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PS 15/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Vedtak:
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

PS 16/19 Godkjenning av møtebok
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Møteprotokoll fra 14. mai 2019 er tidligere godkjent av samtlige, på e-post. Nå blei den undertegnet
av samtlige
Vedtak:
Møtebok fra styremøte 14.05.2019 enstemmig godkjent.

PS 17/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Det ble ikke lagt frem egne referatsaker i møtet.

PS 18/19 Informasjons- og diskusjonssaker fra daglig leder
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Brannsjef gikk igjennom informasjon som på forhånd var godt utredet i møteinnkallingen, spesielt
om status på stasjonene. Kortversjon er at alle brannstasjoner er ferdige, eller i prosess mot ny
standard mtp ivaretakelse av arbeidsmiljø med rene og skitne soner
Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Tatt til orientering

PS 19/19 De tillitsvalgte orienterer
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Hovedtillitsvalgt for deltidsmannnskapene (Kjetså) informerte om at det hittil ikke er holdt høstmøte
der tillitsvalgte og utrykningsledere møter. Det vil bli gjort i begynnelsen av november.
De tillitsvalgte hadde i år ikke lagt frem noen krav om lønnsforhandlinger utover det sentrale
oppgjør. Men ser for seg at det vil bli gjort i 2020.

Det er uttrykt ønske om at deltidsbrannmannskaper også deltar på ABA. Det er for at utrykningsleder
ikke rykker ut alene og når deltidsmannskaper også deltar vil funksjonen styrkes og være mer sikker. I
tillegg vil det være god trening.
Det er også ønskelig at deltidsmannskaper er med i bilen ved varmdykk. De nye brannbilene er så
avanserte at det kreves erfaring. Å bli med i bil vil være et godt øvelsesmoment.
Tillitsvalgt/ hovedtillitsvalgt har ikke vært med under rekruttering av nye mannskaper. Det er
ønskelig fremover, noe brannsjef imøtekommer (medvirkning etter HA).
Ellers er det stille i organisasjonen blant mannskapene. Mannskapene uttrykker at de er fornøyd.
Kjetså avsluttet informasjonsrunden med å også uttrykke stor fornøydhet med den nye brannsjefen.
Tillitsvalgt for de faste ansatte (Nese) trakk frem feierne for å gi dem ros for den innsats de har gjort,
spesielt i forhold til feiing av fritidsboliger. De har stått veldig på og har nå feid over omtrent 1.000
fritidsboliger. De er flinke til å utnytte eks. skoleferieperioder til å treffe folk når de er på hytta.
De to lærlingene som nå er i virke, skal etter planen avlegge fagprøve i april og mai neste år (2020).
Pr nå er det ikke planer om å ta inn nye lærlinger.
Brannvesenets bruk av Min eiendom begynner å bli veldig bra. Her vil all historikk ligge eks mtp
branntilsyn og feiing. Gjennom min eiendom kan brannvesenet kommunisere med eier, eks varsle
om feiing.
Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Tatt til orientering

PS 20/19 Informasjon- og diskusjonssaker fra styreleder
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Styreleder gikk igjennom informasjonen som lå ved selve møteinnkallingen. Ett par tillegg ble gjort
under møtet:


Lederutvikling

Her ble det under diskusjonen tilført styrets ønske om kurs/ seminar innen styrekompetanse – og at
det gjennomføres på nyåret. Gjerne i samarbeid med Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS.


Valg til styre/ styresammensetning

Det skal holdes valg på nye styremedlemmer i desember og valgnemda vil påse at krav til § 10 i iksloven og § 20-6 i aksjeloven er oppfylt. Ellers er det styrerepresentantene fra Bygland og Evje som i
år er på valg, i tillegg til at Bykle og Iveland må erstatte de justeringer som er gjort etter at Rysstad
og Heia sluttet. Dette er allerede spilt inn til valgnemda.


