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Rådmannens forslag til vedtak:
Selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR oppdateres/endres i tråd med
saksfremstilling og vedlagte forslag til revidert selskapsavtale.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Rådmann Kim Høyer Holum er styreleder i KBR og er dermed inhabil. Kommunalsjef for teknisk
Torkjell Tofte har fungert som rådmann i behandlingen av denne saken.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR oppdateres/endres i tråd med
saksfremstilling og vedlagte forslag til revidert selskapsavtale.

Bakgrunn for saken:
Selskapet Kristiansandsregionen brann og redning IKS har vært gjenstand for selskapskontroll
i tidsrommet april 2015 frem til årsskiftet 2016/17. Rapport ble overlevert Selskapet og
kontrollutvalgene i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla på nyåret og behandlet i
nevnte kontrollutvalg utover våren 2017, samt by-/kommunestyrene i de samme kommunene.

Et av de vedtatte punktene fra behandling i by-/kommunestyrene er å oppdatere
selskapsavtalen.
Saksutredning:
Følgende områder trenger å oppdateres/endres:
 Vedtatte endringer i fra oppstart frem til i dag som krever oppdatering
o Sammensetning av representantskapet (vedtak i 2011)
o Vedtak om å føre regnskap etter god kommunal regnskapsskikk (vedtak i 2014)
 Behov for endringer som følge av anbefalinger gitt gjennom selskapskontroll/annet
o Delegasjon av myndighet etter brannvernlovgivningen
o Fastsetting av klageorgan
o Styresammensetning (oppdatere i tråd med IKS lovens bestemmelser)
o Arkivhold ihht arkivlova med forskrifter
o Fjerne andre avsnitt i avtalens § 6 som inneholder en motsigelse

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Oppdatering av selskapsavtalen for KBR
2 mail
3 Revidert selskapsavtale høsten 2017
4 Selskapsavtale 20.11.09
5 Signert protokoll 15. september 2017

Sak nr: 14/17

Møte dato: 5.09.17

Rep sak nr: 2/17

Møte dato: 15.09.17

Saksbehandler: JR

Oppdatering av selskapsavtalen.
Innledning:
Selskapet Kristiansandsregionen brann og redning IKS har vært gjenstand for
selskapskontroll i tidsrommet april 2015 frem til årsskiftet 2016/17. Rapport ble overlevert
Selskapet og kontrollutvalgene i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla på nyåret og
behandlet i nevnte kontrollutvalg utover våren 2017, samt by-/kommunestyrene i de samme
kommunene. Et av de vedtatte punktene fra behandling i by-/kommunestyrene er å
oppdatere selskapsavtalen.

Følgende områder trenger å oppdateres/endres:




Vedtatte endringer i fra oppstart frem til i dag som krever oppdatering
o Sammensetning av representantskapet (vedtak i 2011)
o Vedtak om å føre regnskap etter god kommunal regnskapsskikk (vedtak i
2014)
Behov for endringer som følge av anbefalinger gitt gjennom selskapskontroll/annet
o Delegasjon av myndighet etter brannvernlovgivningen
o Fastsetting av klageorgan
o Styresammensetning (oppdatere i tråd med IKS lovens bestemmelser)
o Arkivhold ihht arkivlova med forskrifter
o Fjerne andre avsnitt i avtalens § 6 som inneholder en motsigelse

Forslag til vedtak:
Styrets enstemmige anbefaling til representantskapet:
Representantskapet anbefaler eierkommunene å oppdatere/endre selskapsavtalen i tråd
med saksfremstilling og vedlagte forslag til revidert selskapsavtale

Kim Høyer Holum
Styreleder

Vedlegg:

1. Forslag til revidert selskapsavtale (høst 2017)
2. Signert selskapsavtale fra november 2009
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Fullført saksbehandling i styre og representantskap.
Behandling i styret:
Saken ble behandlet i styremøte den 5. september 2017 med følgende forslag til vedtak:
Styrets enstemmige anbefaling til representantskapet:
Representantskapet anbefaler eierkommunene å oppdatere/endre selskapsavtalen i tråd
med saksfremstilling og vedlagte forslag til revidert selskapsavtale

