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Møteprotokoll styremøte 

Dato og tid: Torsdag 10.12.20, 08.30     
 
Sted:  Digitalt møte på teams  
 
Til stede: Siri Kristin Karlsen, Tim Kronborg, Marianne Hegna, Runar Rugtvedt (forlot møtet kl. 

09.00), Helge Munkås Andersen, Frode Halvorsen, Preben Rogn 
 
Øvrige:  Morten Meen Gallefos (brannsjef), Jørn Urberg Tveten (varabrannsjef), Marianne 

Tovsen Savio (spesialrådgiver) 
 

Informasjonssaker 

Informasjon fra styreleder om kommunesamarbeid: 
- Representantskapet ønsker at vi skal gå i dialog med Skien og Kragerø kommuner om 

samarbeid. Siri har tatt kontakt og fått positiv respons fra begge kommuner, men ikke hørt 

noe mer enda. Venter til nyåret med å ta ny kontakt. 

 
Brann- og redningssjefen informerer om status og fremdrift i viktige saker  

- Industrisamarbeid: Industrien har takket nei til tilbudet fra GBR. De ønsker et møte 
17. desember for å gi oss en begrunnelse for avslaget 

- Ny brannstasjon og båthus: Vi har leid inn prosjektleder for brannstasjonen, anbudspapirer 
for anskaffelse av rådgivningstjenester går snart ut. Foreløpig anslått ferdigstillelse er andre 
kvartal 2023. Vi er fortsatt i dialog med Grenland havn om bygging av båthus. 

- Politisk behandling av selskapets saker: Budsjett og økonomiplan, endring av selskapsavtalen 
med tanke på låneramme, innskuddsplikt, feie- og tilsynsgebyr og regnskapsprinsipper, 
håndtering av gamle pensjonsforpliktelser, diverse lokale forskrifter og delegasjon av 
myndighet til selskapet etter brannlovgivningen. 

- Styreopplæring: Det er viktig at vi samles og ikke har denne opplæringen digitalt. Utsettes 
derfor noe. 

- Instruks til daglig leder skulle vært fremmet til dette møtet. Utsettes til neste møte som følge 
av høyt arbeidspress i administrasjonen i forbindelse med overgangen 1. januar. 

- Møteplan 2021 må legges opp etter representantskapet. Tar opp i første styremøte neste år. 
- Neste møte blir mandag 1. februar 2021. Marianne sender kalenderinnkalling. Møtet blir på 

brannstasjonen, med mindre smittesituasjonen tilsier at det må skje digitalt. 
- Vi jobber med hjemmeside, som vil være operativ fra januar. 

- Stort fokus på det som må være på plass ved overgangen – forlønnssystem og 
planleggingsverktøy (Visma GAT), forsikringer, informasjon til leverandører osv. 
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Sakskart 

 Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: 

 Innkallingen godkjennes 
 

 Godkjenning av protokoll fra siste møte 
 
Vedtak: 

 Protokollen ble godkjent per e-post etter siste styremøte 
 

Sak 11/20 Standard arbeidsavtaler 
 
Vedtak: 

 Fremlagte maler for arbeidsavtaler ble vedtatt av styret med noen små 
justeringer. 
 

Sak 10/20 Eventuelt 
- Ingen saker 

 

 

Referent: Marianne Tovsen Savio 


