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Innhold

PS 8/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 9/21

Godkjenning av møtebok

PS 10/21

Daglig leder orienterer

PS 8/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 8/2021 i møte den 12.05.2021:

Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

PS 9/21 Godkjenning av møtebok
Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 9/2021 i møte den 12.05.2021:

Vedtak:
Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.

PS 10/21 Daglig leder orienterer
Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 10/2021 i møte den 12.05.2021:
Behandling:
Styresammensetning
Styret vil avvente fra deltidsmannskapene hvem de ønsker skal være ny styrerepresentant og
vara styrerepresentant. De tillitsvalgte har planlagt møte 26. mai.
Lokal særavtale mellom Setesdal brannvesen IKS og brannmannskaper
Styret ønsker å forbedre avtalen på fysisk trening til å innbefatte mulighet for alle.
Hovedtillitsvalgt har spilt ønske om at transport ikke skal stå beskrevet i den lokale særavtalen,
da det er beskrevet den sentrale særavtalen. Det taes derfor ut.
Gjensidig oppsigelsestid settes til tre måneder.
Vedtak: Brannsjef korrigerer utkastet, signerer avtalen og gir den til hovedtillitsvalgt
ROS analyse med anbefalinger
⦁ Anbefalingen om at det bør være 110 tilknytning på alle brannstasjoner spilles inn til
kommunenes beredskapskoordinatorer og kommunedirektører. Følges opp av brannsjef og
styreleder.
⦁ Bykle kommune må svare på utspill fra brannvesenet om tankbil-løsning for Hovden.
Brannsjef følger opp og orienterer styret.
⦁ Byglandsfjord anbefales videreført.
⦁ Anbefalinger vedrørende behov for materiell og kjøretøy er lagt inn i 10 års utdannings- og
investeringsplan 2021-2030
10 års utdannings- og investeringsplan 2021-2030
10 års utdannings og investeringsplan 2021-2030 skal videreforedles og legges fram som sak på
styremøtet 2. juni for endelig styrebehandling.
Budsjett 2021
⦁ Ekstrautgifter vedrørende corona presenteres som egen sak til kommunene.
⦁ Det er ønskelig med mer detaljert statistikk på automatiske brannalarmer. Brannsjef
utarbeider dette og legger fram for styret på styremøtet 2. juni
⦁ Det er ønskelig at det er samme kostnadsmodell på alle summer som presenteres. Brannsjef
følger opp dette til neste styremøte.
⦁ Det må presiseres hva som er lov/ forskriftskrav og hva som er ønskelig. Brannsjef følger
opp dette til neste styremøte.
Det er mange utfordringer for inneværende år, men kan ikke forventes ekstra midler i år utover
corona-midler.

Budsjett 2022
Mange kjente kostnadsdrivere gjør at det blir lagt inn kjente, men nøkterne behov i
budsjettinnspillet for 2022.
Budsjett 2022 videreforedles og legges fram som sak på styremøtet 2. juni for endelig
styrebehandling.

