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PS 2/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 14.05.2019
Vedtak:

Enstemmig godkjent

PS 3/19 Godkjenning av møtebok
Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 14.05.2019
Vedtak:

Enstemmig godkjent

PS 4/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 14.05.2019
Vedtak:

Tatt til orientering

PS 5/19 Daglig leder orienterer
Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 14.05.2019
Behandling:
Tertialrapport blei utlevert og gått gjennom i møtet. Budsjettet er innenfor det planlagte.
Som følge av at fritidsboliger skal feies, blir budsjett for feieravdeling vesentlig annerledes enn tidligere.
Pr i dag er det nå registrert ca 11.000 skorsteiner til sammen i regionen. Setesdal brannvesen IKS
beregner en feieravgift, til den enkelte kommune, på kr 300 pr stk. Kommunene selv fakturerer eierne
av skorsteinene og siden den avgift inngår i de enkelte eierkommunens selvkostregnskap kan den være
forskjellig fra kommune til kommune og også avvike fra de 300 kronene brannvesenet får.
Det har vært noe større kjøp av tjenester enn hittil beregnet, som følge av opprettelse av egen
hjemmeside. Der har ansatte i Evje og Hornnes kommune bidratt sterk.
Lønnsbudsjett på beredskapsavdelingen belastes kun 2 ganger i året. Siden det ikke har skjedd enda, ser
forbruket mindre ut enn det faktisk er.
Investeringsbudsjett hittil preges fortsatt av at det var ett innkjøp av brannbil bestilt i 2017 med
levering i 2018, som ikke skjer før nå i 2019. Det blei derfor i 2018 gjennomført kjøp av annen bil.
Alt innenfor investeringsplanens rammer, men i annerledes rekkefølge og som skaper litt krøll i føring
av momskompensasjoner.
HMS: ingen særskilte hendelser. HMS- permen er oppdatert og den gis ut til alle ansatte.
Status brannstasjoner: Setesdalregionen har nå veldig mye på plass når det kommer til stasjoner.
Brannvesenet er veldig fornøyd med det ansvar kommunene har tatt.
Iveland har blitt veldig bra etter om-/ utbygging og fortsatt gjenstår noe arbeid som vil gjøre stasjonen
veldig funksjonell.
Evje har fått en veldig bra stasjon. Det er noe arbeid som må gjøres på nytt med gulvet i garasje og
vaskehall. Det er glatt og har dårlig helning. Det vil bli utbedret.

Bygland har fattet vedtak om å bygge ny stasjon på Nesmoen. Oppstart i disse dager.
Valle har kjøpt bygg de var i, ombygget og utbedret dette til å bli veldig bra.
Bykle veldig bra, og nå er anbudspapirene ute på bygging av stasjon på Hovden.
Status personal: Vi har et veldig godt brannmannskap, fast og i deltid. Men det er noen
rekrutteringsutfordringer spesielt i nord, Hovden. Har en ansettelsesprosess på gang der, og ved
mulighet tar vi inn flere enn minimumsnødvendig for å gjøre avdelingen der mer robust ved hendelser.
Det vurderes 12 mannskaper på Hovden mot 10 nå. I tillegg hyppigere hjemmevaktløsning.
Status utstyr: Setesdal brannvesen har veldig mye bra utstyr. Fra stasjoner, til kjøretøyer, pumper,
slanger, grenrør, strålerør og personlig bekledning. Både mannskaper og ledelse er godt fornøyde.

PS 6/19 De tillitsvalgte orienterer
Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 14.05.2019
Behandling:
 Hovedtillitsvalgt deltidsbrannkonstabler orienterte om:
Det skjer (heldigvis) veldig lite skarpe hendelser for tiden. Det er bra, men selve øvelsesmomentene
som følger av hendelser blir også tilsvarende mindre.
HTV har hatt møter med tillitsvalgte og uttrykningslederne. De uttrykker å være veldig godt fornøyd
med det arbeid som er gjort på stasjoner og med utstyr. Mye (alt) er på plass.
HTV deltok på årets brannkonferanse nå i mars. Det er en viktig arena for HTV’er å møte på.
Deltidsbrannmannskapene tar rekrutteringsutfordringene på alvor og ønsker at vi i sammen ser mer på
muligheter for å øke interessen for deltakelse. Hva med å holde åpen kveld for interesserte, når det er
en rekrutteringsprosess på gang? Så kan de komme å høre hvor viktig jobb dette er, og kunne se hvor
godt organisert og utstyrt vi er?
HTV avslutter med å si at det er velig god driv blant mannskapene!
 Hovedtillitsvalgt for de faste ansatte orienterte om:

De fast ansatte har det veldig bra. feierne har hatt krevende jobb den senere tid, spesielt med å
registrere alle «nye» skorsteiner. De har gjort fremragende registreringsarbeid og risikoanalyser.

