
 

 
Setesdal Brannvesen IKS 

 
 

Møteprotokoll 
 
 
  
Utvalg:    Styret Setesdal brannvesen IKS 
Møtested:    Teams møte 
Dato:    11.03.2021 
Tid:  09.30- 11.00 
  
 
 
Følgende møtte:  
Navn Funksjon Repr. Vara for 
Dag Haugland Leder   
Torunn Charlotte Nyberg Medlem   
Lasse Hornnes Medlem   
Vidar Johnsen Medlem   
Knut Olav Forgard Varamedlem  Liv Åsne Austad Andersen 
Albert Kjetså Medlem   
Knut Arne Nilsen Medlem   
 
 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Mikael Kristiansen daglig leder/ brannsjef 
  
 
 
 
Dag Haugland Mikael Kristiansen 
styreleder Daglig leder/brannsjef 
 



Saksnr Innhold 
PS 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
PS 2/21 Godkjenning av møtebok 
PS 3/21 Styreleder informerer 
PS 4/21 Daglig leder informerer 
PS 5/21 Ansattes representanter informerer 
PS 6/21 Årsregnskap 2020 
PS 7/21 Årsmelding 2020 
 
 



 



PS 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak  1/2021  i møte den11.03.2021: 
 
 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
  
  
PS 2/21 Godkjenning av møtebok 
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak  2/2021  i møte den11.03.2021: 
 
Behandling: 
Møteprotokoll fra sist møte er tidligere godkjent av samtlige møtedeltakere, på e-post. 
Nå også behandlet i styremøte. 
 
 
Vedtak: 
Møtebok fra styremøte 16.11.2020 enstemmig godkjent. 
  
  
PS 3/21 Styreleder informerer 
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak  3/2021  i møte den11.03.2021: 
 
Behandling: 
Styreleders informasjonssaker beskrevet i møteinnkalling ble gjennomgått. I tillegg ble det kort 
gitt info fra arbeidsmøte/informasjonsmøte med representantskapsmedlemmer 10.03.2021. 
  
Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
  
  
PS 4/21 Daglig leder informerer 
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak  4/2021  i møte den11.03.2021: 
 
Behandling: 
Daglig leders informasjons saker beskrevet i møteinnkalling ble gjennomgått. 
I tillegg uttrykte daglig leder uro over økonomiske utfordringer som vil komme fremover. Det ble 
anbefalt å gjøre ytterligere vurderinger rundt budsjett, kostnadsdrivere, kjente kommende (nye) 
kostnadsutfordringer med videre. For på den måte å kunne ta høyde for det i rapporteringer, 
fremtidsbudsjett med videre. Daglig leder og styremedlem/varamedlem Forgard tar 
forberedelsene til det arbeidet videre. 
  
Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  
 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
  
 
  
PS 5/21 Ansattes representanter informerer 
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak  5/2021  i møte den11.03.2021: 



 
Behandling: 
Ansattes representant for deltidsmannskapene, Kjetså, tok opp uro over den uavklarte 
situasjon rundt godtgjørelse til mannskapene. At styret og daglig leder ikke tar alvoret inn over 
seg. Ikke minst på grunn av de store kostnader det vil bli, å utdanne mange nye mannskaper 
dersom (når) det blir mange oppsigelser.  
Kjetså uttrykte også skuffelse/ misnøye med å ikke bli invitert til informasjonsmøtet 
representantskapet holdt i går 10. mars, for å kunne fortelle dem om brannmannskapenes 
arbeidshverdag og den veldig alvorlige situasjon selskapet nå gikk inn i om det ikke ble gjort 
noe med godtgjørelsen.  
  
Kjetså informerte også at han nå hadde sendt melding til styret om at han trekker seg som 
ansattes representant i styret. Har sittet 2 år og har tidligere uttrykt han ikke ønsker det videre, 
men det har vært vanskelig å finne erstatter. Har også informert brannsjef at han også trekker 
seg som HTV. Tilbyr å være det til erstatter er klar og ønsker bistand til å finne det. 
  
Tillitsvalgt for de heltidsansatte, Nilsen, berettet at de nå var 5 feiere. 2 faglærte og 3 under 
opplæring/ læretid. Feiere under opplæring/ læretid kan ikke opererer fullt ut selvstendig og 
læres blant annet opp av de ferdig faglærte. De opererer derfor ofte i par og inntil de har fullført 
læretiden vil de som avdeling ikke kunne produsere tilsvarende 5 årsverk.  
  
Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  
 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
  
PS 6/21 Årsregnskap 2020 
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak  6/2021  i møte den11.03.2021: 
 
Behandling: 
Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  
 
 
Styret i Setesdal Brannvesens tilråding: 
Årsregnskap 2020 godkjennes. 
 
  
PS 7/21 Årsmelding 2020 
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak  7/2021  i møte den11.03.2021: 
 
Behandling: 
Styret diskuterte igjen utfordringer til brannvesenet fremover som ser ut til å kunne medføre 
økte kostnader og budsjettmessige utfordringer som det i dag ikke er tatt nok høyde for. Som 
diskutert under PS 4/21 daglig leder informerer er det nødvendig å sette ned ei arbeidsgruppe 
som i større grad belyser og analyserer disse utfordringene slik at selskapet er forberedt på å 
møte dem. Arbeidsgruppen går raskt i gang slik at resultater fra denne kan fremmes til 
representantskapets junimøte.   
 
Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
  
 
 



Styret i Setesdal Brannvesens tilråding: 
Årsmelding 2020 godkjennes. 
 
  