Styrets vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Behandling i representantskapet:
Behandling:
Representantskapets leder kom med to endringsforslag, et til selve vedtaket, og et til
innhold i forslag til revidert selskapsavtale:
Nytt forslag til vedtak lyder:
Styrets enstemmige anbefaling til representantskapet:
Representantskapet anbefaler eierkommunene å oppdatere/endre selskapsavtalen i tråd
med saksfremstilling og vedlagte forslag til revidert selskapsavtale. Selskapsavtalen
behandles og vedtas av respektive by-/kommunestyrer.
Justering av innhold i forslag til revidert selskapsavtale:
Avtalens § 7 andre avsnitt justeres som følger: Representantskapets myndighet er
automatisk videredelegert til selskapets daglige leder (brann- og redningssjef), eller den
han/hun bemyndiger.

Vedtak:
Styrets anbefaling, justert med leders forslag til endring enstemmig vedtatt.
Forslag til revidert selskapsavtale endres i tråd med forslag fra representantskapets leder.
Administrasjonen justerer dette punktet før saken oversendes by-/kommunestyrene til
behandling.
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Bakgrunn for forslag til revidert selskapsavtale for Kristiansandsregionen
brann og redning IKS
Bakgrunn for ny ordlyd i selskapsavtalens § 5:
Opprinnelig selskapsavtale fra 2009 er ikke i tråd med IKS loven (henviser til Aksjeloven)
når det gjelder sammensetning av styret, og lovens krav om kjønnssammensetning.
Opprinnelig selskapsavtale sier ikke noe om at kjønnssammensetningen også gjelder for
varamedlemmer til styret.
Forslag til endring knyttes til å korrigere nevnte forhold slikt at dette fremgår av
selskapsavtalen, forslag til revidert § 5 i kursiv:
§ 5 Styret
Selskapet skal ha et styre bestående av fem medlemmer med personlig vararepresentant.
Sammensetting av styret skal ivareta lovens krav om kjønnssammensetning.
Tre av styremedlemmene velges av representantskapet slik at hvert kjønn skal være
representert. Reglene gjelder tilsvarende ved valg av vararepresentanter. To av
styremedlemmene skal velges av og blant de ansatte. Kravet om minst to av hvert kjønn
faller bort når et av kjønnene representerer under 20 % av alle ansatte i selskapet.
Representantskapet velger styrets leder og nestleder.
Styremedlemmene velges for to år. Styremedlemmer kan gjenvelges.

Bakgrunn for endring/oppdatering av selskapsavtalens § 6
Eierkommunene vedtok å endre selskapsavtalens § 6 i 2011 med hensyn til
representantskapets sammensetning og vararepresentanter.
Andre avsnitt sier at medlemmene i representantskapet er de samme medlemmene som i
representantskapet for Knutepunkt Sørlandet, dette avsnittet inneholder en motsigelse i
forhold til første avsnitt da representantskapet for Knutepunkt Sørlandet også består av et
medlem som ikke representerer eierkommunene (Iveland kommune) Avsnittet foreslås
fjernet da første avsnitt ivaretar forholdet fullt ut. Forslag til endring/oppdatering av
selskapsavtalens § 6 i kursiv:
§ 6 Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av ordførerne i
eierkommunene med varaordfører som personlig vararepresentant

