
 

 
Setesdal brannvesen IKS                  
                                                                       

 
Møteinnkalling 

 
 
 

  
Utvalg: Styret Setesdal brannvesen IKS 
Møtested: Bygland brannstasjon  
Dato: 08.10.2021 
Tid: 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, 04.10.21 
 
 
Leiv Rygg Langerak  
Styreleder  
 Mikael Kristiansen 
 Daglig leder 
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PS 24/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
PS 25/21 Godkjenning av møtebok 
PS 26/21 Daglig leder orienterer 
PS 27/21 De tillitsvalgte orienterer 
PS 28/21 Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS, Bykle kommune 
PS 29/21 Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS, Valle kommune 
PS 30/21 Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS, Bygland kommune 
PS 31/21 Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS, Evje og Hornnes 

kommune 
PS 32/21 Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS, Iveland kommune 
PS 33/21 Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS 
PS 34/21 Økonomistatus og økonomiplan 
PS 35/21 Avklare lønnshåndtering for heltidsmannskaper 
PS 36/21 Eventuelt 
PS 37/21 Mandat arbeidsmiljø kartlegging 
 
 

2



3



4

PS 24/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 25/21 Godkjenning av møtebok



 

Setesdal Brannvesen IKS 

 

                                                                                          

Setesdal Brannvesen IKS Telefon:  37 93 32 46 Bankgiro:  2901.11.68262 
Verksmoen Telefaks :   37 93  09 08 Org.nr.        887 932 492 
4735  Evje   

 
 
 
 
PS 26/21 Daglig leder orienterer 
 

1. Bli kjent i det nye styret / daglig leder 
2. Gjennomgang brann og eksplosjonsvernloven. Link: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=brannloven 
3. Gjennomgang av dimensjoneringsforskriften. Link: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729 
4. Gjennomgang av brann- og redningsvesenforskriften. Link: Forskrift om organisering, 

bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og 
redningsvesenforskriften) - Lovdata 

5. Gjennomgang selskapsavtale (vedlagt) 
6. Gjennomgang styreinstruks (vedlagt) 
7. Gjennomgang instruks for daglig leder (vedlagt) 
8. Gjennomgang etiske retningslinjer (vedlagt) 
9. Gjennomgang Reiseregning og avlønning for styrearbeidet (vedlagt) 
10. Gjennomgang forsikringer vi har gjennom WAKO forsikringsmegling 
11. Gjennomgang medlemskap i Samfunnsbedriftene, samt pålogging. 
12. Status og informasjon om Setesdal brannvesen IKS (powerpoint som nyttes på møtet sendes 

styret etterpå) 
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Styreinstruks  
Setesdal Brannvesen Iks 

 
Styret i Setesdal Brannvesen Iks har den 11. oktober 2018 fastsatt slik styreinstruks for 
styrets arbeid og saksbehandling: 
 

 
1. Styreinstruks formål 

Hensikt med denne styreinstruks er å sikre at styrets medlemmer er samstemt med hensyn til 
styrearbeidets form, innhold og gjennomføring. Styrearbeidet i Setesdal Brannvesen Iks skal 
følge denne styreinstruksen. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen. 

 
2. Styrets ansvar og arbeidsoppgaver 

Styret er underordnet representantskapets myndighet. Styret skal utføre sine oppgaver i 
henhold til IKS-loven, selskapsavtalen og rammene som fastsettes av eierkommunene. Styret 
skal behandle saker som etter loven og selskapsavtalen er tillagt styret. Et styremedlem og 
daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Saker av uvanlig art eller stor 
betydning for selskapet skal behandles av styret. 
 
Styret skal regelmessig vurdere selskapets egenkapital. Selskapet skal til enhver tid ha en 
egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved omfanget av virksomheten i selskapet 
 
Styret ansetter og fastsetter vilkår for daglig leder. 
 
Styret skal gjennomgå daglig leders rapporter, regnskapsrapporter, årsregnskap, årsberetning 
og rapporter fra revisor. 
 
Styret skal årlig foreta en evaluering av sitt og daglig leders arbeid. 
 
 

3. Møteplan, innkalling, med mer 
Daglig leder forbereder i samråd med styreleder de saker som skal behandles av styret. 
 
På siste styremøte hvert år vedtar styret møteplan for kommende år, det fastsettes minimum to 
møter pr. halvår. For øvrig gjennomføres styremøter etter behov. 

