
 

Setesdal brannvesen IKS 

 

Møteprotokoll 

 
UTVALG: Representantskap Setesdal brannvesen IKS 

MØTESTED: Teams – Fjernmøte over digital møteplattform 

DATO: 15.06.2020 

TIDSPUNKT: 12:30 – 13:15 

 
Følgende møtte:  

Steinar Kyrvestad 

Margit Dale 

Medlem 

Medlem 

Sigbjørn Åge Fossdal Medlem 

Jon Rolf Næss Medlem 

Olav Neset Medlem 

Gro Anita Mykjåland Leder 

Tone Lise Avdal Medlem 

Terje Møkjåland Medlem 

Svein Arne Haugen Nestleder 

 
Følgende hadde forfall: 

Britt Ingrid Andersen Medlem 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 

Finn Bjørn Rørvik                    for Britt Ingrid Andersen 

 
Følgende fra administrasjonen møtte: 

Dag Haugland     Styreleder 
Mikael S. Kristiansen   Brannsjef 

 
 
 

 

 

 

Gro Anita Mykjåland  

Leder  

 Dag Haugland 

 Styreleder 

 

 

 

    
    



Saksliste 

 

Saksnr Innhold 

PS 1/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

PS 2/20 Godkjenning av møteprotokoll 

PS 3/20 Årsregnskap 2019 

PS 4/20 Årsmelding 2019 

PS 5/20 Revisjonsberetning 2019 

PS 6/20 Budsjettregulering 2020 - Flere feierhjemler 

PS 7/20 Budsjettregulering 2020 - Utdanningsmidler 

PS 8/20 Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 

  

  

  



PS 1/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS – 15.06.2020 

 
Vedtak: 
Enstemmig godkjent. 

 

 

PS 2/20 Godkjenning av møteprotokoll 
Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS – 15.06.2020 
 
Behandling: 
I representantskapssak 9/14 (18.12.2014) ble følgende vedtatt: 
Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager etter at protokollen er 
publisert, er protokollen å anse som godkjent. 
 
Møteprotokoll av 19.12.2019 er godkjent av representantskapets medlemmer elektronisk, via 
e-post. Møteprotokoll ligger på www.sb-iks.no 
 
Vedtak:  
Tatt til etterretning 

 

 

PS 3/20 Årsregnskap 2019 
Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS – 15.06.2020 

 

Behandling: 

Styrets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Årsregnskap 2019 godkjennes. 

 

Regnskapsmessig resultat i driftsregnskapet fra 2019 viser et mindreforbruk på totalt kr 

25.763,-. Mindreforbruket overføres i sin helhet til fritt disposisjonsfond. 

 

 

PS 4/20 Årsmelding 2019 
Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS – 15.06.2020 

 

Behandling: 

Styrets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Fremlagt årsmelding 2019 for Setesdal brannvesen IKS godkjennes. 

 

 

PS 5/20 Revisjonsberetning 2019 
Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS – 15.06.2020 

 

Behandling: 

Styrets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

http://www.sb-iks.no/


Vedtak: 

Revisors beretning 2019 for Setesdal brannvesen IKS tas til orientering. 

 

 

PS 6/20 Budsjettregulering 2020 - Flere feierhjemler 
Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS – 15.06.2020 
 

Behandling: 

Styreleder informerte at kostnad feierbil, nevnt i vedtak, er eks. moms og at endringer som 

følger av vedtak ikke er regulert i budsjett 2020 eller innarbeidet i forslag til budsjett 2021 og 

økonomiplan 2021-2024 (PS 8/20). Det vil bli gjort i etterkant dersom det vedtas. 

 

Styrets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Antallet stillingshjemler i bolig- og feierseksjonen økes fra dagens tre, til fire + lærling. 

Hjemlene dekkes av eksisterende feiegebyr og inngår i selvkostregnskapet. 

Det godkjenne bestilling av en feierbil til en kostnad inntil 700.000,-. Feierbilen skal være 

etter dagens standard og finansieres med lån som skal dekkes av eksisterende feiegebyr og 

inngår i selvkostregnskapet. 