Forslag til ny § 7 delegasjon av myndighet
Agder kommunerevisjon legger til grunn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
sin tolkning av at det ikke er tilstrekkelig å bare vedta en selskapsavtale som angir
virksomhetens formål, men at eierkommuner i tillegg til selskapsavtale også må fatte
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eksplisitte delegasjonsvedtak hvor selskapet gis fullmakt til å utøve myndighet på vegne av
kommunen.
Det gis av den grunn en klar anbefaling om at eierkommunene fatter et vedtak om
delegasjon av myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven. Og at dette fremgår av
selskapsavtalen. Administrasjonen støtter dette forslaget og anbefaler at dette legges inn
som en ny bestemmelse i selskapsavtalen. Samt at dette videredelegeres til det utøvende
ledd som er daglig leder/brannsjef. Forslag til ny § 7 delegasjon av myndighet i kursiv:
Ny § 7 Delegasjon av myndighet
By-/kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet, der
loven selv ikke er til hinder for det.
Representantskapets myndighet er automatisk videredelegert til selskapets daglige leder
(brann- og redningssjef).

På bakgrunn av ny § 7 i selskapsavtalen justeres påfølgende bestemmelser i
selskapsavtalen som følger; gammel § 7 endres til § 8, gammel § 8 endres til § 9 osv.

Bakgrunn for nytt innhold i selskapsavtalens § 14 (endres til § 15 med bakgrunn i ny
§ 7)
Selskapsavtalens § 15 (14) favner andre bestemmelser, og det foreslås å legge inn tre
endringer, dette er:
 Regnskapsspråk (vedtatt i 2014)
 Klageorgan
 Arkiv
Regnskapsspråk:
Eierkommunene fattet vedtak om å endre selskapsavtalens § 14 i 2014 med bakgrunn i at
selskapet skulle avgi regnskap etter god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Klageorgan:
Agder kommunerevisjon IKS har gjennom selskapskontrollen bemerket at selskapsavtalen
ikke nevner noe om hvilket organ som har kompetanse til å behandle klager knyttet til
myndighetsutøvelse. Kommunerevisjonen synliggjør i rapporten hva sentrale myndigheter
vurderer/anbefaler som rett klageorgan:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler representantskapet som
klageorgan, og grunngir det med at alle samarbeidskommunene er involvert, det gir
likebehandling og myndighetsutøvelsen er underlagt kommunenes kontroll.
Kommunal- og regionaldepartementet KRD sitt syn er at representantskapet ikke bør
benyttes som klageorgan. Etter KRD sitt sitt syn bør det opprettes særskilte
interkommunale klagenemnder for å behandle klager over enkeltvedtak truffet av et IKS.
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Alternativt må klagesaker behandles av kommunestyret, formannskapet eller en særskilt
klagenemnd i kommunene vedtaket er fattet i.
Revisjonens oppfatning er at det med hensyn til likebehandling og faglig kompetanse bør
vurderes å opprette et særskilt interkommunalt klageorgan i samsvar med med
anbefalingene fra KMD. Men at man ser dette i sammenheng med det lave antall klager
som historisk er kommet på vedtak gjennom årene (2 – 3 klager de senere år).
Administrasjonens anbefaling er at man med basis i svært få klager (kan gå år mellom hver
gang dette skjer) ikke klarer å etablere et klageorgan som både ivaretar likebehandling og
faglig kompetanse på en tilfredsstillende måte. Man vil i stor gad være avhengig av
administrasjonenes fremstilling av klagesaken. På denne bakgrunn anbefales kommunenes
eget klageorgan som klageinstans for vedtak fattet av selskapet. Dette er og angitt som
alternativ i KMD sin fremstilling.
Arkivhold:
Nytt innhold knyttes til at Riksantikvaren har utgitt en veileder om arkiv i interkommunale
samarbeidsorgan. Veilederen beskriver at slike samarbeidsordninger plikter å ha arkiv, og å
håndtere arkivet i tråd med arkivloven med forskrifter. Særlig har det vært et problem at det
ikke er nedfelt en slik plikt i selskapsavtaler eller andre styringsdokumenter, og at arkivansvaret ikke har vært klart definert før kommunene går inn i slike samarbeidsordninger.
I veilederens kapittel 5.1 fremkommer det et klart krav om å innta bestemmelser om arkiv i
selskapsavtalen:
5.1 Etablering
Når det etableres en kommunal selskapsordning som kommer inn under reglene om
offentlig arkiv i arkivloven, må det i det dokumentet som er grunnlaget for opprettelsen, tas
inn bestemmelser om organets arkiv. Som et minimum må dette omfatte bestemmelser om
plassering av arkivansvar etter arkivforskriften § 1-1 (overordnet ansvar) og § 2-1 (daglig
ansvar) og bestemmelser om hva som skal skje med arkivene når de ikke lenger er i aktiv
bruk, enten som følge av at organet blir lagt ned eller fordi de på grunn av den tid som har
gått må regnes som eldre arkiver, jf. arkivforskriften § 5-11. Dette er et obligatorisk krav, og
hver av eierne /deltakerne er ansvarlig for at dette kommer i ordnede former.

