
 

 

 

 
Telefonnr:  Postadresse e-post:  
Sentralbord:  38 27 01 10 Brannvesenet Sør  IKS post@brannsor.no 
Fax:  38 26 48 62 Sorenskr. Fridrichsensgt. 7 www.brannsor.no 
 4514 Mandal 

 

 

Representantskapet (ordførerne) til Brannvesenet Sør IKS har møte på: 

 

Brannstasjonen i Mandal 

 

FREDAG 29. SEPTEMBER 2017 kl. 10.00.  

 

Eventuelle forfall meldes på tlf. 38 27 01 10. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

Representanter som mener seg inhabile i en eller flere saker, bes melde fra på forhånd. 

 

REFERATSAKER: 

Protokoll fra møte i representantskapet 21.04.17. 

Protokoll fra møte i styret 12.06.17. 

Protokoll fra møte i styret 12.09.17. 

 

 

 

SAKSLISTE: 

 

17/06 Budsjett Beredskapsavdelingen 2018     side  17 

 

17/07 Budsjett Forebyggende avdeling 2018       ”      37     

    

17/08 Budsjett Feieravdeling 2018       ”       45  

 

17/09 Langtidsbudsjett for BvS 2019 - 2022       ”     53   

    

17/10 Investeringsbudsjett for BvS 2018 - 2021       ”     59 

 

17/11 Investering for oppgradering av alle brannstasjoner 

etter tilsyn fra Arbeidstilsynet        ”     63 

 

17/12 Ikke lovpålagte oppgaver BvS utfører       ”     71 

 

17/13 Lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn       ”     75 

  

Eventuelt 

 

 

Mandal, 15.09.2017 

 

Jon Inge Aasen 

Brannsjef  
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Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 21.04.2017 

Behandlet av: Representantskapet Brannstasjonen Mandal  

Tidspunkt kl: 12.30 – 14.15  Fra saksnr.: 17-01  Til saksnr.: 17-05 

 

Til stede: 

Nestleder Reidun Bakken, Arnt Abrahamsen, Margrethe Handeland, Per Sverre Kvinlaug, 

Janne Fardal Kristoffersen, Alf Erik Andersen og Oddmund Ljosland. 

 

Varamedlemmer til stede: 

John Øyslebø. 

 

Følgende hadde forfall: 

Leder Jan Kristensen og Helge Sandåker. 

 

Fra styret og administrasjonen møtte: 

Styreleder Thorstein Dyrstad og brannsjef Jon Inge Aasen 

 

 

DIVERSE MERKNADER: 
Representantskapet hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene. 

 

Fullmakt 

Fullmakt fra ordfører Jan Kristensen om at ordfører Reidun Bakken i Audnedal kommune hadde fullmakt 

til å møte og stemme på vegne av Lyngdal kommunes interesser på representantskapsmøte i BvS fredag 

21.04.2017. 

 

Fullmakt fra ordfører Helge Sandåker om at varaordfører John Øyslebø møter i representantskapsmøte 

21.04.17 grunnet sykefravær. 

 

EVENTUELT:  
Ingen saker 

 

Krav/ønske fra representantskapet: 

• Et omforent representantskap poengterte den pressede økonomiske situasjon eierkommunene er i, 

og ber om at brannsjefen har en bevisst holdning til dette i fbm framtidig budsjett.  
 

• Ved framtidig behandling / godkjenning av regnskapet ønskes en forenklet oversikt på status i et 

èn sides regneark. Detaljregnskapet som dagens utgave legges fortsatt med. 

 

 

Styreleder orienterte om: 

Det gode og tette samarbeidet som har utviklet seg mellom brannvesenene på Agder de senere år. 

Samarbeidet har ført til at brannsjefene ønsker å utrede om dagens 7 brannvesen på Agder bør reduseres, 

eventuelt om samarbeid på enkelte fagområder bør formaliseres. 

 

 

Styringsgruppe 

Det etableres en styringsgruppe med god kjennskap til dagens organisering av brann og redningsetatene 

på Agder, samt egen brann og redningsetat. Medlemmene i styringsgruppen har og god kjennskap inn 

mot administrativ- og politisk ledelse innenfor den del av Agder som dagens brann og redningsetater 

dekker.  
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Styringsgruppen har følgende sammensetning: 

 

Representerer Navn Tittel 

Østre Agder Brannvesen Harald Danielsen Rådmann 

Grimstad brann- og feiertjeneste Guri Ulltveit-Moe Kommunalsjef 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS Kim Høyer Holum Styreleder 

Setesdalen brannvesen IKS Torunn Charlotte Nyberg Styreleder 

Brannvesenet Sør IKS Thorstein Dyrstad Styreleder 

Flekkefjord brann og redningstjeneste Bernhard Nilsen Rådmann 

Sirdal brann og redningsvesen* Inge Hedenstad Stangeland Rådmann 

* Sirdal brann og redningsvesen deltar som observatør 
 

Prosjektgruppe 

Prosjektgruppen er sammensatt av brannsjefskollegiet, samt tre hovedtillitsvalgte og tre 

hovedverneombud som representerer henholdsvis østre, midtre og vestre del av Agder (innenfor IUA-

regionene). Medlemmene som representerer de hovedtillitsvalgte/vernesiden i prosjektgruppen velges av 

og blant HTV-/HVOene i respektive regioner. 

 

Prosjektgruppen har følgende sammensetning: 

 

Representerer Navn 

Østre Agder Brannvesen Dag Svindseth 

Grimstad brann- og feiertjeneste Tore Olsen 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS Jan Røilid 

Setesdal brannvesen IKS Jerry Remme 

Brannvesenet Sør IKS Jon Inge Aasen 

Flekkefjord brann og redningstjeneste Terje Glendrange 

Sirdal brann og redningsvesen*  

HTV + HVO – Østre del  

HTV + HVO – Mitre del  

HTV + HVO – Vestre del  

* Observatørstatus 
 

Målsetning og mandat 

 

Sentrale myndigheter har gjennom stortingsmelding nr. 35 om brannsikkerhet fra 2010 nedfelt 5 

strategiske mål for arbeidet med brannsikkerhet, disse målene gir klare føringer inn mot det arbeidet som 

skal utføres av lokal brann og redningsetat. Disse målsetningene må ligge som et bakgrunnsteppe for 

utredningen: 

 

• Færre omkomne og skadde i brann 

• Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 

• Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 

• Styrket beredskap og håndteringsevne 

• Mindre tap av materielle verdier 

 

Hovedoppgaven er dermed å utrede hvordan de samlede ressursene innenfor brann og redningsområdet på 

Agder kan møte den strategiske målsetningen som er nedfelt av sentrale myndigheter. 
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Brannsjefen orienterte om: 

 

Samlokalisering av 110- og 112 sentralene 

Fra sentralt hold er det bestemt i fbm nærpolitireformen at antall nød meldedistrikt i Norge skal reduseres 

til 12, samme som antall politidistrikt. Politiets operasjonssentral 112 skal samlokaliseres med 

brannvesenets 110-sentral, de samlokaliserte nød meldesentralene skal være der politimesteren har sitt 

hovedsete. For Agder betyr det at 110-sentralen skal flyttes fra Arendal til Kristiansand. 

Det er nedsatt en prosjektgruppe bestående av representant fra rådmannen i hhv Arendal og Kristiansand, 

tillitsvalgt på Agder 110-sentral, brannsjefen i hhv Østre Agder brannvesen (Arendal) og 

Kristiansandsregionen brann- og redning samt undertegnede.  

 

Det er en pågående prosess vedrørende samlokalisering. Utfordringen er at Kr.sand tinghus, hvor politiets 

ledelse og operasjonssentral i dag holder til, ikke har fysisk plass til også å huse 110-sentral. Politiet 

jobber for tiden med planer for ombygging av dagens tinghus, eventuelt flytte til ny lokalisering. 

Foreløpig anslag er at samlokalisering av nød meldesentralene tidligst kan bli en realitet på Agder fra 

2022. 

 

Postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet 

Vedlegg til saksdokumentene er rapport / varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet, med svarfrist 10.04.17. Jfr 

rapporten har BvS en utfordring ved å tilfredsstille dagens krav ved flere brannstasjoner.  

I Farsund mangler balansert ventilasjon i andre etasje som disponeres til kontorer/ oppholdsrom.  

På brannstasjoner i distriktet er det utvidet krav til avtrekksventilasjon. Alle brannstasjonene skal ifølge 

rapporten ha avtrekk for ekshaust fra brannbilene. 

Vi må også ha en gjennomgang av fasiliteter til feierne i hhv Mandal og Farsund, mht garderobeforhold 

og kjøretøy.  

 

Plan for utbedring av eventuelle krav fra Arbeidstilsynet med budsjettoversikt vil komme som egen sak til 

styret og representantskapet i fbm behandling av budsjett 2018. 

 

BvS har 130 røykdykkere som skal gjennom legesjekk jevnlig. Alle røykdykkere tilknyttet 

brannstasjonen i Mandal får legesjekk hos BHT (Bedriftshelsetjenesten for Mandalsregionen) som er 

godkjent for dette. BHT har utarbeidet skjema for legesjekk som røykdykker i distriktet tar med til sin 

fastlege for utfylling. Dette godkjenner ikke Arbeidstilsynet, da fastlegen ikke er spesialist på 

røykdykking og den belastning dette medfører. Her søkes gode løsninger. 

 

**** 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-01 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 06.03.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 21.04.2017 
 

 

REGNSKAP 2016 - BEREDSKAPSAVDELINGEN 
Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2016 for Beredskapsavdelingen godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2016 for Beredskapsavdelingen. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 



6 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2016 for Beredskapsavdelingen. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-02 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 06.03.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 21.04.2017 
 

REGNSKAP 2016 - FOREBYGGENDE AVDELING. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2016 for Forebyggende avdeling godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2016 for Forebyggende avdeling. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2016 for Forebyggende avdeling. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-03 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 06.03.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 21.04.2017 
 

REGNSKAP 2016 - FEIERAVDELING. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2016 for Feieravdeling godkjennes. 

Merforbruk kr. 214.310,13 finansieres fra fond tidligere års mindreforbruk, ”251080101 bundne fond 

selvkost Feieravd”.   

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2016 for Feieravdelingen. 

Merforbruk kr. 214.310,13 finansieres fra fond tidligere års mindreforbruk, ”251080101 bundne fond 

selvkost Feieravd”.   

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2016 for Feieravdelingen. 

Merforbruk kr. 214.310,13 finansieres fra fond tidligere års mindreforbruk, ”251080101 bundne fond 

selvkost Feieravd”.   
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-04 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 06.03.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 21.04.2017 

 

ÅRSBERETNING FOR BRANNVESENET SØR IKS (BvS) 2016. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsberetning 2016 for brannvesenet godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning 2016 for brannvesenet.   

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning 2016 for brannvesenet.   

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-05 

Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 06.03.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 21.04.2017 
 

ÅRSRAPPORT BRANNVESENET SØR IKS (BvS) 2016. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsrapport 2016 for brannvesenet godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsrapport 2016 for brannvesenet.   

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsrapport 2016 for brannvesenet.   
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Mandal, 21.04.17.  

 

 

Reidun Bakken   Arnt Abrahamsen   Margrethe Handeland 

Nestleder  

 

 

Per Sverre Kvinlaug   Janne Fardal Kristoffersen   Alf Erik Andersen  

  

 

John Øyslebø    Oddmund Ljosland   Jon Inge Aasen 

Brannsjef  
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Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 12.06.2017 

Behandlet av: Styret Brannstasjonen Mandal  

Tidspunkt kl: 18.00 – 20.00  Fra saksnr.: 17-10  Til saksnr.: 17-12 

 

Tilstede: 

Thorstein Dyrstad, Lars Tjelland, Mona Flottorp, Judith Kvelland Rogstad, Tone Lagestrand 

Waage, Siv Aavik, Hege Lønning, Øystein Sangesland og Jan Stangvik.  

 

Varamedlemmer tilstede: 

Inger Brit Larsen. 

 

Tillitsvalgte tilstede: 

Egil O. Knustad, Tommy Høyland og Audun Rossevatn. 

 

Følgende hadde forfall: 

 Sebastian Sjøberg.  

 

Fra administrasjonen: 

Brannsjef Jon Inge Aasen 

 

Neste styremøte:  

 

DIVERSE MERKNADER: 
Styret hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene. 

 

 

EVENTUELT:  
 

Brannsjef orienterte om: 

   

Tilbakemelding etter postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet 

Med bakgrunn av tilbakemelding er to av påleggene oppfylt. For to av påleggene «Kjemisk helsefare – 

tiltak for å redusere risiko» og «Kjemisk helsefare – plan med tiltak for å hindre/redusere kjemisk 

eksponering» gis det forlenget frist for tilbakemelding. 

 

I forbindelse med behandling av budsjett i styret og representantskap til høsten, vil det bli lagt fram 

forslag til plan for gjennomføring av organisatoriske tiltak, etablering av garderober med dusj og toalett 

samt installasjon av ventilasjon på den enkelte brannstasjon. 

 

Styremedlemmers tilgang til Altinn 

Et styremedlem har informert ledelsen i BvS om at han har tilgang til sensitive personopp-lysninger via 

Altinn, noe han har satt spørsmålstegn ved. 

Dette har vi sjekket ut med Altinn. Styremedlemmer skal ikke ha tilgang til personopplysning, noe Altinn 

skal rette opp i. 

Styremedlemmer får automatisk tilganger til dokumenter som har med driften av BvS å gjøre, men disse 

skal ikke inneholde personopplysninger. 

 

 

 

**** 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-10 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.06.2017 

Avgjøres av kommune/bystyret 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIING- OG 

TILSYN MED FYRINGSANLEGG. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing- og tilsyn med 

fyringsanlegg godkjennes av kommune/bystyret til eierkommunene i BvS. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Styret anbefaler at lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing- og tilsyn med 

fyringsanlegg godkjennes av kommune/bystyret til eierkommunene i BvS. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-11 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.06.2017 

Avgjøres av styret 

 

NY BRANNSTASJON/DEPOT VIGMOSTAD. 
 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Brannsjefen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av eiendom gnr 215 bnr 22, den gamle butikken på 

Vigmostad i Lindesnes kommune. 