Annet/ eventuelt

Styreleder informerte også om at saksbehandlingsmalen til setesdal brannvesen er under ny
utforming. Blant annet vil det i malen under utredning/ konsekvenser legges inn sentrale
"huskepunkter" som saksbehandler på den måte blir påminnet å vurdere. Herunder;
[Konsekvenser]
[Økonomi/ budsjett/ investeringsplan]

[Klima og miljø]
[kommuneplan/ samfunnsdel/ tiltaksplan]
[folkehelse]
[LIM]

Brannsjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Tatt til orientering

PS 21/19 Endringer i investeringsplan
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Følgende endringer i 10-års investeringsplan, i prioritert rekkefølge, ønskes:
•

Pri 1: (Trolig 2021) «Ny» 1. bil til Byglandsfjord. Lett fremskutt enhet som kan kjøres på klasse B.
Størrelse Vito/Caravelle. 4x4. Vann/ skum/ pulver - løsning. (Budsjett 1.000.000,-)

•

Pri 2: (Trolig 2022) «Ny» tankbil til Iveland med minst 5 seter. Trekk på minst 2 akslinger, minst
8.000 liter vann. (Budsjett 3.000.000,-)

•

Pri 3: (Trolig 2023) «Ny» Fremskutt enhet/ lett brannbil klasse C1/ evt B til Evje til erstatning for
MAN. 4x4. Minst 5 seter. (Budsjett 2.500.000)

•

Pri 4: (Trolig 2024) Ny tankbil til Valle med minst 5 seter. Trekk på minst 2 akslinger, minst 8.000
liter vann. (Budsjett 3.000.000)

•

Pri 5: (Trolig 2025) «Ny» fremskutt enhet til Bygland. Lett fremskutt enhet som kan kjøres på
klasse B. Størrelse Vito/Caravelle. 4x4. Evt. Vann/ skum/ pulver -løsning. (Budsjett
1.000.000,-)

•

I tillegg vil det være nødvendig å bygge opp 2-3 store tilhengere med materiell, spesielt mtp på
skogbrann (a 250.000,-) Vi ser også på mulighet for å øke løftekapasitet med intern justering av
admbil i løpet av de nærmeste årene. (Budsjett 1.000.000)

Behovet for endring er grundig begrunnet i selve møteinnkallingen.
Under behandling/ diskusjon ble det presisert at også fremover kan denne over nevnte rekkefølge
eller også innhold bli nødt til å endres underveis. Eksempelvis dersom Byglandsfjord vurderes lagt
ned, vil behov for fremskutt enhet ikke være prioritert. I så fall vil det komme ny sak om behov for
justering.
Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Brannsjefens forslag til endringer i inneværende 10 års investeringsplan, innenfor samme rammer,
godkjennes.

PS 22/19 Bemanning brannmannskap - Bykle kommune

Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Under behandlingen ble det trukket frem flere områder som også burde vurderes og utredes.
Herunder bemanningssituasjon i Evje. I tillegg usikkerhet ved fremtidig Byglandsfjord stasjon.
Det kommer også ny dimensjoneringsforskrift som vil påvirke slik utredning, uten at det kjent når
den er ferdig utarbeidet. Videre må en slik utredning ta hensyn til ROS-beredskap.
Det ble formulert følgende felles forslag til vedtak:
Det utredes behov for en fremtidige forsvarlig bemanning av mannskaper i Setesdalskommunene.
Blant annet:
- Nødvendighet og mulighet for oppbemanning
- Nødvendighet og mulighet for innføring av dreiende vakt
- Fordelingen av bemanning mellom stasjoner
- Nødvendig kompetanse i bemanningen

Utredningen skal ta for seg ulike konsekvenser anbefalte bemanningsnormer/ vaktordninger/ og
eventuelt andre forslag vil kunne medføre.
Styrets felles forslag til vedtak blei enstemmig vedtatt
Vedtak:
Det utredes behovet for en fremtidige forsvarlig bemanning av mannskaper i Setesdalskommunene.
Blant annet:
- Nødvendighet og mulighet for oppbemanning
- Nødvendighet og mulighet for innføring av dreiende vakt
- Fordelingen av bemanning mellom stasjoner
- Nødvendig kompetanse i bemanningen

Utredningen skal ta for seg ulike konsekvenser anbefalte bemanningsnormer/ vaktordninger/ og
eventuelt andre forslag vil kunne medføre.

