GRENLAND
BRANN OG REDNING IKS
På jobb for et tryggere Grenland

Møteprotokoll representantskapsmøte
Dato og tid:

10.05.21 kl. 09.00

Sted:

Digitalt møte på teams

Til stede:

Hallgeir Kjeldal, Tom Rune Olsen, Tor Peder Lohne, Stina Sætre, Janicke Andreassen,
Geir Mjøen, Ole Kåre Wagenius

Forfall:

Jon Pieter Flølo, Trond Jarle Roaldstad

Andre
deltakere:

Siri Kristin Karlsen (styreleder), Morten Meen Gallefos (brann- og redningssjef),
Jørn Urberg Tveten (varabrannsjef), Marianne Tovsen Savio (økonomi- og
administrasjonssjef)

Agenda:
Informasjon om selskapets arbeid og status i viktige saker v/brann- og redningssjef og styreleder.

Sakskart
Godkjenning av innkalling
Vedtak:
• Innkallingen ble godkjent.
Godkjenning av protokoll fra siste møte
Vedtak:
• Protokollen ble godkjent.
Valg av to representanter til å signere protokollen
Vedtak:
• I tillegg til representantskapets leder signerer Ole Kåre Wagenius og Hallgeir
Kjeldal protokollen fra dagens møte.
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Sak 01/21 Valg av styre
Alle styremedlemmer, med unntak av leder Siri Kristin Karlsen og medlem Helge
Munkås Andersen, er på valg i år. Alle faste medlemmer har sagt ja til gjenvalg. Første
vara Monika Lønnebakke har ønsket avløsning som følge av overgang til ny stilling.
Vedtak:
Følgende medlemmer er valgt for to nye år:
Tim Kronborg (nestleder)
Marianne Hegna
Runar Rugtvedt
Følgende er valgt som varamedlemmer, i numerisk rekkefølge:
1. Børre Holmberg
2. Marit Bredesen
3. Yvonne Aasbø
Sak 02/21 Møteplan 2021
Vedtak:
Det settes opp ordinære møter i representantskapet 6. oktober og 24. november. Det
planlegges for fysiske møter, med mindre smittevernhensyn gjør det umulig.
Sak 03/21 Eventuelt
Inntreden av Skien og Kragerø kommuner i Grenland brann og redning IKS
Skien og Kragerø kommuner ser på muligheter for å tre inn i selskapet. Fra Skien
kommune er det ytret ønske om tydelige signaler fra representantskapet om at en
inntreden også er ønsket fra selskapet sin side.
Vedtak:
• Representantskapet i Grenland brann og redning IKS stiller seg positive til en
inntreden av brannvesenene i Kragerø og Skien kommuner i selskapet.
• Representantskapet ber styret om å legge til rette for en inntreden som
medfører like god eller bedre beredskap for disse kommunene, til en pris som
står i forhold til hva kommunene i dag betaler for sitt brannvesen.
Felleskostnader og nødvendige investeringer må tas med i regnestykket.
• Representantskapet presiserer at en inntreden i selskapet ikke skal medføre
redusert beredskap eller endring av brannordning lokalt, med mindre dette er
etter ønske fra kommunen.

_______________________
Janicke Andreassen

_______________________
Ole Kåre Wagenius
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______________________
Hallgeir Kjeldal