Setesdal Brannvesen 
IKS
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Styreleder innkaller til styremøte. Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på 
styremøtene, skal så snart som mulig varsle administrasjonen som innkaller eventuelle 
vararepresentanter. 
 
Dagsorden på styremøtene: Vanligvis skal et styremøte ha følgende dagsorden: 

 Eventuelle merknader til innkalling og saksliste 
 Gjennomgang av protokoll fra forrige møte 
 Rapportering av økonomi og drift – herunder 

o Vurdering av selskapets resultatutvikling og økonomiske stilling 
o Orientering om interne forhold (personell, HMS etc.) 
o Beslutning om investeringer og andre saker som går ut over daglig leders 

fullmakter 
o Saker som omhandler strategi, planer og budsjetter 
o Eventuelt 

 
 

4. Behandling i møte 
Daglig leder, eller den han/hun peker ut står for presentasjon av den enkelte styresak. 
 
Styret kan treffe beslutning når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Som styrets 
beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for, forutsatt at disse utgjør mer 
enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme 
avgjørende. 
 

5. Protokollføring 
Det skal føres protokoll over alle saker som behandles av styret. Daglig leder fungerer som 
styrets sekretær, og fører normalt protokollen med mindre styret beslutter noe annet. 
 
Protokollen skal angi tid for møtet og deltakelse, om hele eller deler av styrebehandlingen 
foregikk på en annen måte enn ved å avholde møte. Alle vedtak og resultat av avstemninger 
skal fremgå av protokollen. Er vedtak i styret ikke enstemmig, skal det angis hvem som har 
stemt for og imot forslaget. 
 
Protokollen skal signeres av alle styremedlemmene som har deltatt i styrebehandlingen så 
raskt som mulig etter godkjenning. Styremedlemmer som ikke var tilstede under behandling, 
skal også signere med påskriften ʺsettʺ. 
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6. Styrebehandling utenfor møte 
Hvis styrets leder vurderer det til at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen 
betryggende måte, kan styret behandle saker uten å avholde møte. Årsregnskap og 
årsberetning skal alltid behandles i møte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så 
langt som mulig kan foreta en samlet behandling av saker som behandles uten møte. 
 
Daglig leder eller styremedlem kan kreve møtebehandling. 
 

7. Habilitet 
Medlemmer av styret som er tjenestemenn i eierkommunene er automatisk inhabile når saker 
hvor selskapet er part skal behandles i folkevalgte organer eller administrasjonen i 
kommunen. 
 
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har særlig 
betydning for egen del eller for noen nærstående slik at medlemmet må anses for å ha 
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det presiseres i denne 
forbindelse at det skal mye til før en sak som gjelder en ansatt, gir inhabilitet for 
styremedlemmer valgt av de ansatte. 
 
 
 

8. Taushetsplikt for styrets medlemmer og ved styredeltakelse 
Styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder og eventuelt andre som deltar på styremøter 
uten å være styremedlemmer har taushetsplikt om alle opplysninger og informasjon de måtte 
få om selskapet og ansatte gjennom sin utførelse av styreverv og deltakelse på styremøter. De 
skal bevare taushet om alle selskapets forretningsanliggender og om forholdet til klienter, 
kunder eller andre forretningsforbindelser. Taushetsplikten gjelder også overfor andre ansatte 
i selskapet. Taushetsplikten gjelder ikke innad i styret. 
 
Taushetsplikten gjelder også etter at styrevervet er opphørt. Brudd på taushetsplikten kan 
medføre erstatningsansvar og i noen tilfeller også straffeansvar. 
 
Når noen trer tilbake som styremedlem eller daglig leder, plikter de å levere tilbake alt 
sensitivt materiale angående selskapet som de har i sin besittelse. 

 
 

9. Daglig leder, dennes oppgaver og plikter ovenfor styret 
Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret har gitt. Dette nedfelles i en egen instruks for daglig leder 
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Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap føres i samsvar med lover og forskrifter og 
at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte. 
 
Både styreleder og styret i fellesskap gjennomfører medarbeidersamtale med daglig leder. 
 
Daglig leder plikter å møte i styret, hvor han har uttalerett.  
 
 

10. Varighet 
Denne styreinstruks trer i kraft fra og med 1. november 2018, og gjelder inntil den blir endret 
av styret med vanlig flertallsbeslutning. 
 