Stillingene lyses ut, med forbehold om godkjenning av representantskapet. 

 

 

PS 7/20 Budsjettregulering 2020 - Utdanningsmidler 
Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS – 15.06.2020 

 

Behandling: 

Styreleder informerte om de forskjellige punktene nevnt i vedtak som vil medføre økte 

kostnader med behov for tilsvarende økte tilskudd. Særskilt ble nevnt at det er noe vanskelig 

å tidfeste når kostnadene kommer. Det er spesielt vedrørende klasse C (ettersom det 

avhenger av når deltaker kan gjennomføre og fullføre) som nok i hovedsak forbrukes i 2021. 

 

Når det gjelder grunnkurs er størrelsen anslått til kr 70.000 pr. deltaker. I saksfremstilling er 

det estimert 25 deltakere, 9 ansatt i 2019 + 16 ansatt i 2020 (foreløpig i 2020 er 13 ansatt). 

 

Endringer som følger av vedtak er ikke regulert i budsjett 2020 eller innarbeidet i forslag til 

budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 (PS 8/20). Det vil bli gjort i etterkant dersom det 

vedtas. 

 

Styrets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Utrykningslederkurs gjennomføres fordelt på to kalenderår: Høst 2020 – vår 2021. Starte 

befalsutdanning/ utrykningslederkurs i 2020 for 10 mannskaper med midlene som er 

tilgjengelig (500.000,- iht den planlagte investeringsplanen er dedikert ekstraordinære 

driftskostnader og tiltenkt kurs). Altså ingen ekstra utgifter i 2020. 

 

For å fullføre de påbegynte utrykningslederkurs i 2021 foreslås det finansiert med økt 

innskudd, til formålet, i 2021 tilsvarende til sammen kr 500.000,-. 

 



Klasse C (lastebilsertifikat) 

For at brannvesenet skal ha nok lastebilsjåfører til å ivareta beredskap må det «tilføres» 

flere lastebilsjåfører. For å få til dette må det planlegges med fullfinansiering. Dvs at det må 

dekkes selve sertifikatkostandene til kjøreskoler og det offentlige samt ekstra 

lønnskostnader til deltakerne under gjennomføring. For å kunne gjennomføre dette må det 

tilføres ekstra midler fra kommunene ved ekstra finansiering av kompetansehevingsmidler 

tilsvarende det nødvendige behov, til sammen kr. 1,4 millioner for årene 2020 og 2021. 

 

Kode 160 (blålyssertifikat) 

Anbefales ikke prioritert før det er nok lastebilsjåfører 

 

Grunnkurs gjennomføres over to kalenderår: Høst 2021 – vår 2022. 

Det er nødvendig med utdanning av ca 25 mannskaper som ikke har grunnkurs i løpet av 

høsten 2021-våren 2022. Ca 9 pr nå som er tilsatt i 2019 og tidligere og 16 nye som tilsettes 

i år. For å kunne gjennomføre dette må det tilføres ekstra midler fra kommunene ved en 

opptrapping av kompetansehevingsmidler tilsvarende det nødvendige behov. 

 
 

 

PS 8/20 Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 
Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS – 15.06.2020 

 

Behandling: 

Mykjåland la frem følgende forslag til nytt vedtakspunkt: 

Endringer og økte kostnader som følger av PS 6/20 og 7/20 innarbeides i budsjett 2021 og 

økonomiplan 21-24 

 

Styrets innstilling til vedtak med Mykjåland sitt forslag til nytt vedtakspunkt ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner vedlagte forslag til budsjett 2021 for drift og kapital (investering) for 

Setesdal Brannvesen IKS. 

 

Det foretas et låneopptak på kr 1 120 000-, innenfor rammen av investeringsplan vedtatt i 

representantskapet 06.10.2015. Løpetid på lånet er 20 år. 

 

Styret godkjenner fremlagt økonomiplan 2021-2024. 

 

Endringer og økte kostnader som følger av PS 6/20 og 7/20 innarbeides i budsjett 2021 og 

økonomiplan 21-24. 
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