.

TIL
Drammen kommune, Krødsherad
kommune, Lier kommune, Sigdal kommune
og Øvre Eiker kommune er deltakere i
selskapet.

Selskapet kan etablere eller delta i andre
foretak dersom det er nødvendig for å
oppfylle formålet som nevnt i denne
bestemmelse.
Deltakere
Drammen
kommune
Krødsherad
kommune
Lier kommune
Nedre Eiker
kommune
nye Drammen
kommune
Sande kommune
Sigdal kommune
Svelvik kommune
Øvre Eiker
kommune
Deltakere

Drammen
kommune
Krødsherad
kommune
Lier
kommune
Nedre

Innskuddsplikt
(Kr.)
10 441 000
835 000
3 119 000
1 184 000

Deltakere
Krødsherad
kommune
Lier kommune
nye Drammen
kommune
Sigdal kommune
Øvre Eiker
kommune

Innskuddsplikt
(Kr.)
835 000
3 119 000
13 049 000
749 453
548 000

1 030 000
749 453
1 424 000
548 000

Eierprosent
Selskapsavtale Nåværende
av 01.01.14
eierandel
40,1 %
40,8 %
2,2 %

2,2 %

15,9 %

15,9 %

15,3 %

15,3 %

Deltakere

Drammen
kommune
Krødsherad
kommune
Lier
kommune
Nedre

Eierprosent
Nåværende Selskapsavtale
eierandel
av 01.01.20
40,8 %
2,2 %

2,3 %

15,9 %

17,0 %

15,3 %

Eiker
kommune
Sande
kommune
Sigdal
kommune
Svelvik
kommune
Øvre Eiker
kommune

6,2 %

6,2 %

3,0 %

3,0 %

4,9 %

4,9 %

11,7 %

11,7 %

Eiker
kommune
nye
Drammen
kommune
Sande
kommune
Sigdal
kommune
Svelvik
kommune
Øvre Eiker
kommune

65,0 %
6,2 %
3,0 %

3,2 %

4,9 %
11,7 %

12,5 %

§6
Representantskapet

Det øverste organ for virksomheten er
representantskapet. Representantskapet skal
ha en sammensetning med en representant
fra hver deltaker, i alt 8 representanter med
personlige vararepresentanter.
Representantene avgir stemme i henhold til
prosentvis eierandel.

Det øverste organ for virksomheten er
representantskapet. Representantskapet skal
ha en sammensetning med en representant
fra hver deltaker, i alt 5 representanter med
personlige vararepresentanter.
Representantene avgir stemme i henhold til
prosentvis eierandel.

§ 15

Det opprettes en interkommunal
klagenemnd bestående av 8 medlemmer,
hvorav hver av kommunene oppnevner ett
medlem.

Det opprettes en interkommunal
klagenemnd bestående av 5 medlemmer,
hvorav hver av kommunene oppnevner ett
medlem.

Klage

Innskudd og andel av stemmene ved avstemning i representantskapet
Som følge av kommunesammenslåingen vil Nye Drammen få 65% av eierandelen i DRBV IKS og vil
med dette kunne avgjøre de fleste saker i representantskapet alene. Eierandelen er knyttet til
deltakernes innskuddsplikt.
Revisjon av selskapsstrategi for DRBV
Representantskapet vedtok i møte 15. januar 2020 følgende: «Representantskapets ber om at det
fremmes egen sak om eierstrategi i neste ordinære møte». I forbindelse med utarbeidelse av en ny
eierstrategi vil det være nærliggende også å revidere selskapsavtalen.
Rådmannens vurdering
Revidert selskapsavtale gjøres gjeldende fra 01.01.20, men endelig ikrafttreden skjer først når alle
deltakerkommuner har behandlet avtalen i sine kommunestyrer. P.t. har alle deltakerkommunene
foruten Lier kommune vedtatt ny selskapsavtale.
Slik beskrevet ovenfor har representantskapet initiert et arbeid for å revidere gjeldende
selskapsstrategi. Rådmannen anser det blant annet som hensiktsmessig at man i forbindelse med det
arbeidet vurderer om nye deltakere skal inviteres inn i samarbeidet for å erstatte Sande. I tillegg må
det fastsettes nye mål for selskapet slik at det er best mulig rustet for å møte fremtidens utfordringer
og behov. På administrativt nivå har det også vært dialog om behov for endringer som bør foretas i
foreliggende selskapsavtale. Rådmannen i Lier har i dialogen med administrasjonen i de øvrige
deltakerkommunene fremholdt kommunestyrets vedtak i den parallelle saken om Glitrevannverket
(PS 146/2019) hvor det fremkommer at «rådmannen bes om å gå i dialog (…) for å finne løsninger i
ny selskapsavtale som sikrer at alle eiernes interesser også i fremtiden blir ivaretatt på en god måte
til tross for vesentlige forskjeller i eierandelen». Rådmannen har her særlig nevnt at man må se på
hvordan styret i selskapet velges, samt hva som kreves for låneopptak. Slik selskapsavtalen nå

foreligger har Drammen kommune, som majoritetseier, ene og alene avgjørelsesmyndighet i disse
spørsmålene.
Selv om kommunestyret ikke skulle vedta foreliggende selskapsavtale må den allerede vedtatte
avtalene i praksis forstås og tolkes slik det fremkommer av nytt forslag til avtale. Da som følge av at
endringene omhandler tilpasninger til ny kommunestruktur. Juridisk vil det derfor i liten grad endre
noe for Lier kommune dersom man velger ikke å vedta avtalen. I stedet anbefaler rådmannen at man
jobber aktivt videre med å få fremforhandlet en ny avtale.
For nye Holmestrand kommune, som har gått ut av samarbeidet, vil det derimot kunne være av stor
betydning at ny avtale vedtas. Dette som følge av at de trolig fortsatt vil være juridisk forpliktet
overfor DRBV inntil en ny avtale er vedtatt.
Rådmannens innstilling:
Revidert selskapsavtale for Drammensregionens Brannvesen IKS vedtas. Virkningstidspunkt er
01.01.2020.
Vedlegg:
1. Forslag til ny selskapsavtale for DRBV IKS, gjeldende fra og med 01.01.20.
2. Gjeldende selskapsavtale for DRBV IKS datert 01.01.14