 
 
 
 
                                                             
                                                            Gro Anita Mykjåland 
                                                          Representantskaps leder   
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Instruks for daglig leder, brannsjef av  
Setesdal Brannvesen Iks 

 
1. Innledning 
 

Disse retningslinjene er fastsatt av styret for å sikre at funksjonen som daglig leder utøves 
som forutsatt av styret. Det vises også til de deler av styreinstruksen som omfatter daglig 
leders funksjon. 
 

2. Daglig leders/brannsjefens ansvar og oppgaver 
 

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet. Daglig leder rapporterer direkte til 
styret og nærmeste overordnede for daglig leder er styret ved styreleder. Daglig leder er 
nærmeste overordnede for selskapets ledergruppe. 
 
 
Brannsjef skal: 

 
 Lede selskapet i henhold til lovverk, selskapsavtale og følge de retningslinjer, 

delegasjonsvedtak og beslutninger som representantskapet og styret vedtar. 

 Forvalte selskapets menneskelige og materielle ressurser og lede selskapet mot de mål 

og vedtak representantskapet og styret fastsetter 

 Utvirke et åpent og godt samarbeid med styret og representantskapet og støtte vedtak i 

disse organer 

 Holde styret løpende informert om forhold av vesentlig betydning 

 Påse at selskapets etiske retningslinjer følges 

 Brannsjef skal sørge for innkalling med nødvendig grunnlag for å behandle sakene, til 

medlemmer og varamedlemmer senest en uke før styremøte, hvis det ikke foreligger 

helt spesielle forhold som tilsier noe annet. 

 Sørge for at det utarbeides en avviksrapport med kommentarer som gir styret en 

oversikt over selskapets økonomi, HMS og status i forhold til planer som er gjort 

gjeldende for året.  

Setesdal Brannvesen 
IKS
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 Dersom styret krever det gi styret eller enkelte medlemmer en nærmere redegjørelse 

om konkrete saker. 

 Følge opp utviklingstendenser, samt orientere styret og andre berørte om forhold av 

interesse innenfor brann og redningsområdet. 

 Jevnlig å forestå vurdering av strategi, langsiktige mål og overordnede planer og legge 

disse vurderinger frem for styret 

 Å tilpasse organisasjonen ved endrede mål og ytre forutsetninger og rapportere dette 

til styret 

 Åpne og gode interne samarbeidsforhold for de ansatte og deres tillitsvalgte 

 
 

3. Utadrettet opptreden og informasjon 
 

Daglig leder har det generelle informasjonsansvar i selskapet med unntak av 
informasjonsoppgaven om styrets arbeid, som tilligger styreleder 
 
Daglig leder skal tilrettelegge for god informasjon og gode forhold overfor eierne, kunder, 
offentlige myndigheter, forretningsforbindelser og media. 
 
Daglig leder vil være selskapets daglige ansikt utad og må som sådan ikke svekke selskapets 
omdømme. 
 
 
 

Evje mai 2018 
Styret for SBV Iks 
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Reiseregning  Setesdal Brannvesen IKS

Personnr. (11 siffer) Navn Ressursnr.

Adresse Postnr Poststed

Stilling Reisetillatelse gitt av Bank-/postkonto (11 siffer) Skattekommune

NB!  Spesifiser reisen på vedlegg !! L.art Antall Sats Beløp Art Ansvar Funksjon Prosjekt MVA

KM-GODTGJØRELSE

Bruk av
egen bil

Km - godtgj. bil 4000 4,10 31600 1000 338

over 10.000 km 3,45 31600 1000 338

Km m/passasjer 4010 1,00 31600 1000 338

Km m/tilhenger/utstyr 4050 1,00 31600 1000 338

UTLEGG

Utlegg i flg. bilag 4400 31707 1000 338

Natt-tillegg, ulegitimert, ikke hotell 4300 430,00 31609 1000 338
KOSTGODTGJØRELSE

Kostgodtgj.
UTEN

overnatting
og MED

TREKK for
måltider

6 - 12 timer Diett 4215 289,00 31601 1000 338

 - Frokost 4372 58,00 31601 1000 338
Trekk  - Lunsj 4381 87,00 31601 1000 338

 - Middag 4391 144,00 31601 1000 338

over 12 timer Diett 4220 537,00 31601 1000 338

 - Frokost 4350 107,00 31601 1000 338
Trekk  - Lunsj 4360 161,00 31601 1000 338

 - Middag 4365 269,00 31601 1000 338

Kostgodtgj.
MED

overnatting

O
ve

r 1
2 

tim
er

Hotellopphold 4230 733,00 31601 1000 338

Privatopphold 4231 733,00 31601 1000 338

Herav: Trekkpl. godtgj. (kr 510,-)

                Trekkfri godtgj. (kr 200,-)

Trekk ved
overnatting

Måltider dekket av
arrangør / arb.giver
skal trekkes fra i
kostgodtgj.

