Setesdal brannvesen IKS

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Representantskap Setesdal brannvesen IKS
Teams
18.03.2021
10.00

Evt. forfall meldes på tlf. 911 18 991 til daglig leder/brannsjef som sørger for innkalling av
varamedlemmer. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Evje, 18.03.21
Gro Anita Mykjåland
leder representantskap
Dag Haugland
Styreleder
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Saksnr

Innhold

PS 1/21

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

PS 2/21

Fritak fra styreverv - nytt midlertidig styre
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PS 1/21 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
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Setesdal brannvesen IKS

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

033
2021/48 -11
DAG

18.03.2021

Saksframlegg
Utv.saksnr
2/21

Utvalg
Representantskap Setesdal brannvesen IKS

Møtedato
18.03.2021

Fritak fra styreverv - nytt midlertidig styre
Styrets forslag til vedtak:
Dagens fungerende styremedlemmer fra eiersiden i Setesdal brannvesen IKS fritas fra sine styreverv.
Inntil nytt styre kan velges overtas det av deres varamedlemmer.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Pågående forhandlinger om godtgjørelse for å bære varslingssystem.
Utredning og begrunnelse
Det pågår forhandlinger om godtgjørelse for å bære varslingssystem i Setesdal brannvesen IKS.
Arbeidsgiversiden har valgt ut styrets eierrepresentanter til å føre sak fra arbeidsgivers side.
Saken er kjent for representantskapet, også utviklingen av den.
Partene står langt fra hverandre. Arbeidsgiver har gitt tilbud om økning, men også tilbud om å løse sak
gjennom avgjørelse i ei lokal nemd. Dette medførte at de aller fleste mannskaper i en av kommunene
sa opp sine stillinger.
Arbeidstakersiden har ikke formelt svart på tilbud om lokal nemd, men flere av dem har gitt uttrykk for
at det ikke er aktuelt å godta tilbudet hverken på godtgjørelse eller lokal nemd.
Arbeidsgiver kan kreve sak inn for lokal nemd. Det hadde under andre omstendigheter vært den riktig
løsningen, men akkurat slik saken står nå kan det være konflikteskalerende. Arbeidstakersiden har gitt
tydelig uttrykk for at styret og styreleder ikke kan bringe saken videre.
Styret er ikke enig i det, og mener å ha gjort godt og også riktig arbeid til beste for selskapet. Men, når
styret nå står i veien for å finne en forenlig løsning fordi arbeidstakersiden selv mener det er slik, så vil
det beste for selskapet være at de som i dag er styremedlemmer trekker seg ut og så overtar de
gjenværende medlemmer inntil nytt styre kan velges.
Formelt grunnlag
Selskapsavtalen
IKS loven
Evje, 19.03.2021
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Styreleder

Vedlegg:

Andre dokumenter i saken:
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