PS 23/19 Bemanning brannmannskap - Bygland kommune
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Sak sees i sammenheng med vedtak i PS 22/19. Følgende forslag til nytt vedtak ble lagt frem:
Utredning på fremtidig bemanning i Bygland kommune ivaretas av vedtak i sak 22/19. Den tas derfor
av sakskartet.
Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Utredning på fremtidig bemanning i Bygland kommune ivaretas av vedtak i sak 22/19. Den tas derfor
av sakskartet

PS 24/19 Innføring av flere verneområder med verneombud

Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Det blei informert om at ordningen med nåværende hovedverneombud har vært gjeldende hele
2019. Videre har det i høst vært kontakt med mannskaper som vil stille som verneombud, om
verneorganisasjonen vedtas.
Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det opprettes ett verneområde i hver kommune.
Hvert verneområde har et verneombud, valgt av og blant de ansatte.
Verneombud er ikke en egen lønnet stilling, og vernearbeid forventes normalt utført i egen
arbeidstid. Arbeidsgiver oppretter (og kan ensidig legge ned) en godtgjørelse/ funksjonstillegg til den
som er verneombud og hovedverneombud tilsvarende henholdsvis 3.000,- pr år for verneombud og
5.000,- pr år hovedverneombud.
Ordningen innføres med virkning fra 1. januar 2020.

PS 25/19 Utdanningsbehov kort og lang sikt
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Det har vært gjennomført et kompetanseløft i Setesdal brannvesen IKS, de senere år. Etaten er pr. i
dag godt utdannet. Det vil også kunne oppstå fremtidig behov for kompetanseutvikling, utdanning av
nye mannskaper med videre. Det er også viktig å se denne sak sammenheng med de utskiftninger av
erfarne mannskaper som komme fremover på grunn av alderssammensetningen i organisasjonen.
Haugland foreslo å tilpasse brannsjefens forslag, siste setning til:
Kompetanseutviklingsplanen tas opp til behandling i styret.
Brannsjefens forslag til vedtak, med Hauglands forslag til endring i siste setning ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
Det utarbeides en 5-årig utdanningsplan/ kompetanseutviklingsplan, med prioriteringer og
konsekvensanalyser.
Kompetanseutviklingsplanen tas opp til behandling i styret

PS 26/19 Budsjettjustering 2019
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet:
Prosjekt 202 "Skogbrann Setesdal 2018"

827 000,00

Prosjekt 306 "Ny administrasjonsbil -Evje"

-100 000,00

Prosjekt 600 "Nye biler Amarok ADM3"

117 000,00

prosjekt 618 " Ny brannbil – Hovden S 6-1"

224 000,00

Økning investering i varige driftsmidler

1 068 000,00

Kjøp av aksjer og andeler

28 000,00

Sum investeringer

1 096 000,00

Finansieres ved:
Økt bruk av lån

550 000,00

Bruk av disposisjonsfond

608 000,00

Kompensasjon for merverdiavgift ( økning)

209 000,00

Bidrag fra årets driftsregnskap

-271 000,00

Sum finansiering

1 096 000,00

Prosjekt 202 – «Skogbrann Setesdal 2018». Det anbefales å øke budsjettrammen på dette prosjektet
med kr. 827 000,-.
Prosjektet er påbegynt i 2018. kr. 608 449,20 ble ikke brukt opp i 2018 og avsatt til bundne
investeringsfond. Det er kjøpt utsyr i år kr. 661 000. Momskompensasjon er på kr. 166 000,-. I år ble
det ikke budsjettert med midler på prosjektet 202. Det anbefales å justere budsjettrammen og at
økningen finansieres med bundne investeringsfond og ubrukte lånemidler.
Forslag:
1) rammen for prosjektet «Skogbrann Setesdal 2018» justeres til kr. 827 000,-.
2) kr. 608 449,20 som er ubrukte midler fra 2018 flyttes til bruk av investeringsfond.