 - Frokost 4370 142,00 31601 1000 338
 - Lunsj 4380 213,00 31601 1000 338
 - Middag 4390 355,00 31601 1000 338

Møtegodtgjørelse 2700 10801 1000 338
Tapt arbeidsfortjeneste 2710 10802 1000 338
Reiseforskudd 8810 21375520 1000 338

Reisen er foretatt på den for kommunen billigste måte, og oppholdet er avgrenset til det i forbindelse med vervet strengt nødvendige tidsrommet

Evje, dato: Evje, dato: Evje, dato:

Underskrift: Attestasjon: Anvisning:
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Spesifikasjon av reiseregning - med kostgodtgjørelse

Bilgodtgjørelse Kostgodtgjørelse Utlegg ihht bilag
Avreise Ankomst/ Ant km med: Uten m/ over-

Retur Ant. pass- Henger navn på overnatting natting natt- Navn og adresse
dato kl. dato Kl. Reiserute m/ event omkjøring Formål m/ reisen km asjer Utstyr passasjer 6-12t > 12t > 12t tillegg Spesifikasjon kr. overnattingssted

Sum 2 \
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Spesifikasjon av reiseregning - uten kostgodtgjørelse

Bilgodtgjørelse Utlegg ihht bilag
Avreise Ankomst/ Ant km med:

Retur Ant. pass- Henger navn på
dato kl. dato Kl. Reiserute m/ event omkjøring Formål m/ reisen km asjer Utstyr passasjer Spesifikasjon kr.

Sum 
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PS 27/21 De tillitsvalgte orienterer



 

 

 
Setesdal brannvesen IKS 
 

 Arkiv:   
Saksmappe: 2021/2845 -1 
Saksbehandler: MKR  
Dato: 04.10.2021  

 
 

 

Saksframlegg 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
28/21 Styret Setesdal brannvesen IKS 08.10.2021 
 Representantskap Setesdal brannvesen IKS  

 
Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS, Bykle kommune  
 
  
Brannsjefens forslag til vedtak: 

1. Bykle kommunestyre vedtar «Selskapsavtale for 110 Agder IKS», slik den fremgår av vedlegg til 
saksfremlegget  

2. Bykle kommunestyre delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter Brann- og 
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter, til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det 

 
 
Saksutredning 
 
 
Bakgrunn for saken 
Agder 110 IKS etableres for å ha ett ordnet eierforhold til nødmeldetjenesten 
 
Utredning og begrunnelse 

Det betales drift av 110 over brannvesenets budsjett  
 
Det at det etableres ett IKS gjør at vi forholder oss til Agder 110 IKS, istedet for 
Arendal kommune som er vertskommune for Østre Agder 110, hvor 110 har vært en 
del av Arendal brannvesen.  
Det er bare antall innbyggere som danner grunnlaget for betaling til Agder 110 IKS. 
Det er samme grunnlag som nyttes nå som vi betaler til Arendal kommune. 
 
Kostnadene forventes videreført noenlunde som i dagens modell. 

 
 
 
 
 
Evje, 04.10.2021 
 
 
Brannsjef 
 
 
 
 
Vedlegg: 
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Andre dokumenter i saken: 
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Setesdal brannvesen IKS 
 

 Arkiv:   
Saksmappe: 2021/2845 -3 
Saksbehandler: MKR  
Dato: 04.10.2021  

 
 

 

Saksframlegg 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
29/21 Styret Setesdal brannvesen IKS 08.10.2021 
 Representantskap Setesdal brannvesen IKS  

 
Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS, Valle kommune  
 
  
Brannsjefens forslag til vedtak: 

1. Valle kommunestyre vedtar «Selskapsavtale for 110 Agder IKS», slik den fremgår av vedlegg til 
saksfremlegget  

2. Valle kommunestyre delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter Brann- og 
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter, til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det 

 
 
Saksutredning 
 
 
Bakgrunn for saken 
Agder 110 IKS etableres for å ha ett ordnet eierforhold til nødmeldetjenesten 
 
Utredning og begrunnelse 

Det betales drift av 110 over brannvesenets budsjett  
 
Det at det etableres ett IKS gjør at vi forholder oss til Agder 110 IKS, istedet for 
Arendal kommune som er vertskommune for Østre Agder 110, hvor 110 har vært en 
del av Arendal brannvesen.  
Det er bare antall innbyggere som danner grunnlaget for betaling til Agder 110 IKS. 
Det er samme grunnlag som nyttes nå som vi betaler til Arendal kommune. 
 