Dersom kjøp av gnr 215 bnr 22 mislykkes, gis brannsjefen fullmakt til å etablere brannstasjon på ledig 

kommunal tomt, alternativt tomt tilhørende Harry Hansen. Sistnevnte vil gi hefte på bygningen ved at 

Harry Hansen ved framtidig salg har forkjøpsrett. 

Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 750.000.  

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Brannsjefen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av eiendom gnr 215 bnr 22, den gamle butikken på 

Vigmostad i Lindesnes kommune. 

Dersom kjøp av gnr 215 bnr 22 mislykkes, gis brannsjefen fullmakt til å etablere brannstasjon på ledig 

kommunal tomt, alternativt tomt tilhørende Harry Hansen. Sistnevnte vil gi hefte på bygningen ved at 

Harry Hansen ved framtidig salg har forkjøpsrett. 

Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 750.000.  

 

Med bakgrunn i at BvS ikke er kommet til enighet om pris på gnr 215, bnr 22, vil styret bli holdt 

informert via mail om den videre framdrift i prosessen. 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-12 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.06.2017 

Avgjøres av styret 
 

GJENNOMGANG AV BvS DRIFT- OG ØKONOMISKE SITUASJON. 
 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning. 

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning. 

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandal: 12.06.17 

 

 

 

Thorstein Dyrstad  Lars Tjelland    Inger Brit Larsen 

styreleder             

 

 

 

Mona Flottorp   Judith Kvelland Rogstad  Tone Lagestrand Waage 

 

 

 

Siv Aavik   Hege Lønning    Øystein Sangesland    

 

 

Jan Stangvik   Tommy Høyland   Audun Rossevatn   

ansattes representant   ansattes representant    

 

 

Egil O. Knustad       Jon Inge Aasen  

ansattes representant        brannsjef 
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Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 12.09.2017 

Behandlet av: Styret Brannstasjonen Mandal  

Tidspunkt kl: 18.00 – 20.30  Fra saksnr.: 17-13  Til saksnr.: 17-20 

 

Tilstede: 

Thorstein Dyrstad, Judith Kvelland Rogstad, Tone Lagestrand Waage, Siv Aavik, Hege 

Lønning, Øystein Sangesland og Jan Stangvik.  

 

Varamedlemmer tilstede: 

Morten Hauge. 

 

Tillitsvalgte tilstede: 

Egil O. Knustad, Tommy Høyland og Audun Rossevatn. 

 

Følgende hadde forfall: 

 Sebastian Sjøberg, Mona Flottorp og Lars Tjelland.  

 

Fra administrasjonen: 

Brannsjef Jon Inge Aasen. 

 

Neste styremøte: Mandag 04.12.17, brannstasjonen i Farsund, Lundevågsveien 9. 

 

 

DIVERSE MERKNADER: 
Styret hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene. 

 

 

EVENTUELT:  
 

Forslag fra Audun Rossevatn om at styremøtene rullerte på brannstasjoner til BvS. Styret var omforent 

om at neste styremøte, 04.12. skal være på brannstasjonen i Farsund. 

 

 

**** 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-13 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  

 

BUDSJETT BRANNVESENETS BEREDSKAPSAVDELING – 2018.  
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at budsjettforslag alternativ 2 til Beredskapsavdelingen for 2018 godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Styret har følgende forslag: 

Økning utover 2.5 % (deflator) kan nå vanskelig forsvares. Budsjettforslag alt. 1 vedtas. Allikevel slik at 

godtgjørelsen til deltidsmannskapene for å bære radio økes til kr. 18.000 per år.  
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Inndekning skjer ved å: 

• Utsette videre utvidelse av ordningen med overflateredning – netto besparelse kr. 354.000. 

• Redusere driftsbudsjettet for 2018 med kr. 144.000. 

• Sum reduksjon: kr 498.000.  

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner budsjettforslag alt. 1 for 2018.  

Økning utover 2.5 % (deflator) kan nå vanskelig forsvares. Budsjettforslag alt. 1 vedtas. Allikevel slik at 

godtgjørelsen til deltidsmannskapene for å bære radio økes til kr. 18.000 per år.  

 

Inndekning skjer ved å: 

• Utsette videre utvidelse av ordningen med overflateredning – netto besparelse kr. 354.000. 

• Redusere driftsbudsjettet for 2018 med kr. 144.000. 

• Sum reduksjon: kr 498.000.  

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-14 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

BUDSJETT FOR FOREBYGGENDE AVDELING - 2018. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2018 godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2018. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-15 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

BUDSJETT FOR FEIERAVDELINGEN 2018. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at budsjettforslaget til Feieravdelingen for 2018 godkjennes. 

Kr. 100.000 finansieres fra bundet fond. 

Feier- og tilsynsavgiften settes til kr. 333 + mva. per røykløp per år. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 
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Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner budsjettforslag til Feieravdeling for 2018. 

Kr. 100.000 finansieres fra bundet fond. 

Feier- og tilsynsavgiften settes til kr. 333 + mva. per røykløp per år. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-16 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  

 

LANGTIDSBUDSJETT FOR BRANNVESENET, 2019 - 2022.  
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at opplæring i overflateredning videreføres i hht oppsatt plan. Utstyr til overflateredning 

anskaffes i takt med opplæring over 4-års periode. 

Styret anbefaler at opplæring i «Mens du venter på ambulansen» starter i hht oppsatt plan med virkning 

fra 2019. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Styret har følgende forslag: 

Styret anbefaler at ytterlig opplæring i overflateredning og «Mens du venter på ambulansen» avventer 

inntil eierkommunene kan tilføre økonomisk kompensasjon for nye tjenester. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner at ytterlig opplæring i overflateredning og «Mens du venter på 

ambulansen» avventer inntil eierkommunene kan tilføre økonomisk kompensasjon for nye tjenester. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-17 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  

 

INVESTERINGSBUDSJETT FOR BRANNVESENET, 2018 - 2021.  
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at investeringsbudsjett på kr. 2.220.000 for 2018 godkjennes. 

Herav avsettes kr. 2.109.000 til biler/utstyr, kr. 111.000 til fond premieavvik KLP. 

Styret anbefaler at investeringsplan for perioden 2019 til 2021 godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling.  

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett på kr. 2.220.000 for 2018. 

Herav avsettes kr. 2.109.000 til biler/utstyr, kr. 111.000 til fond premieavvik KLP. 

Representantskapet godkjenner investeringsplan for perioden 2019 til 2021. 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-18 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2018 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  

 

INVESTERING FOR OPPGRADERING AV ALLE BRANNSTASJONER ETTER 

TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET.  
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at kommunene ekstra bevilger 1.6 millioner kroner til oppgradering av alle 

brannstasjoner etter tilsyn fra Arbeidstilsynet. Investeringen fordeles over 2 år, hhv kr. 800.000 i 2018 og 

kr. 800.000 i 2019, dette i hht kommunenes prosentvise eierandel i BvS.  

Alternativt finansieres investeringen med lån. Det innebærer at lånerammen til BvS må økes med 2 

millioner kroner, til totalt 7 millioner kroner pga. investering i ny brannstasjon i Vigmostad og Vanse. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet ekstra bevilger 1.6 millioner kroner til oppgradering av alle brannstasjoner etter tilsyn 

fra Arbeidstilsynet. Investeringen fordeles over 2 år, hhv kr. 800.000 i 2018 og kr. 800.000 i 2019, dette i 

hht kommunenes prosentvise eierandel i BvS.  

Alternativt finansieres investeringen med lån. Det innebærer at lånerammen til BvS må økes med 2 

millioner kroner, til totalt 7 millioner kroner pga. investering i ny brannstasjon i Vigmostad og Vanse. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-19 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  

Avgjøres av representantskapet 

 

IKKE LOVPÅLAGTE OPPGAVER BVS UTFØRER. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at de tilleggsoppgaver BvS utfører skal videreføres. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner at de tilleggsoppgaver BvS utfører skal videreføres. 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-20 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av styret 
 

GJENNOMGANG AV BvS DRIFT- OG ØKONOMISKE SITUASJON. 
 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning. 

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning. 

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandal: 12.09.17 

 

 

 

Thorstein Dyrstad  Morten Hauge    Judith Kvelland Rogstad 

styreleder             

 

 

Tone Lagestrand Waage Siv Aavik    Hege Lønning     

 

 

Øystein Sangesland  Jan Stangvik    Tommy Høyland   

         ansattes representant 

 

 

Audun Rossevatn  Egil O. Knustad   Jon Inge Aasen  

ansattes representant  ansattes representant    brannsjef 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-06 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 29.09.2017 
 

 

 

BUDSJETT BRANNVESENETS BEREDSKAPSAVDELING – 2018.  
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at budsjettforslag alternativ 2 til Beredskapsavdelingen for 2018 godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

 

Styret har følgende forslag: 

Økning utover 2.5 % (deflator) kan nå vanskelig forsvares. Budsjettforslag alt. 1 vedtas. Allikevel slik at 

godtgjørelsen til deltidsmannskapene for å bære radio økes til kr. 18.000 per år.  

 

Inndekning skjer ved å: 

• Utsette videre utvidelse av ordningen med overflateredning – netto besparelse kr. 354.000. 

• Redusere driftsbudsjettet for 2018 med kr. 144.000. 

• Sum reduksjon: kr 498.000.  

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner budsjettforslag alt. 1 for 2018.  

Økning utover 2.5 % (deflator) kan nå vanskelig forsvares. Budsjettforslag alt. 1 vedtas. Allikevel slik at 

godtgjørelsen til deltidsmannskapene for å bære radio økes til kr. 18.000 per år.  

 

Inndekning skjer ved å: 

• Utsette videre utvidelse av ordningen med overflateredning – netto besparelse kr. 354.000. 

• Redusere driftsbudsjettet for 2018 med kr. 144.000. 

• Sum reduksjon: kr 498.000.  

 

 

 

 

 

Trykte vedlegg: 

Brannsjefens kommentarer til budsjettpostene. 

Budsjettforslag alternativ 1 og 2 for Beredskapsavdeling 2018. 

 

Saksframstilling 

Med bakgrunn i forhandling/møte med talsperson for deltids brannmannskap vedrørende krav om økt 

årlig godtgjørelse for å bære utvarslingsenhet/nødnettradio, ser vi oss nødt til å legge fram to alternative 

budsjettforslag. 

 

Budsjettforslag, alternativ 1, er videreføring av driften på dagens nivå med økning i hht pris og 

lønnsveksten (deflatoren) i kommunesektoren for 2017 som er anslått til 2,5 %.  
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Lønnsforhandlinger med deltids brannmannskap  

Talspersonene for alle våre brannstasjoner har et årlig møte. I etterkant av årets møte ble det sendt et brev 

til arbeidsgiver med krav om økt årlig godtgjørelse for å være i beredskap gjennom døgnet 365 dager i 

året samt å bære utvarslingsenhet/nødnettradio. 

 

Styreleder og brannsjef hadde møte med talsperson for alle deltids brannmannskap i BvS 12.06.17. I den 

forbindelse ble det redegjort for kravet. Brannmannskapene i BvS har dårligst årlig godt-gjørelse på 

Agder for å bære utvarslingsenhet/nødnettradio. Talsperson har sjekket godtgjørelsen med de øvrige 

brannvesen på Agder, per 2016 var det følgende: 

 

Østre Agder brannvesen kr   7.000 + kr. 16.000 for beredskap 

Sirdal    «   19.600 + kr. 3.000for bruk av privat bil 

Setesdal brannvesen IKS «   19.400 

Kristiansandsregionen  «   18.000-19.000 

Flekkefjord   «   18.000 

Grimstad:   «   15.000 + kr 180 klær og bilgodtgjørelse per utrykning  

Brannvesenet Sør IKS «   14.500   

 

Styreleder og brannsjef er omforent om at årlig godtgjørelse må heves opp på nivå med de øvrige 

brannvesen på Agder. For 2016 var godtgjørelsen i gjennomsnitt kr. 18.750. 

 

Årlig godtgjørelse for å bære utvarslingsenhet/radio har vi økt hvert år med kr. 500, per 2017 kr. 15.000. 

Selv med denne faste økningen har avstanden til øvrige brannvesen økt ytterlig.  

 

Budsjettforslag, alternativ 2, er videreføring av driften på dagens nivå, likt med alternativ 1, med 

unntak av at årlig godtgjørelse til brannmannskap er økt med ytterlig kr 2.000 til kr. 18.000. Dette 

samt lønns og prisveksten (deflatoren) vil gi en økning i budsjettet på 4.1 %. 

 

Alternativ 1: årlig godtgjørelse for brannmannskap økt med kr. 1.000, til kr. 16.000. 

Alternativ 2: årlig godtgjørelse for brannmannskap økt med ytterlig kr. 2.000, til kr. 18.000.  