Forslag til endring av § 15 Andre bestemmelser I kursiv:
§ 15 Andre bestemmelser (tidligere § 14)
Selskapet skal være medlem av KS Bedrift eller tilsvarende arbeidsgiverorganisasjon.
Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.
Kommunens klagenemnd er klageorgan for vedtak truffet av selskapet (brann- og
redningssjef) i saker etter brannlovgivningen.
Kristiansandsregionen brann- og redning IKS (KBR) plikter å holde arkiv iht arkivlov med
forskrifter. Selskapet er omfattet av lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd
(offentliglova).
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Arkivansvaret er plassert hos daglig leder av selskapet. Iht avtale fra 2008 med
Kristiansand kommune om leveranse av støttetjenester så håndteres den daglige
arkivdriften av kommunens Dokumentsenter. Arkivet for KBR er fullelektronisk iht gjeldende
lovverk og holdes adskilt fra kommunens arkiv.
Iht avtalen skal Interkommunalt arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA) benyttes som depot for eldre
arkiver og arkivsystemer.
Dersom ikke annet framgår av denne avtalen gjelder de normale bestemmelsene i lov om
interkommunale selskaper.
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Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no] Sendt: 18.09.2017 15:18:57 Til:
Postmottak Tittel: VS: Sak om oppdatering av selskapsavtalen for KBR
For journalføring i sak 2008/2958 Kristiansandsregionen brann og redning IKS ‐ KBR

Med hilsen
Camilla Erland Aarnes
Rådgiver, Søgne kommune
Kontor: +47 954 10 088 Sentralbord +47 38 05 55 55 | Postboks 1051, 4682
Søgne |Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusveien 1, 4640 Søgne
camilla.erland.aarnes@sogne.kommune.no

Fra: Kim Høyer Holum
Sendt: 18. september 2017 10:34
Til: Camilla Erland Aarnes
Kopi: Torkjell Tofte
Emne: VS: Sak om oppdatering av selskapsavtalen for KBR

Kan du ordne denne.
Fra: Jan Røilid [mailto:Jan.Roilid@kbr.no]
Sendt: 18. september 2017 09:55
Til: Anne Stapnes; Jan H. Windegaard; Kim Høyer Holum; Kjell A Kristiansen; Svein Skisland; Tor Sommerseth
Emne: Sak om oppdatering av selskapsavtalen for KBR

Hei alle sammen.
Da er saken om oppdatering av KBR sin selskapsavtale behandlet i KBR sitt styre og representantskap.
Endelig vedtak fra representantskapets møte den 15. september 2017 er:
Styrets enstemmige anbefaling til representantskapet:
Representantskapet anbefaler eierkommunene å oppdatere/endre selskapsavtalen i tråd med saksfremstilling og
vedlagte forslag til revidert selskapsavtale. Selskapsavtalen behandles og vedtas av respektive by‐
/kommunestyrer.
Annet:
Undertegnede har korrigert innhold i forslag til revidert selskapsavtale slik det fremgår av protokoll fra møtet.

