
  

 

  

GRENLAND 
BRANN OG REDNING IKS 
På jobb for et tryggere Grenland 

Kompetent – Engasjert - Hjelpsom 

 

Møteprotokoll styremøte 

Dato og tid: Mandag 17. august 2020 kl. 9.00-12.00     
 
Sted:  Porsgrunn brannstasjon  
 
Til stede: Siri Kristin Karlsen, Tim Kronborg, Marianne Hegna, Runar Rugtvedt, Helge Munkås 

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

Tovsen Savio (spesialrådgiver) 
 

Informasjonssaker 

o Brann- og redningssjefen presenterte status og fremdrift i viktige prosesser. 
 Kopi av masterplanen sendes til styret 

o Ny brannstasjon i Bamble: Marianne og Tim deltar fra styret i arbeidsgruppe for ny 
brannstasjon 

Sakskart 

 Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: 

 Innkallingen godkjennes 
 

 Godkjenning av protokoll fra siste møte 
 
Vedtak: 

 Protokollen godkjennes 
 

Sak 06/20 Innkreving av gebyr for feiing og tilsyn 
 
Vedtak: 

1. Styret ber representantskapet om å vedta at gebyr for feiing og tilsyn kreves 
inn av den enkelte kommune.  

2. Styret ber representantskapet om å vedta følgende tillegg til selskapsavtalen, 
under § 2-3 Årlig driftstilskudd: 
 

 Feiertjenesten er et selvkostområde. Eierkommunene yter driftstilskudd 
til selskapet basert på faktiske kostnader til feiing og tilsyn, og har selv 
ansvar for å få dekket kostnaden i form av gebyrinnkreving etter lov og 
forskrift. Det årlige driftstilskuddet fordeles mellom eierkommunene i 
forhold til antall registrerte boenheter/fritidsboliger med fyringsanlegg 
per 1. januar hvert år. 

 



  

 

  

GRENLAND 
BRANN OG REDNING IKS 
På jobb for et tryggere Grenland 

Kompetent – Engasjert - Hjelpsom 

Sak 07/20 Budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 
Vedtak: 

1. Budsjett og økonomiplan 2021-2024 vedtas som foreslått av brann- og 
redningssjefen, med følgende endringer: 

o Tekst om stillinger på side 7 korrigeres 
o Tekst om investeringer på side 10 korrigeres 

2. Låneopptak for 2021 vedtas som foreslått av brann- og redningssjefen. 

3. Budsjettet vedtas under forutsetning av at kommunestyrene i 

eierkommunene vedtar følgende endringer i selskapsavtalen: 

o Selskapets regnskap skal føres etter kommunelovens prinsipper 
o Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 220 millioner kroner 

 

Sak 8/20 Eventuelt 
-  

 

Referent: Marianne Tovsen Savio 

  