 

 

Budsjettforslag alternativ 1 

        budsjett 18 budsjett 17 regnskap 16  

1100.17751 Marnardal 
 

4,81 % 
 

-1 657 000 -1 617 000 -1 537 000 
1100.17752 Audnedal 

 
3,77 % 

 
-1 300 000 -1 268 000 -1 204 000 

1100.17753 Åseral 
 

3,24 % 
 

-1 116 000 -1 089 000 -1 035 000 
1100.17754 Hægebostad 3,87 % 

 
-1 335 000 -1 302 000 -1 236 000 

1100.17755 Farsund 
 

20,06 % 
 

-6 914 000 -6 745 000 -6 408 000 
1100.17756 Lyngdal    

 
15,21 % 

 
-5 242 000 -5 114 000 -4 859 000 

1100.17757 Lindesnes 
 

8,42 % 
 

-2 902 000 -2 831 000 -2 690 000 

 
Vertskommunetilskudd 

 
-750 000 -720 000 -688 000 

1100.17758 Mandal 
 

28,65 % 
 

-9 875 000 -9 634 000 -9 857 000 
1100.17759 Kvinesdal 

 
11,97 % 

 
-4 126 000 -4 025 000 -3 824 000 
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Budsjettforslag alternativ 2 

 

1100.17751 Marnardal 
 

4,81 % 
 

-1 684 000 -1 617 000 -1 537 000 
1100.17752 Audnedal 

 
3,77 % 

 
-1 320 000 -1 268 000 -1 204 000 

1100.17753 Åseral 
 

3,24 % 
 

-1 134 000 -1 089 000 -1 035 000 
1100.17754 Hægebostad 3,87 % 

 
-1 355 000 -1 302 000 -1 236 000 

1100.17755 Farsund 
 

20,06 % 
 

-7 021 000 -6 745 000 -6 408 000 
1100.17756 Lyngdal    

 
15,21 % 

 
-5 324 000 -5 114 000 -4 859 000 

1100.17757 Lindesnes 
 

8,42 % 
 

-2 947 000 -2 831 000 -2 690 000 

 
Vertskommunetilskudd 

 
-750 000 -720 000 -688 000 

1100.17758 Mandal 
 

28,65 % 
 

-10 028 000 -9 634 000 -9 857 000 
1100.17759 Kvinesdal 

 
11,97 % 

 
-4 190 000 -4 025 000 -3 824 000 

 

Organisering av BvS 

Brannvesenet er delt i tre avdelinger, hhv Beredskap, Forebyggende og Feieravdeling, hvor hver avdeling 

har eget budsjett. Budsjett for Beredskap- og Forebyggende avdeling samt investering finansieres av 

eierkommunene til BvS. Feieravdelingen finansieres i sin helhet ved avgift per pipeløp som belastes 

huseier.  

 

Det blir satt av midler til investering i tyngre kjøretøy i eget investeringsbudsjett. Det løper over 4 år, 

2018 – 2021. 

 

I fbm nytt regnskapsprogram i kommunesektoren høsten 2016, er det blitt en del endringer i 

budsjettpostene, noe som gjør sammenlikning mellom 2017 og 2018 litt uoversiktlig på detaljnivå.  

 

Budsjettet vedtas på rammenivå for den enkelte avdeling. Budsjett på detaljnivå ligger vedlagt. 

 

Tilskudd over statsbudsjettet  

Over statsbudsjettet er kommunene de siste årene tildelt ekstra midler øremerket utdanning av deltids 

brannmannskap. For 2018 er det budsjettert med kr. 750.000 overført fra staten, post 17757.  

 

Det store brannløftet 

Vi har mottatt grunnpakke i overflateredning som gave fra Gjensidigestiftelsen i fbm 200 års jubileet, noe 

som passer svært gått med våre planer, da det var nettopp overflateredning representantskapet var 

omforent om av BvS skulle satse på i framtiden. Gaven inkluderer utstyr og opplæring av instruktør. BvS 

må dekke utgifter til lønn for brannmannskapene.  

Det blir iverksatt opplæring av brannmannskapene ved 4 stasjoner vinteren 2017/18, det er budsjettert 

med kr. 300.000 i lønnsutgifter. 

 

Inntekter for brannalarmer 

Ca 420 brannalarmanlegg fra institusjoner, kommunale boliger, skoler, kirker og næringsbygg innenfor 

vår region er tilknyttet Agder 110-sentral i Arendal. 90 % av inntektene for overvåking av 

brannalarmanlegg tilfaller BvS, 10 % tilfaller Agder 110-sentral.  

 

Pris 2017   Pris 2018  

Pris mottak av brannalarm   kr. 5.150   kr. 5.400 

 

Utgifter til Agder 110 

Felles mottak for melding av brann- og ulykker for brannvesenene på Agder er per dd lokalisert til 

brannstasjonen i Arendal. Drift av 110-sentralen er et spleiselag mellom kommune på Agder, fordelt etter 

antall innbyggere. 
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Utgiftene for våre eierkommuner dekkes under brannvesenets budsjett. Utgifter i 2017 var på kr. 

2.077.000, utgifter i 2018, kr. 2.168.000, en økning på 4.4 %. 
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Kommentarer til budsjettpostene. 

 

Lønn:   

1100.10100.3390:  

Posten dekker fast lønn i Beredskapsavdelingen til brannsjef, administrasjonssjef, beredskapsleder, samt 

alle utrykningsledere og brannkonstabler i hel- og deltidstidsstillinger, totalt 181 personer.  

 

Arbeidsoppgavene til administrasjonssjef inkluderer overordnet HMS og personalansvar for 

Feieravdelingen. 20 % av hennes lønn refunderes fra Feieravdelingen. 

Brannsjef har faglig ansvar for Feier- og Forebyggende avdeling, hver avdeling refunderer  

10 % av lønnen til brannsjef. 

  

1100.10102:  

Fast tilleggslønn til deltids brannmannskap. Vi har 4 personer i kontinuerlig vakt, i kombinasjon av 

kasernert vakt og dreiende hjemmevakt, ved brannstasjonen i Mandal, Farsund og Lyngdal. I Kvinesdal 

har vi èn person i kontinuerlig dreiende hjemmevakt.  

Vaktordningen gjelder ca 40 personer, stillingsstørrelse fra 13-25 %. Øvrige 125 deltids brannmannskap 

har stillingsstørrelse 0,75 – 5,5 %.  

Brannmannskapene har inneværende år en årlig godtgjørelse på kr. 15.000 for å bære 

utalarmeringsenhet/nødnettradio. Denne summen ligger under andre brannvesen det er naturlig å 

sammenlikne oss med. I budsjettforslag for 2018, alternativ 1, er godtgjørelsen på kr. 16.000, alternativ 2, 

kr. 18.000. 

 

1100.10103:  

Tillegg for dreiende hjemmevakt i Farsund, Kvinesdal, Lyngdal og Mandal på bevegelige helligdager, jul, 

nyttår, påske 1. og 17. mai, pinsen etc.   

 

1100.10104 

Fast tilleggslønn for heltids brannmannskap i vakt, overordnet vakt etc.  

 

1100.10201:  

Beredskapspersonell som er borte grunnet sykdom, blir på dagtid stort sett erstattet av dagpersonell i 

Mandal og Farsund. Utenfor ordinær arbeidstid, i helger og bevegelige helligdager, må personell i dreiene 

vakt erstattes med vikar.  

 

1100.10203:  

Vikarer ved kurs, avspasering eller ferie blir erstattet med personell på dreiende hjemmevakt.  

 

1100.10300: 

Heltidsansatte brannkonstabler/utrykningsledere har særaldersgrense på 60 år. Det foreligger vedtak i 

styret, sak 08/08, hvor brannsjefen fikk delegert myndighet til å inngå midlertidig arbeidsavtale med 

pensjonister dersom det er ønske om å stå lenger enn 60 år, og BvS har behov for arbeidskraften til 

vedlikehold av brannstasjoner og materiell/personsøkere etc.  

 

”Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår. Ordningen gjelder ikke AFP-pensjonister. 

Timelønn ca kr. 196 per faktisk arbeidet time. Utover dette betales lørdags- og søndagstillegg, helge- og 

høytidstillegg og kvelds- og nattillegg slik det fremgår av kapittel 1, § 5 i Hovedtariffavtalen. 

Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal ikke meldes 

inn i pensjonsordningen.” 

 

Utrykningsledere- og brannkonstabler på 60 år er en ressurs vi absolutt bør ta vare på dersom arbeidstager 

ønsker det. Vi har 15 brannstasjoner/depot å vedlikeholde, så arbeidsoppgaver er det nok av. 
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Brannmannskap har stort sett en yrkesbakgrunn som håndverker før de begynte i brannvesenet. I alle 

årene de har arbeidet her, har denne yrkesbakgrunnen og kompetansen blitt godt utnyttet og vedlikeholdt. 

Gjensidig oppsigelse av arbeidsavtalen er 3 måneder.  

 

1100.10304:  

Det er forskriftskrav at samtlige deltidsmannskaper skal ha grunnutdanning i regi av Norges brannskole. 

Det er gjennomført kurs lokalt over flere år med 15-18 deltakere. Per dd mangler ca 20 deltids 

brannmannskap grunnutdanningen, men dette er forholdsvis nytilsatte. Derfor er det et ønske å få 

gjennomført et lokalt kurs for 12-14 deltids utrykningsledere som mangler Beredskapskurs trinn 1 som 

det også er krav til. Beredskapskurs trinn 1 gjennomføres regionalt i et samarbeid med øvrige brannvesen 

på Agder. 

 

I lønnsbudsjett for 2018 er det avsatt kr. 750.000 til kompetanseheving av deltids brannmannskap.  

 

I tillegg blir det avsatt midler i driftsbudsjettet til opplæring av deltid brannmannskap, kr. 165.000 til 

grunnopplæring, post 11502, samt kr. 220.000 til utvidet førerkort kl C (stor brannbil) og 

utrykningskompetanse kode 160, post 11500. 

 

1100.10305:  

Posten dekker overtid for heltidsansatte som er instruktører ved øvelsene med deltids brannmannskap i 

regionen. I tillegg dekkes øvelser ut over ordinær øvelsesplan, eksempelvis øvelser i hht. kommunenes 

ROS-analyse, samvirkeøvelser med politi, ambulanse og Sivilforsvar.  

 

1100.10306: 

Alle innkallinger til brann- og ulykke, heltid- og deltidsmannskap, dekkes over denne posten. Det er 

vanskelig å budsjettere, da bl.a. været, mye tørke på vår/sommer kan gi veldig store utslag. BvS har ca. 

800 utrykninger per år. Èn større skog/krattbrann som varer over noen dager, kommer raskt opp i en 

kostnad på ½ million kroner. 

Antall utrykninger for brannvesenet øker jevnt og trutt. Værforholdene (ekstremvær) påvirker dette, blant 

annet skogbrannsesongen oppleves stadig lengre, fra tidlig vår gjennom hele sommeren.    

 

1100.10xxx: 

BvS er gjennom «Det store brannløftet» tildelt opplæring og utstyr i fbm overflateredning til 4 

brannstasjoner i regionen. Opplæring blir igangsatt vinteren 2017/18. 

 

1100.10400:  

Overtid brukes i minst mulig grad. Av beredskapsmessige hensyn er det avsatt en sum til overtid i 

ekstraordinære tilfeller for reparasjon av biler, materiell etc.  

 

1100.10401:  

Målsetting er at inntektsbringende arbeid, brønnfylling med tankbil, spyling og rengjøring av veibane 

etter oljesøl, assistanse med stigebil etc, utføres mest mulig innenfor normal arbeidstid for å unngå bruk 

av overtid. Men fra tid til annen må oppgaver utføres på overtid. Slike oppdrag blir fakturert, inntektene 

framkommer under post 1100.16200 og 16500.   

 

1100.10500: 

Bruk av tjenestetelefon blir skattelagt den enkelte arbeidstager. 

  

1100.10800:  

Godtgjørelse til styrets medlemmer. 
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1100.10900:  

Arbeidsgivers andel av pensjon til KLP er budsjettert med 18 %.   

 

1100.10902: 

Ulykkesforsikring av ansatte på fritiden. 

 

1100.10990:  

Arbeidsgiveravgiften er 14.1 % av lønnskostnadene. 

   

Driftsutgifter: 

 

1100.11000:  

Kontorrekvisita til brannvesenet og IUA Vest Agder. Materiell som går til IUA blir fakturert IUA 

(Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning).   

 

1100.11150:  

Bevertning til møter og bespisning / drikke ved branner som går over lengre tid.  

 

1100.11200:  

Annet forbruksmateriell, vaskemiddel, lyspærer, tørkepapir etc. 

 

1100.11204: 

Det er avsatt kr. 35.000 til velferdstiltak og erkjentlighetsgaver blant de ansatte. Formålet er at det kan 

søkes om tilskudd til felles sosialt opplegg som er åpent for alle heltid- og deltidsansatte. 

 

1100.11205:  

Verneklær til samtlige brannmannskaper. Utrykningsbukse, jakke, hjelm, støvler, uniform etc. 

 

1100.11206: 

Frikjøp fra ordinær jobb til møte på dagtid i representantskap, representasjon av BvS etc. 

 

1100.11207: 

Prosjekt ”Friske brannmenn” har satt fokus på bl.a. renhold av utrykningstøy. Vi har derfor skilt dette ut i 

egen post for synliggjøring av utgiftene. 

 

1100.11209:  

Denne posten er direkte utgifter vi har på materiell som vi har inntjening på i hovedpost 6.     

 

1100.11300:  

Utgifter til post, bank, tele, internett, bredbånd.  

 

1100.11305:  

Utgifter til overføring av brannalarm fra brannstasjoner til Agder 110-sentral. 

 

1100.11306: 

Posten dekker brukerbetaling for nødnett som dekker driftskostnader av nett, dvs. leie av datalinjer og 

plass til antenner, teknisk vedlikehold og fornyelser/oppdateringer i nettverket og overvåkning.  

 

1100.11500 

Posten kompetanseheving av deltids brannmannskap dekker utgifter til førerkort kl C og kode 160 

(utrykningskjøring), samt fagbladet ”Brannmannen”. 
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I ROS-analysen for BvS ble det konkludert med at dersom en skal være rimelig trygg på at sjåfør med rett 

kompetanse møter ved alarm på brannstasjon uten vaktordning, må minst halvdelen av 

brannmannskapene ha førerkort for brannbil, kl C, og kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160. 

 

BvS er inne i et generasjonsskifte, de siste par årene har vi ansatt 20-30 nye mannskaper grunnet 

alderspensjonering, en utvikling som vil vedvare en stund til. 

Mannskapene som pensjoneres har førerkort som tilfredsstiller kravene for sjåfør på brannbil, uavhengig 

av tyngde. Tidligere var det tilstrekkelig med førerkort kl B med tilleggspåtegning fra Biltilsynet. 

Brannbiler over 7,5 tonn, registrert etter 2002, stiller krav til at fører skal ha førerkort kl C. 

 

Førerkort kl C 

Ved ansettelse av nye deltidsmannskap prioriterer vi personer med førerkort kl C, men dette førerkortet er 

så omfattende å tilegne seg, at det stort sett kun er yrkessjåfører som innehar. 