PS 7/19 Styreleder orienterer
Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 14.05.2019
Behandling:
 Styreleder orienterte om:

Lønnsoppgjør 2019, slik det ser ut til å bli. Det er blitt enighet med de fleste grupper, og ny lønnstariff
er gitt ut. Den er enda ikke vedtatt i uravstemninger, så det må tas forbehold om.
Oppgjøret er litt todelt. Det legges på et visst kronetillegg på alle grupper i garantilønnstabellen. Fra 1.
juli kan det tilkomme et tillegg til visse grupper ved at deres garantilønnsnivå øker. Herunder
fagarbeidere 16 års ansiennitet som våre deltidsbrannmannskaper har.

PS 8/19 Årsmelding 2018, virksomhetsplan 2019
Saksprotokoll i Setesdal brannvesen IKS - 14.05.2019
Behandling:

Torunn Charlotte Nyberg kommenterte at fremtidig årsmelding bør inneholde et fast punkt vedrørende
miljø.
Brannsjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Fremlagt årsmelding 2018 for Setesdal Brannvesen Iks godkjennes.
Virksomhetsplan 2019 tas til orientering.

PS 9/19 Årsregnskap 2018
Saksprotokoll i Setesdal brannvesen IKS - 14.05.2019
Behandling:

Etter utsendt møteinnkalling mottok Setesdal brannvesen brev fra Agder kommunerevisjon, datert 13.
mai, vedrørende regnskapet for 2018.
Brannsjefens forslag til vedtak, der revisors kommentar av 13. mai til revisjon av regnskap 2018 tas til
etterretning, blei enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Årsregnskap 2018 godkjennes.
Regnskapmessig mindreforbruk driftsregnskapet fra 2018, totalt kr 535 223,09, disponeres på følgende
måte:
- kr 437 403,38 legges inn som overføring fra drift til investering og går til dekning av udekket i
investeringsregnskapet for 2018.
- Øvrig beløp kr 97 819,71, settes av til fritt disposisjonsfond
Regnskapsmessig merforbruk investeringsregnskapet fra 2018, totalt kr 1 037 711,80, dekkes inn på
følgende måte:
- kr 437 403,80 legges inn som overføring fra drift til investering og går til dekning av udekket i
investeringselskapet for 2018.
- kr 600 308,- kommer som momskompensasjon i 2019 grunnet at utgiftene ble bruttoperiodisert i 2018
og brukes for å dekke opp merforbruket i 2018.

PS 10/19 Revisjonsberetning 2018
Saksprotokoll i Setesdal brannvesen IKS - 14.05.2019
Behandling:

Etter utsendt møteinnkalling mottok Setesdal brannvesen brev fra Agder kommunerevisjon, datert 13.
mai, vedrørende regnskapet for 2018.
Brannsjefens forslag til vedtak, der revisors kommentar av 13. mai til revisjon av regnskap 2018 tas til
etterretning, blei enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisjonsberetning 2018 tas til orientering.

PS 11/19 Budsjettforslag 2020, økonomiplan 2020 - 2023
Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 14.05.2019
Behandling:
Brannsjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner vedlagte forslag til budsjett 2020 for drift og kapital (investering) for Setesdal
Brannvesen IKS.
Det foretas et låneopptak på kr 440 000-, innenfor rammen av investeringsplan vedtatt i
representantskapet 06.10.2015. Løpetid på lånet er 20 år.
Styret godkjenner frem lagt økonomiplan 2020-2023.

PS 12/19 Budsjettregulering 2019
Saksprotokoll i Setesdal brannvesen IKS - 14.05.2019
Behandling:
1. Justering driftsbudsjettet 2019
 I forbindelse med at ny fordelingsnøkkel ble gjort gjeldende fom 1 januar 2019 vil

følgende refusjonsmatrise bli gjort gjeldende for driftsåret 2019

2. Justering investeringbudsjettet
 Innkjøp av brannbil til Hovden som ikke ble gjennomført i 2018 blir gjennomført i 2019.

