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 Saksnr    Innhold  

 

PS 28/20  Godkjenning av møtebok  

PS 29/20  Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 30/20  Styreleder orienterer  

PS 31/20  Daglig leder orienterer  

PS 32/20  Ansattes representanter orienterer  

PS 33/20  Ros-analyse med 10-års investeringsplan 2021 - 2030  

PS 34/20  Budsjettjusteringer 2020  

PS 35/20  

  

Diskusjonssaker/eventuelt  

    

  



PS 28/20 Godkjenning av møtebok  
Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 28/2020 i møte den16.11.2020:  

  

Vedtak:  

Møtebok av 14.10.2020 enstemmig godkjent.  

   

  

 

PS 29/20 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 29/2020 i møte den16.11.2020:  

  

Vedtak:  

Innkalling og saksliste blei enstemmig godkjent.  

   

  

 

PS 30/20 Styreleder orienterer  
Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 30/2020 i møte den16.11.2020:  

  

Behandling:  

Brannsjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

  

Vedtak:  

Tatt til orientering.  

  

  

 

PS 31/20 Daglig leder orienterer  
Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 31/2020 i møte den16.11.2020:  

  

Behandling:  

Brannsjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

   
Vedtak:  

Tatt til orientering.  
  

 

  

PS 32/20 Ansattes representanter orienterer  
Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 32/2020 i møte den16.11.2020:  

  

Behandling:  

Ansattes representanter gav generell info.  Herunder at det søkes etter ny hovedtillitsvalgt 

blant deltidsmannskapene.  

Ingen øvrige «særskilte» hendelser siden forrige møte.  

    
Vedtak:  

Tatt til orientering.  

   



PS 33/20 Ros-analyse med 10-års investeringsplan 2021 - 2030  
Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak  33/2020  i møte den16.11.2020:  

  

Behandling:  

I tillegg til brannsjefens forslag til vedtak ble følgende kulepunkt foreslått:  

• Styret støtter anbefalingene om å opprettholde antall brannstasjoner som i dag. På 

grunn av nærheten til brannstasjon i Evje og Bygland ber styret daglig leder utrede    

stasjonsmodeller for Byglandsfjord, som i synergi med stasjonene på Evje og Bygland 

imøtekommer Arbeidstilsynets pålegg uten behov for større utbedring/ utbygging av 

Byglandsfjord brannstasjon.  

  

Brannsjefens forslag til vedtak, med forslag til nytt kulepunkt, ble enstemmig vedtatt.  

  

  

Vedtak:  

• Vedlagt ROS-analyse med 10-års investeringsplan tas til etterretning.  

  

• Økonomiske konsekvenser som følger av anbefalinger må utarbeides og legges inn 

ved framtidige forslag til budsjett- og økonomiplan.  

  

• Styret støtter anbefalingene om å opprettholde antall brannstasjoner som i dag. På 

grunn av nærheten til brannstasjon i Evje og Bygland ber styret daglig leder utrede 

stasjonsmodeller for Byglandsfjord, som i synergi med stasjonene på Evje og Bygland 

imøtekommer Arbeidstilsynets pålegg uten behov for større utbedring/ utbygging av 

Byglandsfjord brannstasjon.  

 

 

  

PS 34/20 Budsjettjusteringer 2020  
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak  34/2020  i møte den16.11.2020:  

  

Behandling:  

Brannsjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

    
Vedtak:  

Følgende budsjettjusteringer godkjennes;  

• Egenkapitaltilskudd til KLP føres i investering for inneværende år beregnet til kr. 

42.727,-. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.  

  

• Innenfor vedtatt økonomisk ramme i 10-års investeringsplan justeres investering/ 

innkjøp av mobile pumper til skogbrann/større branner, nye slanger, nye grenrør, 

strålerør og slangeholdere til investering/ innkjøp av varig driftsmateriell og bekledning.  

  

• Post for minstefradrag må økes med kr. 160 000,-. Finansieres med overføring kr. 

73 333,- fra lønn og 86 667,- fra kalkulatoriske avskrivinger.  

  

• Manglende budsjettert husleie feiing (ansvar 1000) tilsvarende kr. 172.800,- 

dekkes fra lønn (ansvar 1000).  

  



• Kalkulatoriske avskrivinger i feiebudsjett økes fra kr 56.000,- til kr 142.667,-. 

Økningen blir en inntekt for driften (ansvar 1003) og en tilsvarende kostnad for feiing 

(ansvar 1000). Kostnaden på feiing på kr. 86.667,- dekkes fra kjøp av varer og tjenester.  

 

 

  

PS 35/20 Diskusjonssaker/eventuelt  
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak  35/2020  i møte den16.11.2020:  

  

Behandling:  

Albert Kjetså informerte om å gå av som hovedtillitsvalgt, etter mange år.  

Og at dette i så fall antakelig kan være hans siste styremøte.  

   

  

  

  

  