Slik vi vurderer det, er brannvesenet nødt til å refundere kostnadene for selve kurset og oppkjøring, 

dersom brannmannskap er villig til å ta førerkort kl C på sin fritid, direkte utgifter per førerkort kl C er 

bortimot kr. 40.000.  

 

Førerkort kode 160 

For å tilegne seg kompetanse for utrykningskjøring må en gjennomføre et 14-dagers kurs i 

utrykningskjøring og teori med godkjent instruktør. Det hele avsluttes med prøve og oppkjøring med 

Biltilsynet. 

Kurset koster ca kr. 21.000 per deltaker. Deltidsmannskap må ha fri (permisjon) fra hovedarbeidsgiver, 

BvS må betale lønn i kursperioden. Lønn betales over post 10301. 

 

1100.11502: 

Utgifter til innleide instruktører ved grunnkurset for deltids brannmannskaper samt fakturerte 

driftsutgifter i fbm grunnkurset.  

Det er også budsjettert med Nettkurs fra NBSK som kreves for opptak på grunnutdanning, kostnad kr. 

4.100 per deltaker. 

 

1100.11503: 

Driftsutgifter til øvelsesfelt for røykdykking på bedriftsområdet til Alcoa Farsund.  

 

1100.11504:  

Kurs for de forskjellige nivå for heltids ansatte i brannvesenet blir i hovedsak gjennomført ved Norges 

brannskole (NBSK).  

BvS abonnerer på fagbladet ”Brannmannen” som samtlige heltidsansatte brannmannskaper også får 

tilsendt hjem.  

 

1100.11601:  

Diett/nattillegg i forbindelse med kurs ved bl.a. Norges brannskole i Tjeldsund i Nordland. 

 

1100.11602:  

Kilometergodtgjørelse til deltidsbrannmannskapene ved bruk av egen bil til røykdykkerøvelser og 

utrykning samt godtgjørelse for felles transport til grunnkurs for deltidsmannskaper. 

 

1100.11650:  

Tariffestet avtale om uniform/arbeidstøy til personell i heltidsstilling i brannvesenet. 

 

1100.11700:  

Utgifter til deler for vedlikehold og reparasjon av kjøretøy, pumper, aggregat, redningsverktøy osv. Vi har 

totalt 17 brannbiler med vanntank, 5 tankbiler, 1 stigebil, 1 redning/dykkerbil, 1 redskapsbil og diverse 
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varevogner. Kjøretøyene blir vedlikeholdt av mannskapene ved stasjonen i Mandal og Farsund. 

 

1100.11701:  

Årsavgift for kjøretøy samt vektårsavgift for tankbiler og nyere brannbiler. 

 

1100.11704:  

Utgifter til drivstoff, bensin, diesel, olje etc. BvS har inngått kort-avtale med Statoil/Best. Disse 

selskapene er best representert med bensinstasjoner i vår region.  

 

1100.11705:  

Utgifter til dekk og kjettinger. 

 

1100.11706: 

Posten dekker utgifter til EU/årskontroll av kjøretøy og materiell. Samtlige brannbiler blir tatt inn til 

brannstasjonen i Mandal eller Farsund til årlig kontroll av alt brannmateriell samt bilens tekniske stand. 

For utrykningskjøretøy som ikke er lovpålagt årlig EU kontroll, tar vi hvert år bl.a. bremsetest på 

godkjent verksted som dokumentasjon på sikkerheten. 

 

Årskontroll av ny stigebil er kalkulert til kr. 25.000. Kontroll av materiell som i hht HMS reglement skal 

kontrolleres årlig, kjettinger til bruk redningsverktøy og redningsliner. 

 

1100.11707: 

Reiseutgifter i fbm kurs etc. Ikke oppgavepliktig. 

 

1100.11800:  

Strøm for lys og oppvarming av brannstasjonene i regionen.   

 

1100.11851:  

Forsikring av biler, bygninger, inventar, IKT og ansvar.  

 

1100.11854: 

Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring. 

 

1100.11900:  

Utgifter til leie av brannstasjonen i Vanse. 

 

1100.11951:  

BvS er medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS). Posten dekker også OU-midler (opplysning og 

utvikling). 30 % av OU-midlene tilfaller arbeidsgiversiden og skal i sin helhet fordeles på 

arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling, grunnopplæring og utviklingsarbeid i lov- og avtaleverk.   

 

1100.11952:  

Utgifter til kommunene for blant annet renovasjon, vann og kloakkavgift på brannstasjonene. 

 

1100.11954:  

Faste årlige avgifter og lisenser.  

 

1100.12001:  

Inventar og utstyr er møbler, datamaskiner etc. som ikke er direkte relatert til beredskapen. 
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1100.12003:  

IKT-utstyr. Årlig abonnement for Documaster Arkiv, kr 44.800 fordeles mellom avdelingene med 50 % 

på Beredskapsavd. og 25 % på hhv Forebyggende og Feieravdeling. 

 

1100.12005:  

Reparasjon og vedlikehold samt supplering av nytt vanndykkerutstyr.   

 

110.12006: 

Vedlikehold og reparasjon av røykdykkerutstyr, trykkprøving av røykdykkerflasker, service vedlikehold 

av kompressorer for produksjon av komprimert pusteluft.  

BvS har 57 operative røykdykkerapparater samt reserve trykkluftflasker.  

 

1100.12007: 

Materiell til bruk ved øvelser med brannmannskapene. Væske til røykmaskiner, flytting av bilvrak til 

klipping, pulver etc. 

 

1100.12008:  

Brann/redningsmateriell er utstyr som er direkte relatert til beredskapen. Innkjøp av nytt 

røykdykkerutstyr, pumper, redningsverktøy og brannmateriell forøvrig. 

 

1100.12009: 

Posten dekker vedlikehold av hjertestartere plassert i mange av brannbilene i regionen samt utgifter for 

instruktør for opplæring/vedlikehold i bruk. 

 

1100.12300:  

Vedlikehold bygg og anlegg, herunder ventilasjonsanlegg. Flere av de 15 brannstasjonene trenger mer 

vedlikehold, oppussing, maling etc 

 

1100.12407:  

Posten dekker reparasjon og vedlikehold av utalarmeringsenheter/Nødnettradio.  

 

1100.12409:  

Vedlikehold av alt materiell- og utstyr unntatt biler, vanndykkerutstyr og røykdykkerutstyr. Pumper, 

brannmateriell, kjøp av verktøy etc.  

 

1100.12600: 

Det er inngått avtale med et rengjøringsbyrå for vask av kontorer, feieravdelingen, vaktrom og 

bad/garderober. 

 

1100.12704:  

Abonnement dekker bedriftshelsetjeneste for heltidsansatte. Deltidsansatte røykdykkere har også jevnlig 

legesjekk. Av praktiske grunner blir denne utført av fastlege, utgiftene dekkes av BvS.     

Intervall for legesjekk av røykdykkere er hvert 5. år inntil 40 års aldersgrense, hvert annet år mellom 40 

og 50, årlig sjekk etter fylte 50 år. 

 

1100.13500:  

Mandal kommune, økonomi- og lønningskontor, tar seg av hhv regnskapsførsel, fakturering- og 

innkreving av utestående fordringer samt lønnskjøring.     

Utgiftene blir fordelt med 80 % på Beredskapsavdelingen, 10 % hver på hhv Feier- og Forebyggende 

avdeling. 
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1100.13701:  

Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder utfører revisjon av Beredskap, Forebyggende- og Feieravdeling. 

Utgiftene blir fordelt med 50 % på Beredskap, 25 % på hhv Forebyggende og Feieravdeling. 

 

1100.13703: 

Jfr forskrift om røyk- og kjemikaliedykking skal personell uttatt til denne tjeneste gjennomføre fysisk test 

èn gang per år. Testen er lik for alle, enten man er 20 eller 55 år.  

Dersom røykdykkerne skal ha mulighet for å gjennomføre testen må det trenes jevnlig. For å 

imøtekomme røykdykkernes behov, har vi avtale med treningssentre i regionen så mannskapene har 

mulighet for å trene jevnlig for å nå målene. 

 

1100.13706:  

BvS dekker alle kommunens utgifter for publikumsvarsling av brann- og ulykker samt utalarmering av 

brannmannskap.  

Pris per innbygger for 2018 er kr. 42 * 51.600 innbyggere     kr. 2.167.500 

 

Dette utgjør en økning på 4,3 % i forhold til 2016. 

 

Brannalarmer tilknyttet 110-sentralen har kundeforholdet til BvS. 

For brannalarmer betaler vi 10 % av inntektene til 110-sentralen.  

Pris per brannalarm 2017 er kr. 5.400 * 10 % = kr. 540 * 420 stk  kr.    226.800 

Totalt:          kr. 2.394.300  

 

Inntekt for alarmene til BvS kommer inn på postene 16202 og 16508. 

 

1100.14290: 

Merverdiavgift for samtlige poster som blir refundert havner her, det innebærer at de øvrige poster i 

budsjettet er netto uten mva. Utgiftene her kommer igjen som inntekt på post 1100.17290. 

 

1100.15000: 

Renter til lån for kjøp av bygning til brannstasjon i Eiken samt innredning av denne og brannstasjon på 

Byremo, Marnardal og Kvinlog. Delfinansiert ny stigebil.  

Samtlige brannstasjoner må oppgraderes i hht pålegg fra Arbeidstilsynet, ventilasjon, garderober etc. 

Rente for lån på 4.0 millioner kroner, kr. 80.000 per år. 

 

Lån per 31.12.2016: 

Beredskapsavdelingen:     

Post 245320001  kr. 1.178.948 

Post 245355001  «   1.166.740   kr. 2.345.688 

 

Feieravdelingen: 

Post 245320002  kr.    196.872 

Post 245355002  «      154.700   kr.    351.572 

Total lån per dd      kr. 2.697.260 

 

Lånerammen til BvS er på 5 million kroner. 

 

1100.15100: 

Avdrag på lån i hht ovennevnte. Nedbetaling av lån på 4 millioner kroner på 20 år, kr. 200.000 per år.  
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Inntekter: 

 

1100.16200:  

Tjenester vi utfører for andre og tar betalt for som ikke er mva. pliktig. Beredskapen tar seg av merking 

av brannkummer i Mandal, spyling/rengjøring av veibane etter ulykke etc. Flagging av Mandal sentrum. 

BvS er vertsbrannvesen og har den daglige ledelse for IUA Vest Agder (Interkommunalt Utvalg mot 

Akutt forurensning) olje- og kjemikalievernberedskap for 11 kommuner, Flekkefjord, Sirdal og de 9 

kommunene som er tilknyttet BvS.  

Administrasjon og drift av IUA Vest Agder blir fakturert og kommer som inntekt her.   

 

1100.16202:  

Inntekter for automatiske brannalarmer tilknyttet Agder 110-sentral. Automatiske alarmer fra bygninger 

tilhørende kommuner innenfor BvS er ikke mva. pliktig. 

Totalt er ca 420 brannalarmanlegg tilknyttet, fordelt som inntekt på postene 16202 og 16508. 

 

Det er budsjettert med en økning for overvåking av brann- og innbruddsalarmer i hht følgende: 

 

Pris 2017   Pris 2018  

Brannalarm     kr. 5.150   kr. 5.400 

 

1100.16207:  

Annet salg av varer og tjenester. 

 

1100.16300:  

Beredskapsavdelingen står som eier og ansvarlig for vedlikehold av bygninger til brannvesenet. 

Forebyggende avdeling ”leier” kontorlokaler ved brannstasjonen i Farsund og Mandal.  

Kvinesdal kommune leier kontorlokaler på brannstasjonen på Åmot.  

Inntekt på husleie hhv kr. 73.000 og kr. 24.000. 

 

1100.16307:  

Beredskapsavdelingen står som eier og ansvarlig for vedlikehold av samtlige kjøretøy til brannvesenet. 

Forebyggende avdeling ”leier” kjøretøy til tilsyn og øvelser. 

 

1100.16500:  

Oppdrag vi utfører for andre og tar betalt for som er mva. pliktig. Vannfylling av brønner, 

svømmebasseng og lignende, lensing av båter/kjellere etc, samt annet arbeid som kan utføres med vårt 

materiell uten at dette svekker beredskapen.   

 

1100.16508:  

Mva. pliktige inntekter for automatiske brann, heis og tekniske alarmer tilknyttet Agder 110-sentral. Dette 

er automatiske alarmer fra bedrifter og forretningsbygg. 

 

1100.17100: 

Refusjon sykepenger fra NAV. 

 

1100.17101: 

Refusjon foreldrepenger i fbm fødsel / pappapermisjon fra NAV. 

 

1100.17702: 

Refusjon feriepenger i fbm sykelønn fra NAV 
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1100.17501:  

Beredskapsavdelingen tar seg av vedlikeholdet av Feieravdelingens kjøretøy og garderobe / kontor / 

oppholdsrom. Detter er stipulert til en fast sum årlig.  

 

1100.17751 – 17759:  

Utgifter til brann- og ulykkesberedskap for eierkommunene. 

 

1100.18902: 

Vi er i den heldige situasjon at vi har personell på vakt som har bakgrunn som oppretter- og lakkerer. Ved 

skade på egne kjøretøy kan vi få erstatning utbetalt fra forsikringsselskap og utføre reparasjonene selv. 

 

1100.19000:  

En del av finansieringen av brannvesenet er renteinntekter fra bank. Renteinntektene er for tiden svært 

lav. 