Kostnadene forventes videreført noenlunde som i dagens modell. 

 
 
 
Evje, 04.10.2021 
 
 
Brannsjef 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Selskapsavtale 110 Agder IKS.PDF 
2 Betenkning fra KS-advokatene.PDF 
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Setesdal brannvesen IKS 
 

 Arkiv:   
Saksmappe: 2021/2845 -4 
Saksbehandler: MKR  
Dato: 04.10.2021  

 
 

 

Saksframlegg 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
30/21 Styret Setesdal brannvesen IKS 08.10.2021 
 Representantskap Setesdal brannvesen IKS  

 
Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS, Bygland kommune  
 
  
Brannsjefens forslag til vedtak: 

1. Bygland kommunestyre vedtar «Selskapsavtale for 110 Agder IKS», slik den fremgår av vedlegg 
til saksfremlegget  

2. Bygland kommunestyre delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter Brann- og 
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter, til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det 

 
 
Saksutredning 
 
 
Bakgrunn for saken 
Agder 110 IKS etableres for å ha ett ordnet eierforhold til nødmeldetjenesten 
 
Utredning og begrunnelse 

Det betales drift av 110 over brannvesenets budsjett  
 
Det at det etableres ett IKS gjør at vi forholder oss til Agder 110 IKS, istedet for 
Arendal kommune som er vertskommune for Østre Agder 110, hvor 110 har vært en 
del av Arendal brannvesen.  
Det er bare antall innbyggere som danner grunnlaget for betaling til Agder 110 IKS. 
Det er samme grunnlag som nyttes nå som vi betaler til Arendal kommune. 
 
Kostnadene forventes videreført noenlunde som i dagens modell. 

 
 
 
Evje, 04.10.2021 
 
 
Brannsjef 
 
 
Vedlegg: 
1 Selskapsavtale 110 Agder IKS.PDF 
2 Betenkning fra KS-advokatene.PDF 
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Setesdal brannvesen IKS 
 

 Arkiv:   
Saksmappe: 2021/2845 -5 
Saksbehandler: MKR  
Dato: 04.10.2021  

 
 

 

Saksframlegg 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
31/21 Styret Setesdal brannvesen IKS 08.10.2021 
 Representantskap Setesdal brannvesen IKS  

 
Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS, Evje og Hornnes kommune  
 
  
Brannsjefens forslag til vedtak: 

1. Evje og Hornnes kommunestyre vedtar «Selskapsavtale for 110 Agder IKS», slik den fremgår av 
vedlegg til saksfremlegget  

2. Evje og Hornnes kommunestyre delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter Brann- og 
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter, til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det 

 
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn for saken 
Agder 110 IKS etableres for å ha ett ordnet eierforhold til nødmeldetjenesten 
 
Utredning og begrunnelse 

Det betales drift av 110 over brannvesenets budsjett  
 
Det at det etableres ett IKS gjør at vi forholder oss til Agder 110 IKS, istedet for 
Arendal kommune som er vertskommune for Østre Agder 110, hvor 110 har vært en 
del av Arendal brannvesen.  
Det er bare antall innbyggere som danner grunnlaget for betaling til Agder 110 IKS. 
Det er samme grunnlag som nyttes nå som vi betaler til Arendal kommune. 
 
Kostnadene forventes videreført noenlunde som i dagens modell. 

