Setesdal Brannvesen IKS

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Representantskap Setesdal brannvesen IKS
Teams møte
09.04.2021
09:00 -10:30

Følgende møtte:
Navn
Steinar Kyrvestad
Sigbjørn Åge Fossdal
Jon Rolf Næss
Ingen vara møtte
Gro Anita Mykjåland
Tone Lise Avdal
Britt Ingrid Andersen
Terje Møkjåland
Svein Arne Haugen
Margit Dale

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem

Repr.

Vara for

Olav Neset

Ekstraordinært møte

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Aud Sunniva Fuhr
Sten Albert Reisænen
Frantz Are L. Nilsen
John Salve Sigridnes
Mikael Kristiansen
Torgeir Hodne

Gro Anita Mykjåland
representantskapsleder

Stilling
kommunedirektør Valle
kommunedirektør Iveland
kommunedirektør Evje og Hornnes
kommunedirektør Bygland
daglig leder/ brannsjef

Torgeir Hodne
sekretær

Saksnr

Innhold

PS 3/21

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

PS 4/21

Orienteringssaker

PS 3/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Representantskap Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 3/2021 i møte den
09.04.2021:

Vedtak:
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

PS 4/21 Orienteringssaker
Representantskap Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 4/2021 i møte den
09.04.2021:
Behandling:
1. Forhandlingsutvalget ved Svein Arne Haugen informerte om prosessen rundt
forhandlingen med mannskapene. Resultat fra forhandlingen var som følger:
⦁ Det gis et tydelig tillegg på godtgjørelsen
- Kr 4000,- i 2021 og Kr 3000,- i 2022.
⦁ Det forutsettes at det også i perioden fra 2023 til 2025 gis et reelt tillegg utover regulering.
⦁ Tillegget for konstabler skal være kr 35 000,- fra 2025.
⦁ Deretter går en tilbake til vanlig årlig regulering i forhold til indeks.
⦁ Styret inngår avtalen formelt med tillitsvalgte.
⦁ Ønske om toårig oppfølgning med halvårlige møter representantskap - tillitsvalgte brannsjef.
⦁ Ønske om årlig presentasjon i kommunestyrene de neste to årene: Livet i brannvesenet
⦁ I tillegg er partene enige om følgende innspill til tariffoppgjørene:
⦁ I størst mulig grad ha nasjonale føringer - unngå særavtaler. Lokalt radiotillegg bør derfor
erstattes av nasjonal avtale.
⦁ Utrykningsleder bør ha et større tillegg i tarifflønn nasjonalt – tillegg på godtgjøring kan da
fjernes.
⦁ Eventuelt tillegg for oppmøte må i så fall tariffestes nasjonalt.
⦁ Delvis dekning av timer til selvstudier må eventuelt innarbeides i tariffavtalen.
Forslaget ble diskutert og følgende forslag til vedtak ble foreslått:
Framlegg frå Steinar Kyrvestad
⦁ Representantskapet i Setesdal Brannvesen IKS godkjenner framforhandla resultat
vedrørande honorar for brannmannskapane.
⦁ Kostnad på kr 400.000,- vert å dekke innfør budsjett 2021.
⦁ Kostnadane vidare vert å leggje inn i budsjett og økonomiplan.
Tilleggsforslag:
Representantskapet ber om at styret fremmer sak til endelig behandling i representantskapet.
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
⦁ Representantskapet i Setesdal Brannvesen IKS godkjenner framforhandla resultat
vedrørande honorar for brannmannskapane.
⦁ Kostnad på kr 400.000,- vert å dekke innfør budsjett 2021.
⦁ Kostnadane vidare vert å leggje inn i budsjett og økonomiplan.
Representantskapet ber om at styret fremmer sak til endelig behandling i representantskapet.