 

1100.19005: 

Morarenter i forbindelse med for sein innbetaling av faktura utstedt av BvS.  
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Beredskapsavd. 3391, budsjett 2018 - alternativ 1 
 

     

0 0 0 

06.09.2017 
    

Budsjett 18 Budsjett 17 
Regnskap 

16 

        1100.10100 Fastlønn heltidsansatte 
 

11 750 000 9 610 000 9 709 329 

1100.10102 Tilleggslønn deltid 
  

3 588 000 0 899 918 

 
Ekstra tillegg utvarslingsenhet, a kr. 2000      330 000 0 0 

 1100.10103 Helligdagstillegg 
  

380 000 353 000 350 074 
 

1100.10104 Tilleggslønn heltid 
  

2 875 000 7 586 000 6 021 074 
 

 
Ekstra tillegg utvarslingsenhet, a kr. 2000        40 000 0 0 

 1100.10201 Sykevikar 
   

60 000 60 000 237 378 
 

1100.10203 Ekstravakter 
  

200 000 200 000 226 669 
 

1100.10300 Ekstrahjelp/engasjement 
 

20 000 200 000 273 913 
 

1100.10304 Grunnkurs deltidsmannskap 
 

750 000 975 000 872 557 
 

1100.10305 Øvelser deltidsmannskap 
 

200 000 255 000 389 061 
 

1100.10306 Utrykninger - innkalling 
 

3 100 000 2 900 000 3 077 360 
 

1100. Opplæring overflateredning 
 

0 310 000 0 
 

1100.10400 Overtid 
   

20 000 20 000 14 040 
 

1100.10401 Arbeid for andre 
  

20 000 20 000 60 450 
 

1100.10500 
Annen lønn og trekkpliktig 
godtgjørelse 0 55 000 38 138  

1100.10800 Godtgj. Folkevalgte 
  

80 000 75 000 15 600 
 

1100.10900 Pensjonsinnskudd, pliktig forsikring 3 345 000 3 095 000 3 088 306 
 

1100.10902 Skattepliktig forsikringsordning 
 

170 000 160 000 170 302 
 

1100.10990 Arbeidsgiveravgift 
  

3 796 000 3 648 000 3 558 140 
 

Sum hovedpost 0 
   

30 724 000 29 522 000 29 002 309 
 

        
 

1100.11000 Kontorutgifter 
  

30 000 50 000 26 133 
 

1100.11150 Matvarer, bevertning 
  

100 000 100 000 116 338 
 

1100.11200 
Samlepost annet 
forbruksmateriell 

 
100 000 76 000 91 181  

1100.11201 Utgiftsdekning egne ansatte 
 

0 0 2 080 
 

1100.11204 Velferdstiltak og erkjentlighetsgaver 25 000 30 000 20 772 
 

1100.11205 Arbeidsklær 
  

125 000 120 000 157 612 
 

1100.11206 Tjenestefrikjøp 
  

10 000 5 000 0 
 

1100.11207 Renhold utrykningstøy 
 

30 000 30 000 35 230 
 

1100.11209 Utgifter til videresalg 
  

0 20 000 0 
 

1100.11300 Post, bank, tele, internett, bredbånd 110 000 118 000 85 167 
 

1100.11305 Alarmlinjer 
  

7 000 7 000 44 956 
 

1100.11306 Drift av Nødnett 
  

1 200 000 1 200 000 1 265 962 
 

1100.11309 
Telefon betalt av ansatte via 
lønn 

 
0 0 -6 588  

1100.11500 Kurs deltid, kl C-160 
  

220 000 270 000 243 353 
 

1100.11502 Grunnopplæring brannkonstabler 
 

165 000 170 000 159 096 
 

1100.11503 Øvelsesfelt Alcoa 
  

10 000 10 000 5 597 
 

1100.11504 Opplæring, kurs heltid 
 

40 000 40 000 36 589 
 

1100.11601 Diett - nattillegg 
  

5 000 5 000 0 
 

1100.11602 Kilometergodtgjørelse 
 

110 000 105 000 148 645 
 

1100.11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 25 000 17 000 22 925 
 

1100.11651 Telefongodtgjørelse 
  

0 0 -750 
 

1100.11652 Utgiftsdekning, oppgavepl. transport 0 0 3 975 
 

1100.11700 Vedlikehold biler-utstyr 
 

300 000 310 000 511 840 
 

1100.11701 Årsavgift, vektårsavgift biler 
 

77 000 77 000 75 508 
 

1100.11704 Bensin, diesel, olje  
  

270 000 285 000 244 995 
 

1100.11705 Dekk, kjettinger 
  

75 000 75 000 77 047 
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1100.11706 EU / årskontroll 
  

80 000 80 000 105 556 
 

1100.11707 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 
 

25 000 20 000 31 573 
 

1100.11800 Strøm 
   

300 000 250 000 237 852 
 

1100.11851 Forsikring bygning, anlegg, biler 
 

195 000 280 000 287 007 
 

1100.11854 Kollektiv ulykkes- og gruppelivsfors.                180000 0 47 864 
 1100.11900 Leie brannstasjon Vanse 

 
35 000 35 000 39 844 

 
1100.11951 Kontingent KS 

  

110 000 110 000 76 856 
 

1100.11952 Kommunale eiendomsgebyrer 
 

65 000 65 000 57 576 
 

1100.11954 Lisenser og dataprogram 
 

10 000 10 000 11 132 
 

Sum hovedpost 1 
   

4 034 000 3 970 000 4 262 923 
 

        
 

1100.12001 Inventar og utstyr  
  

100 000 120 000 148 960 
 

1100.12003 IKT-utstyr 
   

30 000 30 000 38 589 
 

1100.12005 Froskemannstjenesten 
 

50 000 50 000 31 912 
 

1100.12006 Røykdykkerutsyr 
  

92 000 92 000 116 700 
 

1100.12007 Øvelse- og øvelsesmateriell 
 

26 000 26 000 33 675 
 

1100.12008 Brann/redningsmateriell 
 

300 000 300 000 221 273 
 

1100.12009 Hjertestarter 
  

10 000 10 000 4 280 
 

1100.12300 Vedlikehold bygg 
  

100 000 200 000 307 965 
 

1100.12407 Alarmanlegg, drift og vedlikehold 
 

16 000 16 000 11 375 
 

1100.12409 Vedlikehold utstyr,verktøy 
 

100 000 100 000 89 420 
 

1100.12600 Utgifter til leievask 
  

23 000 23 000 20 697 
 

1100.12702 Konsulenthonorar 
  

0 0 17 257 
 

1100.12704 Bedriftshelsetjeneste 
  

110 000 100 000 107 588 
 

Sum hovedpost 2 
   

957 000 1 067 000 1 149 691 
 

        
 

1100.13500 Regnskap/lønn Mandal kom. (8/10) 162 000 160 000 131 000 
 

1100.13701 Kommunerevisjonen Vest (1/2) 
 

25 000 25 000 19 125 
 

1100.13703 Fysisk trening røykdykkere 
 

90 000 90 000 60 700 
 

1100.13706 110 varsling 
  

2 395 000 2 270 000 2 217 223 
 

Sum hovedpost 3 
   

2 672 000 2 545 000 2 428 048 
 

        
 

1100.14290 Mva pliktig 
  

1 000 000 900 000 1 061 157 
 

1100.14701 Tap, nedskriving av fordringer 
 

0 0 27 345 
 

Sum hovedpost 4 
   

1 000 000 900 000 1 088 502 
 

        
 

Sum driftsutgifter post 0+1+2+3+4 
 

39 387 000 38 004 000 37 931 473 
 

        
 

1100.15000 Renter på lån 
  

100 000 70 000 51 305 
 

1100.15002 Forsinkelsesrenter 
  

0 
 

35 
 

1100.15100 Avdrag lån 
  

200 000 235 000 139 832 
 

1100.15905 Kalkulatoriske kostnader 
 

0 0 -135 492 
 

Sum hovedpost 5 
   

300 000 305 000 55 680 
 

        
 

Totale utgifter: Post 0-1-2-3-4-5 
  

39 687 000 38 309 000 37 987 153 
 

        
 

Inntekter 
       

 
1100.16200 Salg av varer og tjenester,ikke mva pliktig     -300 000 -250 000 -677 049 

 1100.16201 Purregebyr, fakturering 
 

0 0 18 941 
 

1100.16202 Inntekter alarmsentral, ikke mva. 
 

-783 000 -645 000 -653 864 
 

1100.16207 Annet salg av varer og tjenester 
 

-20 000 -20 000 -1 155 
 

1100.16300 Husleieinntekter, utleie av lokale 
 

-97 000 -71 000 -102 000 
 

1100.16307 Utleie av bil 
  

-64 000 -63 000 -61 000 
 

1100.16500 Arbeid for andre, mva pliktig 
 

-430 000 -430 000 -386 326 
 

1100.16508 Innt. alarmsentral, mva. pliktig 
 

-1 491 000 -1 300 000 -1 261 335 
 

Sum hovedpost 6 
   

-3 185 000 -2 779 000 -3 123 788 
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1100.17100 Ref. sykelønn 
  

-50 000 -50 000 -214 620 
 

1100.17101 Ref. foreldrepenger 
  

0 0 -178 800 
 

1100.17102 Ref. feriepenger sykelønn 
 

0 0 -37 034 
 

1100.17290 Ref.mva komp.drift 
  

-1 000 000 -900 000 -1 061 157 
 

1100.17501 Intern overføring Feieravd.  
 

-35 000 -35 000 0 
 

1100.17751 Marnardal 
 

4,81 % 
 

-1 657 000 -1 617 000 -1 537 000 
 

1100.17752 Audnedal 
 

3,77 % 
 

-1 300 000 -1 268 000 -1 204 000 
 

1100.17753 Åseral 
 

3,24 % 
 

-1 116 000 -1 089 000 -1 035 000 
 

1100.17754 Hægebostad 3,87 % 
 

-1 335 000 -1 302 000 -1 236 000 
 

1100.17755 Farsund 
 

20,06 % 
 

-6 914 000 -6 745 000 -6 408 000 
 

1100.17756 Lyngdal    
 

15,21 % 
 

-5 242 000 -5 114 000 -4 859 000 
 

1100.17757 Lindesnes 
 

8,42 % 
 

-2 902 000 -2 831 000 -2 690 000 
 

 
Vertskommunetilskudd 

 
-750 000 -720 000 -705 000 

 
1100.17758 Mandal 

 
28,65 % 

 
-9 875 000 -9 634 000 -9 152 000 

 
1100.17759 Kvinesdal 

 
11,97 % 

 
-4 126 000 -4 025 000 -3 824 000 

 
Sum hovedpost 7 

 
100,00 % 

 
-36 302 000 -35 330 000 -34 141 611 

 

        
 

1100.18902 Erstatning for skade 
  

0 0 0 
 

Sum hovedpost 8 
   

0 0 0 
 

        
 

1100.19000 
Renter 
bankinnskudd 

  

-200 000 -200 000 -319 625  

1100.19003 Forsinkelsesrenter 
  

0 0 -23 934 
 

1100.19300 Bruk av tidl.års mindreforbruk 
 

0 0 0 
 

1100.19800 Regnskapsmessig merforbruk 
 

0 0 -219 449 
 

Sum hovedpost 9 
   

-200 000 -200 000 -563 008 
 

        
 

1100.36600 Salg av utstyr 
  

0 0 0 
 

Sum hovedpost 10 
   

0 0 0 
 

        
 

Totale inntekter: Post 6+7+8+9+10 
 

-39 687 000 -38 309 000 0 
 

Totale utgifter 
   

39 687 000 38 309 000 0 
 

Total sum 
    

0 0 0 
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Beredskapsavd. 3391, budsjett 2018 - alternativ 2 
 

     

0 0 
 

 

16.08.2017 
    

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2017 

Regnskap 
16  

        
 

1100.10100 Fastlønn heltidsansatte 
 

11 750 000 9 610 000 9 709 329 
 

1100.10102 Tilleggslønn deltid 
  

3 588 000 0 899 918 
 

Ekstra for  utvarslingsenhet, à kr. 2000                        330 000                    0 0 
 1100.10103 Helligdagstillegg 

  

380 000 353 000 350 074 
 

1100.10104 Tilleggslønn heltid 
  

2 875 000 7 586 000 6 021 074 
 

Ekstra for  utvarslingsenhet, a kr. 2000                          40 000 0 0  

1100.10201 Sykevikar 
   

60 000 60 000 237 378 
 

1100.10203 Ekstravakter 
  

200 000 200 000 226 669 
 

1100.10300 Ekstrahjelp/engasjement 
 

45 000 200 000 273 913 
 

1100.10304 Grunnkurs deltidsmannskap 
 

750 000 975 000 872 557 
 

1100.10305 Øvelser deltidsmannskap 
 

200 000 255 000 389 061 
 

1100.10306 Utrykninger - innkalling 
 

3 100 000 2 900 000 3 077 360 
 

1100. Opplæring overflateredning 
 

310 000 310 000 0 
 

1100.10400 Overtid 
   

20 000 20 000 14 040 
 

1100.10401 Arbeid for andre 
  

20 000 20 000 60 450 
 

1100.10500 
Annen lønn og trekkpliktig 
godtgjørelse 0 55 000 38 138  

1100.10800 Godtgj. Folkevalgte 
  

80 000 75 000 15 600 
 

1100.10900 Pensjonsinnskudd, pliktig forsikring 3 346 000 3 095 000 3 088 306 
 

1100.10902 Skattepliktig forsikringsordning 
 

170 000 160 000 170 302 
 

1100.10990 Arbeidsgiveravgift 
  

3 846 000 3 648 000 3 558 140 
 

Sum hovedpost 0 
   

31 110 000 29 522 000 29 002 309 
 

        
 

1100.11000 Kontorutgifter 
  

40 000 50 000 26 133 
 

1100.11150 Matvarer, bevertning 
  

100 000 100 000 116 338 
 

1100.11200 Annet forbruksmateriell 
 

100 000 76 000 91 181 
 

1100.11201 Utgiftsdekning egne ansatte 
 

0 0 2 080 
 

1100.11204 Velferdstiltak og erkjentlighetsgaver 35 000 30 000 20 772 
 

1100.11205 Arbeidsklær 
  

125 000 120 000 157 612 
 

1100.11206 Tjenestefrikjøp 
  

10 000 5 000 0 
 

1100.11207 Renhold utrykningstøy 
 

30 000 30 000 35 230 
 

1100.11209 Utgifter til videresalg 
  

0 20 000 0 
 

1100.11300 Post, bank, tele, internett, bredbånd 110 000 118 000 85 167 
 

1100.11305 Alarmlinjer 
  

7 000 7 000 44 956 
 

1100.11306 Drift av Nødnett 
  

1 200 000 1 200 000 1 265 962 
 

1100.11309 Telefon betalt av ansatte via lønn 
 

0 0 -6 588 
 

1100.11500 Kurs deltid, kl C-160 
  

220 000 270 000 243 353 
 

1100.11502 Grunnopplæring brannkonstabler 
 

165 000 170 000 159 096 
 

1100.11503 Øvelsesfelt Alcoa 
  

10 000 10 000 5 597 
 

1100.11504 Opplæring, kurs heltid 
 

40 000 40 000 36 589 
 

1100.11601 Diett - nattillegg 
  

5 000 5 000 0 
 

1100.11602 Kilometergodtgjørelse 
 

110 000 105 000 148 645 
 

1100.11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 25 000 17 000 22 925 
 