Vennlig hilsen
KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS

Jan Røilid
Brannsjef
e-post: jan.roilid@kbr.no www.kbr.no
Postadresse: Postboks 250, 4663 Kristiansand
Besøksadresse: Torridalsveien 39, Kristiansand
Tlf: +47 98244800

Din trygghet ‐ vårt oppdrag

KRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR
Kristiansandsregionen brann og redning IKS
20. november 2009
§1

SELSKAPETS NAVN

Selskapets navn er: Kristiansandsregionen brann og redning IKS.

§2

DELTAKERE

Det er følgende deltakere i selskapet:






§3

Birkenes kommune
Kristiansand kommune
Lillesand kommune
Songdalen kommune
Søgne kommune
Vennesla kommune
FORMÅL, OPPGAVER OG SAMARBEID MED ANDRE

Selskapet er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper. Selskapet
skal ivareta deltakerkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og
ulykkesberedskap, brannforebyggende og kontrollerende oppgaver, samt andre tiltak som
hører naturlig inn under dette formål. Disse oppgavene skal utføres innenfor de til enhver tid
gjeldende regelverk. Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver som
representantskapet bestemmer, såfremt det ikke svekker de lovpålagte oppgavene.
Selskapet skal søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte
tjenester.
Selskapet er et eget rettssubjekt som skal kunne inngå avtaler med andre kommuner, andre
selskaper og virksomheter. Forvaltningsloven og offentleglova gjelder for selskapet.
§4

HOVEDKONTOR

Selskapet har sitt hovedkontor i Kristiansand kommune.
§5

STYRET

Selskapet skal ha et styre bestående av fem medlemmer med personlig vararepresentant.
Sammensettingen av styret skal ivareta lovens krav om kjønnssammensetning.
Tre av styremedlemmene velges av representantskapet slik at hvert kjønn skal være
representert. Reglene gjelder tilsvarende ved valg av vararepresentanter. To av

styremedlemmene skal velges av og blant de ansatte. Kravet om minst to av hvert kjønn
faller bort når et av kjønnene representerer under 20 % av alle ansatte i selskapet.
Representantskapet velger styrets leder og nestleder.
Styremedlemmene velges for to år. Styremedlemmer kan gjenvelges.
§6

REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av ordførerne i
eierkommunene med varaordfører som personlig vararepresentant.

§ 7 DELEGASJON AV MYNDIGHET
By-/kommunestyrene legger myndighet til å treffe vedtak etter brann- og
eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet, der
loven selv ikke er til hinder for det.
Representantskapets myndighet er automatisk videredelegert til selskapets daglige leder
(brann- og redningssjef), eller den han/hun bemyndiger.
§8

INNSKUDDSPLIKT OG ANDRE YTELSER

Det innbetales et innskudd fra deltakerne i form av alt materiell og utstyr som i dag er i bruk
for dagens brann- og redningsvirksomheter hos deltakerne. Innskuddet er fordelt slik mellom
kommunene:

Anleggsmidler
Omløpsmidler

Kristiansand
12.570.926
1.000

Vennesla
4.209.900
-

Søgne og
Songdalen
4.167.120
3.000

Lillesand
1.576.300
-

Birkenes
387.000
-

Sum
22.911.246
4.000

Kommunene yter selskapet et rentefritt lån knyttet til tyngre kjøretøy yngre enn 20 år som
overføres fra kommunene til selskapet. Lånet avdras over kjøretøyenes gjenværende levetid.
Lånet på til sammen kr 11.524.120 er fordelt slik:
Kristiansand
Vennesla
Søgne
Songdalen
Lillesand
Birkenes
Sum

6.820.000
1.755.000
1.342.109
817.011
755.000
35.000
11.524.120

Kommunene har det fulle og hele ansvaret for alle opparbeidede pensjonsrettigheter for alle
ansatte som blir med over fra kommunene til selskapet fram til selskapet etableres.
Selskapet inngår egne avtaler med kommunene hvor disse forhold er konkretisert.