 
 
 
Evje, 04.10.2021 
 
 
Brannsjef 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Selskapsavtale 110 Agder IKS.PDF 
2 Betenkning fra KS-advokatene.PDF 
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Setesdal brannvesen IKS 
 

 Arkiv:   
Saksmappe: 2021/2845 -6 
Saksbehandler: MKR  
Dato: 04.10.2021  

 
 

 

Saksframlegg 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
32/21 Styret Setesdal brannvesen IKS 08.10.2021 
 Representantskap Setesdal brannvesen IKS  

 
Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS, Iveland kommune  
 
  
Brannsjefens forslag til vedtak: 

1. Iveland kommunestyre vedtar «Selskapsavtale for 110 Agder IKS», slik den fremgår av vedlegg 
til saksfremlegget  

2. Iveland kommunestyre delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter Brann- og 
eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter, til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det 

 
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn for saken 
Agder 110 IKS etableres for å ha ett ordnet eierforhold til nødmeldetjenesten 
 
Utredning og begrunnelse 

Det betales drift av 110 over brannvesenets budsjett  
 
Det at det etableres ett IKS gjør at vi forholder oss til Agder 110 IKS, istedet for 
Arendal kommune som er vertskommune for Østre Agder 110, hvor 110 har vært en 
del av Arendal brannvesen.  
Det er bare antall innbyggere som danner grunnlaget for betaling til Agder 110 IKS. 
Det er samme grunnlag som nyttes nå som vi betaler til Arendal kommune. 
 
Kostnadene forventes videreført noenlunde som i dagens modell. 

 
 
 
Evje, 04.10.2021 
 
 
Brannsjef 
 
 
Vedlegg: 
1 Selskapsavtale 110 Agder IKS.PDF 
2 Betenkning fra KS-advokatene.PDF 
  

 
Andre dokumenter i saken: 
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Setesdal brannvesen IKS 
 

 Arkiv:   
Saksmappe: 2021/2845 -7 
Saksbehandler: MKR  
Dato: 04.10.2021  

 
 

 

Saksframlegg 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
33/21 Styret Setesdal brannvesen IKS 08.10.2021 
 Representantskap Setesdal brannvesen IKS  

 
Opprettelse av nytt selskap - 110 Agder IKS  
 
  
Brannsjefens forslag til vedtak: 

1. Representantskapet i Setesdal brannvesen IKS delegerer myndigheten til å treffe vedtak etter 
Brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmeringssentral, med de til enhver 
tid gjeldende forskrifter, til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det 

2. Representantskapet i Setesdal brannvesen IKS utpeker XXX som deltaker i 110 Agder IKS’ 
representantskap, og XXX som vararepresentant 

 
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn for saken 
Agder 110 IKS etableres for å ha ett ordnet eierforhold til nødmeldetjenesten 
 
Utredning og begrunnelse 

Det betales drift av 110 over brannvesenets budsjett  
 
Det at det etableres ett IKS gjør at vi forholder oss til Agder 110 IKS, istedet for 
Arendal kommune som er vertskommune for Østre Agder 110, hvor 110 har vært en 
del av Arendal brannvesen.  
Det er bare antall innbyggere som danner grunnlaget for betaling til Agder 110 IKS. 
Det er samme grunnlag som nyttes nå som vi betaler til Arendal kommune. 
 
Kostnadene forventes videreført noenlunde som i dagens modell. 

 
 
Evje, 04.10.2021 
 
 
Brannsjef 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Selskapsavtale 110 Agder IKS.PDF 
2 Betenkning fra KS-advokatene.PDF 
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Setesdal brannvesen IKS 
 

 Arkiv:  151 
Saksmappe: 2021/1576 -7 
Saksbehandler: MKR  
Dato: 04.10.2021  

 
 

 

Saksframlegg 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
34/21 Styret Setesdal brannvesen IKS 08.10.2021 
 Representantskap Setesdal brannvesen IKS  

 
Økonomistatus og økonomiplan  
 
  
Brannsjefens forslag til vedtak: 
 
 
 
Saksutredning 
 
Økonomistatus 2021 og økonomiplan 2021-2024 legges frem 
 
 
 
 
 
Evje, 04.10.2021 
 
 
Brannsjef 
 
 
 
 
Vedlegg: 
  

 
Andre dokumenter i saken: 
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Setesdal brannvesen IKS 
 

 Arkiv:   
Saksmappe: 2021/2846 -1 
Saksbehandler: LR  
Dato: 04.10.2021  

 
 

 

Saksframlegg 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
35/21 Styret Setesdal brannvesen IKS 08.10.2021 

 
Avklare lønnshåndtering for heltidsmannskaper  
 
  
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Saksutredning 
 
 
Bakgrunn for saken 
I Selskapsavtalen § 17, står det at styret skal gjennomføre og godkjenne lønnsforhandlinger 
for de ansatte. 
 
 
 
Formelt grunnlag 
Selskapsavtalen § 17 
 
 
 
Evje, 04.10.2021 
 
 
Brannsjef 
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