1100.11651 Telefongodtgjørelse 
  

0 0 -750 
 

1100.11652 
Utgiftsdekning, oppgavepliktig 
transport 0 0 3 975  

1100.11700 Vedlikehold biler-utstyr 
 

300 000 310 000 511 840 
 

1100.11701 Årsavgift, vektårsavgift biler 
 

77 000 77 000 75 508 
 

1100.11704 Bensin, diesel, olje  
  

280 000 285 000 244 995 
 

1100.11705 Dekk, kjettinger 
  

75 000 75 000 77 047 
 

1100.11706 EU / årskontroll 
  

80 000 80 000 105 556 
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1100.11707 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 
 

25 000 20 000 31 573 
 

1100.11800 Strøm 
   

300 000 250 000 237 852 
 

1100.11851 Forsikring bygning, anlegg, biler 
 

195 000 280 000 287 007 
 

1100.11854 Kollektiv ulykkes- gruppelivsforsikring         180.000 0 47 864 
 1100.11900 Leie brannstasjon Vanse 

 
35 000 35 000 39 844 

 
1100.11951 Kontingent KS 

  

110 000 110 000 76 856 
 

1100.11952 Kommunale eiendomsgebyrer 
 

65 000 65 000 57 576 
 

1100.11954 Lisenser og dataprogram 
 

10 000 10 000 11 132 
 

Sum hovedpost 1 
   

4 064 000 3 970 000 4 262 923 
 

        
 

1100.12001 Inventar og utstyr  
  

120 000 120 000 148 960 
 

1100.12003 IKT-utstyr 
   

30 000 30 000 38 589 
 

1100.12005 Froskemannstjenesten 
 

50 000 50 000 31 912 
 

1100.12006 Røykdykkerutsyr 
  

92 000 92 000 116 700 
 

1100.12007 Øvelse- og øvelsesmateriell 
 

26 000 26 000 33 675 
 

1100.12008 Brann/redningsmateriell 
 

300 000 300 000 221 273 
 

1100.12009 Hjertestarter 
  

10 000 10 000 4 280 
 

1100.12300 Vedlikehold bygg 
  

200 000 200 000 307 965 
 

1100.12407 Alarmanlegg, drift og vedlikehold 
 

16 000 16 000 11 375 
 

1100.12409 Vedlikehold utstyr,verktøy 
 

100 000 100 000 89 420 
 

1100.12600 Utgifter til leievask 
  

23 000 23 000 20 697 
 

1100.12702 Konsulenthonorar 
  

0 0 17 257 
 

1100.12704 Bedriftshelsetjeneste 
  

110 000 100 000 107 588 
 

Sum hovedpost 2 
   

1 077 000 1 067 000 1 149 691 
 

        
 

1100.13500 Regnskap/lønn Mandal kom. (8/10) 162 000 160 000 131 000 
 

1100.13701 Kommunerevisjonen Vest (1/2) 
 

25 000 25 000 19 125 
 

1100.13703 Fysisk trening røykdykkere 
 

90 000 90 000 60 700 
 

1100.13706 110 varsling 
  

2 395 000 2 270 000 2 217 223 
 

Sum hovedpost 3 
   

2 672 000 2 545 000 2 428 048 
 

        
 

1100.14290 Mva pliktig 
  

1 000 000 900 000 1 061 157 
 

1100.14701 Tap, nedskriving av fordringer 
 

0 0 27 345 
 

Sum hovedpost 4 
   

1 000 000 900 000 1 088 502 
 

        
 

Sum driftsutgifter post 0+1+2+3+4 
 

39 923 000 38 004 000 37 931 473 
 

        
 

1100.15000 Renter på lån 
  

100 000 70 000 51 305 
 

1100.15002 Forsinkelsesrenter 
  

0 
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1100.15100 Avdrag lån 
  

200 000 235 000 139 832 
 

1100.15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 
 

0 0 0 
 

1100.15905 Kalkulatoriske kostnader 
 

0 0 -135 492 
 

Sum hovedpost 5 
   

300 000 305 000 55 680 
 

        
 

Totale utgifter: Post 0-1-2-3-4-5 
  

40 223 000 38 309 000 37 987 153 
 

        
 

Inntekter 
       

 
1100.16200 Salg varer/tjenester,ikke mva                     -300 000 -250 000 -677 049 

 1100.16201 Purregebyr, fakturering 
 

0 0 18 941 
 

1100.16202 Inntekter alarmsentral, ikke mva. 
 

-783 000 -645 000 -653 864 
 

1100.16207 Annet salg av varer og tjenester 
 

-20 000 -20 000 -1 155 
 

1100.16300 Husleieinntekter, utleie av lokale 
 

-97 000 -71 000 -102 000 
 

1100.16307 Utleie av bil 
  

-64 000 -63 000 -61 000 
 

1100.16500 Arbeid for andre, mva pliktig 
 

-430 000 -430 000 -386 326 
 

1100.16508 Inntekter alarmsentral, mva. pliktig 
 

-1 491 000 -1 300 000 -1 261 335 
 

Sum hovedpost 6 
   

-3 185 000 -2 779 000 -3 123 788 
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1100.17100 Ref. sykelønn 
  

-50 000 -50 000 -214 620 
 

1100.17101 Ref. foreldrepenger 
  

0 0 -178 800 
 

1100.17102 Ref. feriepenger sykelønn 
 

0 0 -37 034 
 

1100.17290 Ref.mva komp.drift 
  

-1 000 000 -900 000 -1 061 157 
 

1100.17501 Intern overføring Feieravd.  
 

-35 000 -35 000 0 
 

1100.17751 Marnardal 
 

4,81 % 
 

-1 684 000 -1 617 000 -1 537 000 
 

1100.17752 Audnedal 
 

3,77 % 
 

-1 320 000 -1 268 000 -1 204 000 
 

1100.17753 Åseral 
 

3,24 % 
 

-1 134 000 -1 089 000 -1 035 000 
 

1100.17754 Hægebostad 3,87 % 
 

-1 355 000 -1 302 000 -1 236 000 
 

1100.17755 Farsund 
 

20,06 % 
 

-7 021 000 -6 745 000 -6 408 000 
 

1100.17756 Lyngdal    
 

15,21 % 
 

-5 324 000 -5 114 000 -4 859 000 
 

1100.17757 Lindesnes 
 

8,42 % 
 

-2 947 000 -2 831 000 -2 690 000 
 

 
Vertskommunetilskudd 

 
-750 000 -720 000 -705 000 

 
1100.17758 Mandal 

 
28,65 % 

 
-10 028 000 -9 634 000 -9 152 000 

 
1100.17759 Kvinesdal 

 
11,97 % 

 
-4 190 000 -4 025 000 -3 824 000 

 
Sum hovedpost 7 

 
100,00 % 

 
-36 838 000 -35 330 000 -34 141 611 

 

        
 

1100.18902 Erstatning for skade 
  

0 0 0 
 

Sum hovedpost 8 
   

0 0 0 
 

        
 

1100.19000 
Renter 
bankinnskudd 

  

-200 000 -200 000 -319 625  

1100.19003 Forsinkelsesrenter 
  

0 0 -23 934 
 

1100.19300 Bruk av tidl.års mindreforbruk 
 

0 0 0 
 

1100.19800 Regnskapsmessig merforbruk 
 

0 0 -219 449 
 

Sum hovedpost 9 
   

-200 000 -200 000 -563 008 
 

        
 

1100.36600 Salg av utstyr 
  

0 0 0 
 

Sum hovedpost 10 
   

0 0 0 
 

        
 

Totale inntekter: Post 6+7+8+9+10 
 

-40 223 000 -38 309 000 0 
 

Totale utgifter 
   

40 223 000 38 309 000 0 
 

Total sum 
    

0 0 0 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-07 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 29.09.2017 
 

 

 

BUDSJETT FOR FOREBYGGENDE AVDELING - 2018. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2018 godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2018. 

 

 

 

Trykte vedlegg: 

Brannsjefens kommentarer til budsjettpostene. 

Budsjettforslag 2018. 

 

Saksframstilling: 

Som tidligere omtalt er brannvesenets budsjett og regnskap for Beredskap, Forebyggende og 

Feieravdeling delt. 

 

Budsjettforslag er videreføring av driften på dagens nivå med økning i hht pris og lønnsveksten 

(deflatoren) i kommunesektoren for 2017 som er anslått til 2,5 %.  

 

Budsjettet vedtas på rammenivå for den enkelte avdeling. Budsjett på detaljnivå ligger vedlagt. 

  

 

       budsjett 18 budsjett 17 regnskap 16 
1400.17751 Ref. Marnardal                     4,81 % -207 000 -202 000 -193 000 

1400.17752 Ref. Audnedal                     3,77 % -162 000 -158 000 -152 000 

1400.17753 Ref. Åseral                         3,24 % -139 000 -136 000 -130 000 

1400.17754 Ref. Hægebostad                3,87 % -166 000 -162 000 -156 000 

1400.17755 Ref. Farsund                      20,06 % -863 000 -842 000 -806 000 

1400.17756 Ref. Lyngdal                      15,21 % -654 000 -638 000 -611 000 

1400.17757 Ref. Lindesnes                    8,42 % -362 000 -353 000 -338 000 

1400.17758 Ref. Mandal                      28,65 % -1 232 000 -1 202 000 -1 151 000 

1400.17759 Ref. Kvinesdal 11,97 % -515 000 -502 000 -481 000 

 

 

Organisering 

Forebyggende avdeling skal være bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets 

gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles, jfr. forskrift om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn.  
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Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter ovennevnte forskrift per 10.000 

innbyggere i brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere 

ressurser.  

BvS dekker 9 kommuner med 51.600 innbyggere. Minimumsbemanningen ved avdelingen skal da være 5 

årsverk pluss leder. 

  

Jfr. lov om brann og eksplosjonsvern § 13 særskilte brannobjekter:  

”Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter 

m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.  

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse er 

tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, 

herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av 

betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.  

Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn med byggverk m.m. 

som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er 

fulgt opp.  

Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med 

andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd.” 

 

Jfr. brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 punkt a og b, skal brannvesenet;  

 

a) 
gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 

brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

 

Jfr forskrift om brannforebygging, kapittel 4. Kommunens forebyggende plikter 

§ 14.Kartlegging av risikoen for brann 

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø 

og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som 

har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap 

av mange menneskeliv. 

§ 15.Planlegging av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den kartlagte 

risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og begrunnes. 

§ 16.Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på bakgrunn 

av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen for brann. 

Det skal utarbeides en plan for gjennomføring av informasjons- og motivasjonstiltak. Det skal være satt 

mål for aktiviteten, og målgrupper skal prioriteres på bakgrunn av vurdert risiko. Aktiviteten skal 

evalueres jevnlig.  

Det forutsettes at brannvesenet gjennomfører informasjonsaktiviteter rettet mot utvalgte målgrupper som 

for eksempel omsorgsboliger, barnehager, skoler, restauranter og forsamlingslokaler. Som et minimum 

forventes det at man følger opp og deltar i de sentralt initierte aktivitetene. 
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Det forventes at brannvesenet skal være aktiv medspiller og bistå i undervisning i forhold til følgende 
områder: 

 

• grunnskole og videregående skole 

• ansatte i helse- og sosialtjenesten rettet mot omsorgsboliger/eneboliger med pleietrengende 

• ansatte/brannvernledere i helseinstitusjoner (sykehjem/sykehus) 

• informasjon mot allmennheten generelt. 

 

Sammen med Agder Energi gjennomføres undervisning i samtlige 6. klasser. 

 

Det gjennomføres èn dags kurs for brannvernledere samt motivasjonstiltak ved forskjellige anledninger. 

 

Det skal gjennomføres besøk og brannvernopplæring av storgruppene i samtlige barnehager. 

 

Tilbud om bistand til brannøvelse hos samtlige pleieinstitusjoner.  
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Kommentarer til budsjettpostene. 

 

Lønn:   

1400.10100.3382:  

Lønn til avdelingens seksjonsleder, 2 inspektører og 3 brannmestere. 50 % av lønnen til èn brannmester 

dekkes av Feieravdelingen pga administrative arbeid med ajourføring av feierregister samt utførelse av 

tilsyn av fyringsanlegg i tett trehusbebyggelse. 

Forebyggende avdeling dekker 10 % av lønn til brannsjef, dette synliggjør felles administrative kostnader. 

 

1400.10104 

Fast tilleggslønn.   

 

1400.10400 

Det er avsatt kr. 10.000 til overtid til bruk i fbm. forebyggende informasjon på messer etc.  

 

1400.10900:  

Arbeidsgivers andel av pensjon til KLP er budsjettert med 18 %.   

 

1400.10902: 

Ulykkesforsikring av ansatte på fritiden. 

 

1400.10990:  

Arbeidsgiveravgiften er 14.1 % av lønnskostnadene. 

   

Driftsutgifter: 

 

1400.11000:  

Kontorrekvisita til forebyggende kontor i Farsund og Mandal. 

 

1400.11150:  

Bevertning til møter og kurs. 

 

1400.11200:  

Annet forbruksmateriell, vaskemiddel, lyspærer, tørkepapir etc. 

 

1400.11205:  

Verneklær, kjeledress, støvler, uniform etc. 

 

1400.11209:  

Denne posten er direkte utgifter vi har på materiell som vi har inntjening på i hovedpost 36.     

 

1400.11300:  

Utgifter til post, bank, tele, internett, bredbånd.  

