
  

 

  

GRENLAND 
BRANN OG REDNING IKS 
På jobb for et tryggere Grenland 

Kompetent – Engasjert - Hjelpsom 

 

Protokoll fra styremøte  

 
Dato og tid:  22.08.22 kl. 09.00  
  
Sted:   Brannstasjonen på Herøya 

   
Til stede:   Siri Kristin Karlsen, Tim Kronborg, Runar Rugtvedt, Helge Munkås Andersen, Nils-Tore 

Nilsen og Terje Kristiansen 
 
Møtende vara: Børre Holmberg 
 
Forfall: Marianne Hegna 
 
Øvrige:   Morten Meen Gallefos, Jørn Urberg Tveten, Marianne Tovsen Savio 

   

Informasjonssaker  
• Informasjon og status i viktige saker 

 

Sakskart  
Sak 
nr./år  

 
Tittel  

 Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: 

• Innkallingen ble godkjent 

 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Protokollen er godkjent per e-post i etterkant av møtet 

11/22 Økonomistatus per juni 
 
Vedtak: 

• Styret tar budsjettstatus per 30.06.22 til orientering 
 

• Styret ber representantskapet om å vedta følgende endringer for driftsbudsjettet for 
2022: 
- Eiertilskudd fra Kragerø kommune reduseres med 550.000 kroner for året, og 

erstattes med salg av tjenester til kommunens VA-avdeling til samme beløp. 
- Eiertilskudd fra Kragerø kommune økes med 1,005 millioner kroner, som i sin 

helhet skal gå til å betale kommunen for leie og drift av brannstasjonen. 
- Overføring til investeringsbudsjettet legges inn med 21.000 kroner. Overføringen 

finansieres ved å redusere rammen til brannadministrasjonen. 
 
 
 



  

 

  

GRENLAND 
BRANN OG REDNING IKS 
På jobb for et tryggere Grenland 

Kompetent – Engasjert - Hjelpsom 

Sak 
nr./år  

 
Tittel  

• Styret ber representantskapet om å vedta følgende endringer for 
investeringsbudsjettet for 2022: 
- Rammen til ny lift i Porsgrunn økes med 1,2 millioner kroner, til 11,7 millioner. 
- Rammen til mindre biler og båter økes med 450.000 kroner 
- Rammen til ombygging og påkostninger bygg reduseres med 400.000 kroner 
- Rammen til egenkapitalinnskudd til KLP økes med 15.000 kroner 
- Beløp for momskompensasjon økes med 244.000 kroner 
- Salg av biler legges inn med en forventet inntekt på 1 million kroner 
- Overføring fra drift økes med 21.000 kroner 

 

• Styret ber i tillegg representantskapet om å vedta justert budsjett på nytt oppsett, 
tilpasset forenklet regelverk for IKS. 
 

12/22 Ny organisering av GBR IKS 
I sitt vedtak støtter styret seg på anbefalingen fra Skagerak Consulting, bestilt av 
omstillingsutvalgets leder, samt brann- og redningssjefens redegjørelse for alternativene. 
 
Vedtak: 

• Organisasjonskart alternativ 2 (vedlagt) legges til grunn for organisering av GBR IKS fra 
1. januar 2023 

• Stedfortrederrollen i GBR IKS organiseres til brann- og redningssjefens ledergruppe 
 

13/22 Høring om ny IKS-lov 
 
Vedtak:  

• Styret ber brann- og redningssjefen om å sende høringssvar til Samfunnsbedriftene og 
departementet. I høringssvaret ønsker styret å fremme følgende argumenter for å 
fortsatt ha lukkede møter i IKS-styrer generelt, og brann- og redningsselskaper 
spesielt: 

o Sensitiv informasjon/viktige saker 
o Sikkerhet og beredskap 
o Konkurransesituasjon 
o Rekruttering til kompetansestyrer 

 

14/22  Eventuelt  

- Parkering i Kragerø: Kommunen overtar håndhevingen selv i løpet av kort tid 

- Helge Munkås Andersen har takket nei til gjenvalg, og har sitt siste styremøte i dag 

   
Neste møte: 19. september kl. 09.00, på brannstasjonen i Porsgrunn 

 
Referent: Marianne Tovsen Savio   


