Referat fra styremøte nr 8.
Styret for Valdres brann og redningstjeneste IKS
Tilstede:
Øivind Langseth, Kristian Damstuen, Bjørg Dokken, Svein Granli (vara), Per Einar Tveit,
Marit Øvstebø og Erik Frenning
Forfall: Håkon Berg Sundet

Fredag 15. desember kl 11.00 – 14.00

Møtested: Munkekroa, Valdres Folkemuseum
Informasjon
Saker til behandling
49/17 Godkjenning av referat fra 15. november 2017
50/17 ROS-analyse
51/17 Oppstartsplan for brann/beredskap fra 1.1.2018
52/17 Brannforebyggende og feiing
53/17 Framdriftsplan for nye ansettelseskontrakter m.m
54/17 Eventuelt

Innledning:
49/17 Godkjenning av referat fra styremøte 15. november 2017
Styreleders innstilling:
Referatet godkjennes
Møtebehandling:
Gjennomgang av innspill til referatet fra nestleder Kristian Damstuen.
Vedtak:

Referatet godkjennes.
Protokolltilførsel tas inn: «Kristian Damstuen mener sittende styre ikke har anledning til å
fremme forslag om ny selskapsavtale for 5 kommuner»

50/17 ROS-analyse
Styreleders innstilling:
Orienteringen tas til etterretning.
Møtebehandling:
Status i arbeidet og plan for jan/febr. 2018
Per Einar og Laila orienterte om oppstartsmøte og videre prosess.
Vedtak
Orienteringen tas til etterretning.
51/17 Oppstartsplan for brann/beredskap fra 1.1.2018
Styreleders innstilling:
Styret tar daglig leders orientering til etterretning.
Møtebehandling:
Daglig leder gjennomgår sin plan.
I møtet ble det framlagt:
a. Tilbud og rammer for leie av lokaler på Fagernes (Brannstasjon)
b. Avtale om at brannforebyggende skal overføres til IKS 1.1.18 og at NAK får avtale om
bruk og betaling i henhold til prinsippene i opprinnelig selskapsavtale og
kommunestyresak.
c. Avtale om at IKS leier leder brannberedskap av NAK i 3 mnd og betaler 66% av
kostnadene.
Vedtak:
Brannsjefen gis fullmakt til:
a. Inngå leiekontrakt med Nord-Aurdal kommune innenfor de rammer som ble
gjennomgått i møtet

b. Inngå avtale med NAK om leie av leder beredskap inntil selskapet får på plass en
permanent løsning for stillingen som beredskapsleder.
(Avtale om at IKS leier leder brannberedskap av NAK i 3 mnd og betaler 66% av
kostnadene. Leder beredskap vil omfatte både ansatte i IKS og ansatte i NAK.
Nestleder i 15% stilling vil være dagens leder av beredskap i Sør-Aurdal kommune.)
c. Få på plass en permanent løsning for stilling som beredskapsleder.

Styreleder gis fullmakt til:
a. Innkalle til representantskapsmøte med endring av selskapsavtale, slik at
hovedkontor blir Fagernes.

52/17 Brannforebyggende og feiing
Styreleders innstilling:
Styret tar daglig leders orientering til etterretning.
Møtebehandling:
Daglig leder gjennomgår sin plan med basis i selskapsavtalen.
Styreleder redegjør for dialog med Fylkesmannen i Oppland og orientering fra møte som
rådmann i NAK har innkalt rådmennene i Valdres til onsdag 13. desember.
Vedtak:
Ansatte i brannforebyggende starter i IKS’et 1.1.18

53/17

Framdriftsplan for ansettelseskontrakter m.m.

Styreleders innstilling:
Styret tar daglig leders orientering til etterretning.
Møtebehandling:
Daglig leder orienterte om prosess med tillitsvalgte. Frist for ferdigstillelse av arbeidet er
31.1.18
Vedtak

Orienteringen tas til etterretning.
54/17 Eventuelt/orientering

a. Kristian orienterte om sitt syn på å delta i styret i 2018 og samtale med styreleder
Konklusjon: Kristian er personlig valgt. Styret ønsker at Kristian fortsetter og mener
prosjektet er avhengig av godt samarbeid med alle seks kommunene i Valdres.
b. Erik Frenning orienterte om møte med de tilitsvalgte og deres syn på
ansattrepresentant.
Konklusjon: Det må avholdes valgt blant de ansatte. Inntil det har skjedd er Erik
møtende observatør i styret.
IKS loven § 10: selskap som har 30 eller færre ansatte, har representanter for de
ansatte i selskapet tilsvarende møterett i styret som etter kommuneloven § 26 nr. 1.
(Representanter for de ansatte i kommunen eller fylkeskommunen har møte- og
talerett i nemnder, når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom
kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Denne retten
gjelder likevel ikke i forhold til styret for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
etter kapittel 11, dersom de ansatte er representert i styret.)
c. Neste møte:
Fastsettes til: torsdag 18. januar 2018 kl 08.30 – Brannstasjonen på Fagernes.

Øivind Langseth
Styreleder