 

1400.11504:  

Opplæring og kurs ved Norges brannskole (NBSK) og fagseminar.   

 

1400.11602:  

Kilometergodtgjørelse til forebyggende personell ute på tilsyn i distriktet i den grad det ikke er tjenestebil 

tilgjengelig. 
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1400.11650:  

Tariffestet avtale om uniform/arbeidstøy til personell i heltidsstilling i brannvesenet. 

 

1400.11707: 

Reiseutgifter i fbm kurs, seminar etc. Ikke oppgavepliktig. Forebyggende personell fra hele landet samles 

årlig, her er også representanter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) representert.  

 

1400.11800:  

Strøm for lys og oppvarming av kontorer. 

 

1400.11851:  

Forsikring av inventar, IKT og ansvar.  

 

1400.11854: 

Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring. 

 

1400.11900:  

Utgifter til leie av kontorlokaler fra Beredskapsavdelingen i Mandal og Farsund. 

 

1400.11951:  

BvS er medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS). 

 

1400.12001:  

Inventar og utstyr, møbler, datamaskiner etc. 

 

1400.12003:  

IKT utstyr. Programvare for data, lisens for tilsynsprogram, Norges eiendommer, samt årlig abonnement 

for Documaster Arkiv, kr 44.800 fordeles mellom avdelingene med 50 % på Beredskapsavd. og 25 % på 

hhv Forebyggende og Feieravdeling. 

 

1400.12007 

Øvelsesmateriell som benyttes under øvelser ved kommunale omsorgssentre, lag- og foreninger. 

 

1400.12100:  

Avdelingen har ikke egne biler. I regnskapet er det Beredskapsavdelingen som eier og vedlikeholder 

kjøretøyene. Forebyggende avdeling ”leier” kjøretøy av Beredskapsavdelingen, dette for å synliggjøre 

utgiftene til den enkelte avdeling. 

 

1400.12600: 

Det er inngått avtale med et rengjøringsbyrå for vask av kontorer for administrasjon, Forebyggende 

avdeling og feiegarderober. 

 

1400.12704:  

Abonnement dekker bedriftshelsetjeneste for heltidsansatte. Flere av de ansatte på forebyggende avd. er 

også røykdykkere.  

 

1400.13500:  

Mandal kommune, økonomi- og lønningskontor, tar seg av hhv regnskapsførsel, fakturering- og 

innkreving av utestående fordringer samt lønnskjøring.     

Utgiftene blir fordelt med 80 % på Beredskapsavdelingen, 10 % hver på hhv Feier- og Forebyggende 

avdeling. 
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1400.13701:  

Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder utfører revisjon av Beredskap, Forebyggende- og Feieravdeling. 

Utgiftene blir fordelt med 50 % på Beredskap, 25 % på hhv Forebyggende og Feieravdeling. 

 

1400.14290: 

Merverdiavgift for samtlige poster som blir refundert havner her, det innebærer at de øvrige poster i 

budsjettet er netto uten mva. Utgiftene her kommer igjen som inntekt på post 1400.17290. 

 

Inntekter: 

 

1400.16220 / 16500:  

Undervisning i brannvern, kurs og øvelser som blir utført av forebyggende avdeling mot betaling, 

eksempelvis èn dags kurs for brannvernledere. 

Inntekten er svært høy pga utleie av èn person i prosjekt for IUA Agder (Interkommunalt Utvalg mot 

Akutt forurensning). 

 

1400.17100: 

Refusjon sykepenger fra NAV. 

 

1400.17101: 

Refusjon foreldrepenger i fbm fødsel / pappapermisjon fra NAV. 

 

1400.17751 – 1400.17759:  

 Den enkelte kommunes utgifter til brannforebyggende arbeid. 
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Forebyggende avdeling 3382, budsjett 2018 
 

    

0 0 0 
 

23.08.2017 
   

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2017 

Regnskap 
2016  

       
 

1400.10100 Fastlønn 
  

2 866 000 2 895 000 2 848 090 
 

1400.10104 Faste tillegg 
 

175 000 0 47 460 
 

1400.10400 Overtid 
  

10 000 10 000 15 370 
 

1400.10500 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 0 0 12 750 
 

1400.10900 
Pensjonsinnskudd, pliktig forsikring KLP og 
AFP 547 000 520 000 460 798  

1400.10902 Skattepliktig forsikringsordning 5 000 5 000 2 128 
 

1400.10990 Arbeidsgiveravgift 
 

508 000 484 000 396 274 
 

Sum hovedpost 30 
  

4 111 000 3 914 000 3 782 870 
 

       
 

1400.11000 Kontorutgifter 
 

16 000 20 000 19 095 
 

1400.11150 Matvarer, bevertning 
 

6 000 6 000 6 986 
 

1400.11200 Annet forbruksmateriell 8 000 8 000 7 935 
 

1400.11205 Arbeidsklær 
 

15 000 15 000 13 551 
 

1400.11209 Utgifter til videresalg 
 

5 000 6 000 4 397 
 

1400.11300 Post, bank, tele, internett, bredbånd 30 000 32 000 33 000 
 

1400.11504 Opplæring, kurs 
 

15 000 15 000 13 346 
 

1400.11602 Km.godtgjørelse 
 

2 000 1 000 1 690 
 

1400.11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 7 000 6 000 6 500 
 

1400.11651 Telefongoodtgjørelse 
 

0 0 750 
 

1400.11652 Utgiftsdekning, oppgavepliktig transport 0 0 1 000 
 

1400.11707 Reiseutgifter - utlegg 
 

10 000 5 000 21 009 
 

1400.11800 Strøm 
  

15 000 15 000 17 200 
 

1400.11851 Forsikring bygning, anlegg, biler 5 000 5 000 5 000 
 

1400.11854 
Kollektiv ulykkes- og 
gruppelivsforsikringForsikring ansvar personell 20 000 20 000 3 020  

1400.11900 Leie kontorlokaler 
 

73 000 71 000 69 000 
 

1400.11951 Kontingent KS 
 

43 000 43 000 34 208 
 

Sum hovedpost 31 
  

270 000 268 000 257 687 
 

       
 

1400.12001 Inventar og utstyr  
 

18 000 18 000 34 500 
 

1400.12003 IKT-utstyr 
  

75 000 75 000 82 223 
 

1400.12007 Øvelse- og øvelsesmateriell 3 000 3 000 188 
 

1400.12100 Kjøp, leie og leasing transportmidler 64 000 63 000 61 000 
 

1400.12409 Vedlikehold utstyr, verktøy 0 0 3 200 
 

1400.12600 Utgifter til leievask 
 

24 000 23 000 18 322 
 

1400.12704 Bedriftshelsetjeneste 
 

9 000 8 000 8 840 
 

Sum hovedpost 32 
  

193 000 190 000 208 273 
 

       
 

1400.13500 Regnskap/lønn Mandal kom. (1/10) 22 000 20 000 17 000 
 

1400.13701 Kommunerevisjonen Vest (1/4) 11 000 13 000 9 562 
 

Sum hovedpost 33 
  

33 000 33 000 26 562 
 

       
 

1400.14290 Mva pliktig 
 

68 000 60 000 66 681 
 

1400.14295 Mva pliktig uten komp.ordning 0 0 0 
 

Sum hovedpost 34 
  

68 000 60 000 66 681 
 

       
 

1400.15300 Dekning tidl. års merforbruk 0 0 0 
 

1400.15400 Avsatt disp. fond 
 

0 0 0 
 

1400.15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 
 

Sum hovedpost 35 
  

0 0 0 
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Sum driftsutgifter post 30+31+32+33+34+35 4 675 000 4 465 000 4 342 073 
 

       
 

Inntekter: 
      

 
1400.16200 Salg av varer og tjenester, ikke mva pliktig -307 000 -210 000 -29 760 

 
1400.16500 Arbeid for andre, mva. pliktig 0 0 0 

 
Sum hovedpost 36 

  

-307 000 -210 000 -29 760 
 

       
 

1400.17100 Ref. sykelønn 
 

0 0 -342 498 
 

1400.17102 Ref. feriepenger 
 

0 0 -15 389 
 

1400.17290 Ref.mva komp drift 
 

-68 000 -60 000 -66 681 
 

1400.17751 Ref. Marnardal                    4,81 % -207 000 -202 000 -193 000 
 

1400.17752 Ref. Audnedal                     3,77 % -162 000 -158 000 -152 000 
 

1400.17753 Ref. Åseral                         3,24 % -139 000 -136 000 -130 000 
 

1400.17754 Ref. Hægebostad                 3,87 % -166 000 -162 000 -156 000 
 

1400.17755 Ref. Farsund                      20,06 % -863 000 -842 000 -806 000 
 

1400.17756 Ref. Lyngdal                       15,21 % -654 000 -638 000 -611 000 
 

1400.17757 Ref. Lindesnes                     8,42 % -362 000 -353 000 -338 000 
 

1400.17758 Ref. Mandal                      28,65 % -1 232 000 -1 202 000 -1 151 000 
 

1400.17759 Ref. Kvinesdal 11,97 % -515 000 -502 000 -481 000 
 

Sum hovedpost 37 
 

100,00 % -4 368 000 -4 255 000 -4 442 568 
 

       
 

1400.19300 Bruk av tidl. Års mindreforbruk 0 0 0 
 

1400.19800 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 130 255 
 

Sum hovedpost 39 
  

0 0 130 255 
 

       
 

Totale inntekter: Post 36+37+39 
 

-4 675 000 -4 465 000 -4 342 073 
 

Totale utgifter 
  

4 675 000 4 465 000 4 342 073 
 

Total sum 
   

0 0 0 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-08 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 29.09.2017 
 

 

 

BUDSJETT FOR FEIERAVDELINGEN 2018. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at budsjettforslaget til Feieravdelingen for 2018 godkjennes. 

Kr. 100.000 finansieres fra bundet fond. 

Feier- og tilsynsavgiften settes til kr. 333 + mva. per røykløp per år. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner budsjettforslag til Feieravdeling for 2018. 

Kr. 100.000 finansieres fra bundet fond. 

Feier- og tilsynsavgiften settes til kr. 333 + mva. per røykløp per år. 

 

 

 

Trykte vedlegg: 

Kommentarer til budsjettpostene. 

Budsjettforslag år 2018. 

 

Saksframstilling: 

Feiervesenet har et selvstendig budsjett og regnskap i hht selvkostprinsippet. Budsjettet vedtas på 

rammenivå. Budsjett på detaljnivå ligger vedlagt. 

 

Feier- og tilsynsavgift for 2018 får en økning fra kr. 325 til kr. 333 + mva. per røykløp, en økning på 2.5 

%, i hht pris og lønnsveksten (deflatoren) i kommunesektoren for 2017.  

For å oppnå balanse i budsjettet er det brukt kr. 100.000 fra fondsmidler fra tidligere års mindreforbruk, et 

fond pålydende kr. 350.000.  

 

       budsjett 18 budsjett 17 regnskap 16 
1200.17751 Ref. Marnardal 1 060 piper -353 000 -344 500 -329 349 

1200.17752 Ref. Audnedal  816 piper -272 000 -265 200 -254 398 

1200.17753 Ref. Åseral      505 piper -168 000 -164 000 -157 366 

1200.17754 Ref. Hægebostad  713 piper -237 000 -231 700 -221 432 

1200.17755 Ref. Farsund       3 846 piper -1 281 000 -1 250 000 -1 199 838 

1200.17756 Ref. Lyngdal 2 738 piper -912 000 -890 000 -846 853 

1200.17757 Ref. Lindesnes   2 166 piper -721 000 -704 000 -672 693 

1200.17758 Ref. Mandal  6 129 piper -2 041 000 -1 992 000 -1 904 875 

1200.17759 Ref. Kvinesdal 2 168 piper -722 000 -704 600 -674 559 

1200.19300 Bruk av tidl. års mindreforbruk -100 000 -240 000 -214 310 
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Forskrift om brannforebygging § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir 

feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig 

ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet 

sted. 

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming 

av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller 

eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget. 

Hvert år rykker brann- og redningsvesenene ut til rundt tusen pipebranner i Norge. Mange flere oppstår 

uten at nødetatene blir kontaktet. BvS rykket ut til 18 pipebranner i 2016. 

Fyringsanlegg har over lang tid blitt tett fulgt opp av brann- og redningsvesenet, og derfor er ikke brann i 

fyringsanlegg som sprer seg videre til byggverket et stort problem i Norge. Feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg bidrar til færre skorsteinsbranner, og til at eventuelle skorsteinsbranner ikke sprer seg til 

bygningen. Det er derfor viktig å fortsatt ha fokus på riktig bruk og vedlikehold av fyringsanlegg, slik at 

tilstanden av disse ikke utvikler seg i negativ retning. 

Organisering 

Innenfor regionen til BvS er det ca 20.000 fyringsanlegg/piper. Feiing og tilsyn blir utført i kombinasjon 

av egne ansatte feiere og feiermester på entreprise.  

 

Ansatt personell 

Feieravdelingens egne ansatte er stasjonert ved brannstasjonen i Mandal og Farsund og består av totalt 6 

årsverk, dette inkluderer; 

1 årsverk avdelingsleder 

0.5 årsverk på Forebyggende avdeling.*  

4.5 årsverk feiersvenner. 

 

*(Forebyggende avdeling har ansvar for deler av det administrative arbeidet samt utførelse av tilsyn med 

fyringsanlegg i verneverdig tett trehusbebyggelse). 

 

Feiermester på entreprise 

Feiermester Jostein Bertelsen har hatt oppdraget med feiing- og tilsyn i deler av vår region i mange år. 

Nåværende kontrakt går ut ved utgangen av 2017. Det ble utlyst ny anbuds-konkurranse i juni, med 

anbudsåpning 12.08.17.  

Det var kun en tilbyder, feiermester Frank Bertelsen, sønn av Jostein Bertelsen. Han har jobbet for sin far 

med feiing og tilsyn i mange år.  