Prosjekt 306 – «Ny administrasjonsbil-Evje». Det anbefales å redusere budsjettrammen med kr.
100 000,-.
Det ble kjøpt en ny bil i 2018, som ble finansiert i midler fra salg av gamle bil. Det forventes ikke
ytterligere kostnader på dette prosjektet (se 23/18)
Forslag: budsjettrammen reduseres med 100 000
Prosjekt 602 – «Nye biler». Det anbefales å øke budsjettrammen for dette prosjektet med
kr.117.000,I år er det påløpt kostnad på innredning og påbygg til Amarok ADM3. Den økte kostnaden anbefales
å finansiere med ubrukte lånemidler (gjelder ubrukte lånemidler fra 2018).
Forslag: budsjettrammen på prosjekt 602 økes med kr. 117 000

Prosjekt 618 – «Ny brannbil –Hovden S 6-1». Det anbefales å øke budsjettramme på prosjektet med
kr. 224 000,-.
Kostnaden er kr.224 000 høyere enn det som er budsjettert. Økningen kan finansieres med ubrukte
lånemidler.

Forslag: budsjettrammen på prosjektet økes med kr. 224 000.
2. Krav til egenkapitaltilskudd 2019
Avsette kr. 28 000 til egenkapitaltilskudd

Forslag: bruke disposisjonsfond kr. 28 000
3. Reduksjon i overføring fra drift til investering på kr. 271 000,-.

Dersom den totale rammen for investeringen øker med kr. 1 068 000, så anbefales det å finansiere
den med ubrukte lånemidler fra 2018, bruke bundne investeringsfond, samtidig som det
forventes/forutsettes en nettoøkning i momskompensasjon. Hvis overnevnte justeringer blir
gjennomført, så er det behov for en mindre overføring fra drift til investering. Overføringen fra drift
skal reduseres med 271 000.
Forslag til vedtak: overføring fra drift til investering reduseres med kr. 271 000.
4. Justering av driftsbudsjettet 2019
Det er behov at ansatte på S8 Rysstad og S6 Hovden har førerkort klasse C1 for å kunne kjøre de nye
1. utrykningsbilene som er tilført i 2018 (S 8-1) og 2019 (S 6-1). Utdanningen for 6 mann er påbegynt
i år. Målet er også at flere skal kunne kjøre 1. bilene. Det anbefales å bruke fond utdanning og
opplæring for å dekke utgifter.

Forslag til vedtak: Styre godkjenner kjøp av førerkortene
Forslag til finansiering:
-

bruk av disposisjonsfond for utdanning og opplæring kr. 185 000.
reduksjon i overføring fra drift. kr. 271 000 brukes for å kjøpe flere førerkort

Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftsbudsjett og kapitalbudsjett 2019 justeres ift. forslag i saksutredning.

PS 27/19 Budsjettjustering 2020
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

Behandling:
Denne sak er litt dårlig formulert i selve møteinnkallingen og presiseringer blei gitt i møtet.
Sak dreier seg om hva brannvesenet fakturerer den enkelte kommune for, for feiing. Ikke hva
kommunen har i feiegebyr til den enkelte eier.
Representantskapet vedtok i desember 2018 at det skulle faktureres med 300 kroner pr. skorstein.
Det er antall skorsteiner som faktureres, ikke antall hytter, enheter, bolig eller ildsted. Det ble vedtatt
en lik sum på bolig og fritidsbolig.
I budsjett for 2020 er det lagt inn feil størrelse på bolig. Dette er det i denne sak justert for.
Brannsjefens forslag til vedtak blei enstemmig vedtatt
Vedtak:
Refusjoner feiing fra kommunene reduseres med kr 545 394,- til kr 3 285 000,-.
Utgifter lønn feiing reduseres tilsvarende med kr 545 394,-.

PS 28/19 Eventuelt
Saksprotokoll i Styret Setesdal brannvesen IKS - 30.10.2019