Investeringsbehov 1,872 mill. Finansiering ved bruk av lån.
 Innkjøp av brannbil til Rysstad planlagt gjennomført 2019 ble gjennomført i 2018.

Planlagt investeringskostnad 1,872 mill, finansiert ved bruk av lån i 2018.
 Avsatte midler til Utrykning/Adm kjt ble delvis finansiert og utløst i 2018. Restbeløp

0,08 mill til påbygg ligger inne i investeringsbudsjettet 2019 og blir finansiert ved bruk
av lån.
Salg av brannbil Jeep J20 regnr RA4267 kr 91 250,- vil bli solgt og inntektsført i 2019. Salget vil bli brukt
til å delfinansiere ny brannbil til Hovden.
Brannsjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftsbudsjett og kapitalbudsjett 2019 justeres iht. forslag i saksutredning

PS 13/19 Innkjøp av ATV for å gjennomføre pålagte feieoppgaver
Saksprotokoll i Setesdal brannvesen IKS - 14.05.2019
Behandling:

Jostein Rysstad kommenterte at en beltedrevet ATV ville ha flere anvendelsesutfordringer på barmark i
sårbare naturområder. Når det var mulig burde feiing i vanskelig tilgjengelige områder foregå på
vinterstid ved hjelp av snøscooter. Det burde brannvesenet forberede seg på ved anskaffelse. I barmark
burde bil på skogsbilveier med der påfølgende gange benyttes når mulig.
Rysstad la frem følgende alternative forslag:
Styret vedtar å ta opp lån pålydende inntil kr 500 000 til innkjøp av ATV/6 hjul og snøscooter med
henger til begge.
Lånet skal ha en løpetid på 20 år og finansieres over feie budsjettet (selvkost).
Rysstads forslag til vedtak blei enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Styret vedtar å ta opp lån pålydende inntil kr 500 000 til innkjøp av ATV/6 hjul og snøscooter med
henger til begge.
Lånet skal ha en løpetid på 20 år og finansieres over feie budsjettet (selvkost).

PS 14/19 Diskusjonssaker/Eventuelt
Saksprotokoll i Setesdal brannvesen IKS - 14.05.2019
Behandling:

o Bruk av ATV
Det blei diskutert nødvendigheten av god opplæring i bruk av ATV, ettersom de kan være krevende å
kjøre. I tillegg sterkt fokus på å forflytte seg i terreng mest mulig skånsomt da naturområdene er
sårbare. Bruk av ATV må som hovedregel ikke nyttes utenfor veg/ skogsbilvei og bruk koordineres med
grunneier.
o Fokus på brann som også medisinsk redningspersonell

Det er registrert at brannvesenet oftere og oftere må ivareta de arbeids- og ansvarsoppgaver som ellers
ligger til andre redningstjenester, eks. politi og ambulanse.
Brannvesenet trener mye på å ivareta også disse funksjonene, eks bruk av hjertestarter ved hjertestans,
men ønsker ikke selv å profilere den «tjeneste» for mye eksempelvis fordi det er til rett
redningstjeneste nødanrop må gå til.
o Ny brannforskrift

Det er fortsatt ikke kommet ut noe ny forskrift på høring.
o Lønnsforhandling daglig leder
Styreleder blei av styret gitt mandat til å gjennomføre lønnsforhandling/ -fastsettelse med daglig leder
før sommerferien
o Avslutningsmarkeringer daglig leder
Daglig leder går av til høsten, men de siste arbeidsdager er nå før juli. Deltidsbrannkonstabler, faste
mannskaper og styret ønsker å markere dette og koordinerte det i møtet.

o Ny styremedlem

Jostein Rysstad avslutter sitt ansettelsesforhold i Bykle kommune. De bør da velge ny representant som
kan vedtas av rep.skap i sommer. Alternativt at varamedlem overtar frem til desembermøtet.
Styreleder vil gjøre valgnemda/ rep.skap oppmerksom på dette.
Gyro Heia har, i forbindelse med samarbeidssaken som pågår i NAV, stilt sin stilling til disposisjon. Det
kan i så fall hende også hun slutter i kommunen. Det vil i så fall innebære valg av ny medlem fra Iveland
i repesentantskapets desembermøte, med virkning fra etter årsskifte.
o Befaring
Dagen blei avsluttet med en omvisning på «nye» Iveland brannstasjon.
Vedtak:
Tatt til orientering