§9

ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD

Alle deltakerne skal bidra med et årlig driftstilskudd. Det årlige driftstilskuddet fordeles
mellom deltakerne i forhold til innbyggertallet i hver enkelt kommune pr 1. januar hvert år.
Det er representantskapet som hvert år vedtar den endelige fordelingen av driftstilskuddet.
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De tre første kalenderårene skal de av deltakerne som ikke har oppfylt offentligrettslige krav
til brannvesen, belastes særskilt for at selskapet skal kunne oppnå dette.
§ 10

DELTAKERNES EIERANDEL OG ANSVAR FOR GJELD

Deltakernes eierandel er den samme som befolkningsandelen pr 1. januar 2008, dvs at
kommunene har følgende eierandel:







Birkenes kommune
Kristiansand kommune
Lillesand kommune
Songdalen kommune
Søgne kommune
Vennesla kommune

3,7 %
65,1 %
7,6 %
4,7 %
8,3 %
10,6 %

Deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i samme forhold som eierandelen.
Selskapet kan oppta lån på inntil kr 50,0 mill. I tillegg til lånet fra kommunene som er omtalt i
§ 7, 3. avsnitt.
§ 11

UTTREDEN

Den enkelte deltaker kan med et års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og
kreve seg utløst av dette. En slik uttreden kan ikke skje før etter tre kalenderår etter at
selskapet er etablert.

§ 12

OPPLØSNING AV SELSKAPET

Beslutning om oppløsning treffes av de enkelte kommuners bystyre eller kommunestyre. Ved
oppløsning av selskapet gjelder IKS-loven §§ 32, 33 og 34. Ved oppløsning av selskapet
fordeles aktiva og gjeld i forhold til deltakernes eierandeler, jfr. § 9 i selskapsavtalen.
§ 13

HÅNDTERING AV TVISTER

Tvister om forståelse av denne avtalen skal avgjøres med bindende virkning ved voldgift
etter Lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25 sine bestemmelser.
§ 14

EVENTUELL UTVIDELSE AV SELSKAPET

Andre kommuner kan opptas som medlemmer i selskapet. Dette krever samtykke fra alle
kommunene som er tilsluttet selskapet.
§ 15

ANDRE BESTEMMELSER

Selskapet skal være medlem av KS bedrift eller tilsvarende arbeidsgiverorganisasjon.
Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.
Kommunens klagenemnd er klageorgan for vedtak truffet av selskapet (brann- og
redningssjef) i saker etter brannloven.
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Kristiansandsregionen brann og redning IKS plikter å holde arkiv iht. arkivlov med forskrifter.
Selskapet er omfattet av lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentliglova).
Arkivansvaret er plassert hos daglig leder av selskapet. Iht. avtale med Kristiansand
kommune om leveranse av støttetjenester så håndteres den daglige arkivdriften av
kommunens dokumentsenter. Arkivet for KBR er fullelektronisk iht. gjeldende lovverk og
holdes adskilt fra kommunens arkiv.
Iht. avtalen skal interkommunalt arkiv Vest-Agder (IKAVA) benyttes som depot for eldre
arkiver og arkivsystemer.
Dersom ikke annet fremgår av denne avtalen gjelder de normale bestemmelsene i lov om
interkommunale selskap.
§ 16

IKRAFTTREDEN

Denne avtalen trer i kraft fra 20/11 – 2009.
Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene xx.xx.2017

Eierkommune

Dato

Ordfører

Birkenes

/

2017

__________________________________________
Anders Christiansen

Kristiansand

/

2017

__________________________________________
Harald Furre

Lillesand

/

2017

__________________________________________
Arne Thomassen

Songdalen

/

2017

__________________________________________
Johnny Greibesland

Søgne

/

2017

__________________________________________
Astrid Margrethe Hilde

Vennesla

/

2017

__________________________________________
Torhild Bransdal
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