 

Feiermester har ansvar for feiing av enheter som ligger innenfor BvS ansvarsområde. Den totale rammen 

av feiing per år vil være 8.000 enheter, men i en overgangsperiode vil det være ønskelig at det også 

utføres noe tilsyn i stedet for feiing. Arbeidet skal til enhver tid utføres i hht til gjeldene forskrift om 

brannforebygging. 

Kontrakten løper fra 1.01.18 til 31.12.19. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med 1 + 1 år 

på samme vilkår.  

Pris på feiing og tilsyn var i hht vårt anslag, dermed akseptabelt. 

 

Ledelse av Feieravdelingen 

Vi har hatt egen avdelingsleder for Feieravdelingen i 1½. Det har medført mye bedre struktur på 

arbeidsdagen til medarbeiderne, tid til oppfølging av personale, samt innført gode rutiner på oppfølging 

av tilsyn og dokumentasjon. 
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Alle våre ansatte feiere har nå innført UMS varsling (melding på mobiltelefonen) for varsling til huseier i 

fbm feiing og tilsyn. Pga anbudsprosess har vi avventet å innføre UMS-varsling for feiermester på 

entreprise, det vil bli iverksatt fra 01.01.18.  

 

 

 

Selvkostprinsipp 

Gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for 

denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag. 

 

Dersom Feiervesenet utfører andre oppgaver som har betydning for brannsikkerheten, og dette kun 

medfører ubetydelig økning i tidsforbruk, bør også dette kunne aksepteres dekket innenfor gebyret. 

Eksempel på dette er tilsyn med rømningsveier. 

Utgifter som normalt dekkes av gebyret er driftsutgifter som anskaffelse av utstyr for tilsyn, lønnsutgifter, 

data- og kontorholdskostnader samt utgifter til nødvendig utdanning / kursvirksomhet. 

 

Selvkostprinsippet krever at kapitalutgifter til investering i bygning, biler etc. skal inn i selvkostregnskap. 

I budsjettet må det legges inn kalkulatoriske kostnader, for 2018 utgjør det kr. 140.000, post 15905. 
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Kommentarer til budsjettpostene: 

Lønn:   

1200.10100.3380:  

Feieravdelingens egne ansatte er stasjonert ved brannstasjonen i Mandal og Farsund og består av totalt 6 

årsverk, dette inkluderer; 

1 årsverk avdelingsleder 

0.5 årsverk på Forebyggende avdeling.*  

4.5 årsverk feiersvenner. 

Brannsjef og administrasjonssjef har hhv. faglig ansvar og overordnet HMS- og personalansvar for 

Feieravdelingen. Feieravdelingen dekker derfor 10 % av lønn til brannsjef og 20 % av lønn til 

administrasjonssjef. 

  

1200.10104 

Fast tilleggslønn.  

 

1200.10400:  

Overtid ved feiing og tilsyn. 

 

1200.10900:  

Arbeidsgivers andel av pensjon til KLP er budsjettert med 18 %.   

 

1200.10905: 

Ulykkesforsikring av ansatte på fritiden. 

 

1200.10990:  

Arbeidsgiveravgiften er 14.1 % av lønnskostnadene. 

   

Driftsutgifter: 

 

1200.11000:  

Kontorrekvisita til avdelingen.   

 

1200.11150:  

Bevertning til møter. 

 

1200.11200:  

Annet forbruksmateriell, vaskemiddel, lyspærer, tørkepapir etc. 

 

1200.11205:  

Verneklær, arbeidstøy, støvler, uniform etc.   

 

1200.11300:  

Utgifter til post, bank, tele, internett, bredbånd.  

 

1200.11504:  

Opplæring og kurs ved Norges brannskole (NBSK) og fagseminar.   

 

1200.11602 

Kilometergodtgjørelse i fbm. bruk av privat bil i tjenesten. 

 

1200.11650:  

Tariffestet avtale om uniform/arbeidstøy til personell i heltidsstilling i brannvesenet. 
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1200.11700:  

Utgifter til deler for vedlikehold, reparasjon og vask av kjøretøy.   

 

1200.11701:  

Årsavgift for kjøretøy samt vektårsavgift for tankbiler og nyere brannbiler. 

 

1200.11704:  

Utgifter til drift av biler, diesel, olje etc.   

 

1200.11705:  

Utgifter til dekk og kjettinger. 

 

1200.11706: 

Posten dekker utgifter til EU/årskontroll av kjøretøy og materiell.  

 

1200.11707: 

Reiseutgifter i fbm kurs etc. Ikke oppgavepliktig. 

 

1200.11800:  

Strøm for lys og oppvarming av garderober, kontorer og garasje. 

 

1200.11851:  

Forsikring av bygninger, biler, inventar, IKT og ansvar.   

 

1200.11854: 

Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring. 

 

1200.11951:  

BvS er medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS). Posten dekker også OU-midler (opplysning og 

utvikling). 30 % av OU-midlene tilfaller arbeidsgiversiden og skal i sin helhet fordeles på 

arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling, grunnopplæring og utviklingsarbeid i lov- og avtaleverk 

 

1200.11952:  

Utgifter til kommunene for blant annet renovasjon, vann og kloakkavgift. 

 

1200.12001:  

Inventar og utstyr, møbler, datamaskiner samt dyrere spesialverktøy etc. 

 

1200.12003:  

IKT-utstyr. Programvare for data; oppdatering av GAB register (eier, gårds- og bruksnummer), lisens for 

DM Brann tilsynsprogram, lisens for UMS-varsling. 

Årlig abonnement for Documaster Arkiv, kr 44.800 fordeles mellom avdelingene med 50 % på 

Beredskapsavd. og 25 % på hhv Forebyggende og Feieravdeling. 

 

1200.12300:  

Innvendig vedlikehold av oppholdsrom, garderober og kontorer. 

 

1200.12409:  

Kjøp av verktøy samt vedlikehold av materiell- og utstyr, unntatt biler.  

 

1200.12600: 

Det er inngått avtale med et rengjøringsbyrå for vask av kontorer og feiegarderober i Mandal. Utgiftene 
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blir fordelt med 1/3 hver på hhv Feier, Forebyggende og Beredskapsavdelingen. 

 

1200.12704:  

Feierne gjennomgår årlig helsesjekk ved bedriftshelsetjenesten.     

 

1200.13500:  

Mandal kommune, økonomi- og lønningskontor, tar seg av hhv. regnskapsførsel, fakturering- og 

innkreving av utestående fordringer samt lønnskjøring. Utgiftene blir fordelt med 10 % hver på hhv. 

Feier- og Forebyggende avdeling, 80 % på Beredskapsavdelingen. 

 

1200.13700:  

Kontraktsutført feiing og tilsyn av 8.000 fyringsanlegg/piper.  

 

1200.13701:  

Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder utfører revisjon av brannvesenets Beredskap, Forebyggende- og 

Feieravdeling. Utgiftene blir fordelt med 50 % på Beredskap, 25 % på hhv. Forebyggende og 

Feieravdeling. 

 

1200.13709:  

Beredskapsavdelingen tar seg av vedlikeholdet av kjøretøyene samt feierlokalene. Dette er stipulert til en 

fast sum årlig.  

 

1200.14290: 

Merverdiavgift for samtlige poster som blir refundert havner her, det innebærer at de øvrige poster i 

budsjettet er netto uten mva. Utgiftene her kommer igjen som inntekt på post 1200.17290. 

 

1200.15000: 

Pga. selvkostregnskap må nye kjøretøy finansieres med lån. Det er avsatt midler til renter av lån til 3 

kjøretøy. 

 

1200.15100: 

Avdrag på lån til kjøretøy. Totalt avsatt finansiering for lån til 3 kjøretøy i KLP og Kommunalbanken, 

nedbetaling over 8 år.  

 

1200.15905: 

Kalkulatoriske kostnader i selvkostregnskapet. 

 

Inntekter: 

 

1200.17100: 

Refusjon sykepenger fra NAV. 

 

1200.17102: 

Refusjon feriepenger fra NAV. 

 

1200.17751 – 17759:  

Den enkelte kommunes overføring til feier- og tilsynstjenesten. 

 

1200.19300: 

Det er budsjettert med å finansiere driften med kr. 100.000 fra fond fra tidligere års mindreforbruk. 
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Feieravdeling 3381, budsjett 2018. 
  

        23.08.2017 
    

0 0 0 

     

Budsjett 2018 Budsjett 17 Regnskap 16 

1200.10100 Fastlønn 
   

3 000 000 3 015 000 2 769 286 

1200.10104 Faste tillegg 
  

105 000 0 44 145 

1200.10400 Lønn overtid 
  

15 000 10 000 7 052 

1200.10500 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 0 0 9 000 

1200.10900 Pensjon KLP og AFP 
 

559 000 543 000 480 550 

1200.10902 Skattepliktig forsikringsordning 5 000 5 000 5 345 

1200.10990 Arbeidsgiveravgift 
  

520 000 504 000 424 192 

Sum hovedpost 20 
   

4 204 000 4 077 000 3 739 570 

        1200.11000 Kontorutgifter 
  

21 000 20 000 26 111 

1200.11150 Matvarer, bevertning 
 

6 000 5 000 6 157 

1200.11200 Annet forbruksmateriell 
 

24 000 22 000 38 947 

1200.11204 Velferdstiltak og erkjentlighetsgaver 0 0 5 010 

1200.11205 Arbeidsklær 
  

20 000 20 000 18 040 

1200.11300 Post, bank, tele, internett, bredbånd 35 000 40 000 29 175 

1200.11504 Opplæring, kurs 
  

40 000 25 000 11 200 

1200.11602 Kilometergodtgjørelse 
 

5 000 5 000 2 120 

1200.11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 8 000 8 000 9 745 

1200.11700 Vedlikehold biler, utstyr 
 

22 000 26 000 18 082 

1200.11701 Årsavgift biler 
  

27 000 22 000 19 850 

1200.11704 Drivstoff, olje 
  

55 000 60 000 47 573 

1200.11705 Kjetting/dekk 
  

12 000 12 000 8 908 

1200.11706 EU / årskontroll 
  

3 000 3 000 840 

1200.11707 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 10 000 10 000 7 894 

1200.11800 Strøm 
   

45 000 45 000 46 333 

1200.11851 Forsikring bygning, anlegg, biler 38 000 30 000 34 950 

1200.11854 Kollektiv ulukkes- gruppelivsforsikring 20 000 20 000 162 

1200.11951 Kontingent KS 
  

45 000 43 000 34 208 

1200.11952 Kommunale eiendomsgebyrer 8 000 8 000 5 600 

Sum hovedpost 21 
   

444 000 424 000 370 905 

        1200.12001 Inventar og utstyr   
  

90 000 25 000 114 566 

1200.12003 IKT-utstyr 
   

170 000 140 000 195 992 

1200.12300 Vedlikehold bygg 
  

30 000 50 000 53 115 

1200.12409 Vedlikehold utstyr, verktøy 
 

30 000 20 000 13 892 

1200.12600 Utgifter leievask 
  

23 000 22 000 20 696 

1200.12702 Div. konsulenttjenester 
 

0 0 0 

1200.12704 Bedriftshelsetjeneste 
 

10 000 9 000 8 450 

Sum hovedpost 22 
   

353 000 266 000 406 711 

        1200.13500 Regnskap/lønn Mandal kom. (1/10) 20 000 20 000 17 000 

1200.13700 Kjøp fra andre (private) 
 

1 516 000 1 731 000 1 912 540 

1200.13701 Kommunerevisjonen Vest (1/4)  14 000 13 000 9 562 

1200.13709 Ref. vedlikehold kjøretøy/bygning 35 000 35 000 33 000 

Sum hovedpost 23 
   

1 585 000 1 799 000 1 972 102 

        1200.14290 Mva pliktig 
  

40 000 40 000 0 

1200.14295 Mva pliktig uten komp.ordning 0 0 0 

Sum hovedpost 24 
   

40 000 40 000 0 

        1200.15000 Renter på billån 
  

16 000 16 000 13 981 

1200.15100 Avdrag på billån 
  

85 000 100 000 50 483 
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1200.15502 Avsatt til bundne selvkostfond 0 0 0 

1200.15905 Kalkulatoriske kostnader 
 

140 000 124 000 135 492 

Sum hovedpost 25 
   

241 000 240 000 199 956 

        Totale utgifter: post 20-21-22-23-24+25  6 867 000 6 846 000 6 689 244 

        Inntekter: 
      

  

1200.16200 
Salg av varer og tjenester, ikke mva 
pliktig 0 0 -11 200 

1200.16500 Arbeid for andre, mva.pliktig 0 0 -1 625 

Sum hovedpost 26 
   

0 0 -12 825 

        1200.17100 Ref. sykelønn 
  

-20 000 -20 000 -191 268 

1200.17102 Ref. feriepenger sykelønn 
 

0 0 -9 057 

1200.17290 Ref. mva.komp 
  

-40 000 -40 000 -421 

1200.17751 Ref. Marnardal 1 060 piper -353 000 -344 500 -329 349 

1200.17752 Ref. Audnedal  816 piper -272 000 -265 200 -254 398 

1200.17753 Ref. Åseral      505 piper -168 000 -164 000 -157 366 

1200.17754 Ref. Hægebostad  713 piper -237 000 -231 700 -221 432 

1200.17755 Ref. Farsund       3 846 piper -1 281 000 -1 250 000 -1 199 838 

1200.17756 Ref. Lyngdal 2 738 piper -912 000 -890 000 -846 853 

1200.17757 Ref. Lindesnes   2 166 piper -721 000 -704 000 -672 693 

1200.17758 Ref. Mandal  6 129 piper -2 041 000 -1 992 000 -1 904 875 

1200.17759 Ref. Kvinesdal 2 168 piper -722 000 -704 600 -674 559 

Sum hovedpost 27 
 

20 141 piper -6 767 000 -6 606 000 -6 462 109 

        1200.18902 Erstatning for skade 
 

0 0 0 

Sum hovedpost 28 
   

0 0 0 

        1200.19300 Bruk av tidl. års mindreforbruk -100 000 -240 000 -214 310 

1200.19500 Bruk av bundne selvkostfond 0 0 0 

Sum hovedpost 30 
   

-100 000 -240 000 -214 310 

        Totale inntekter 
   

-6 867 000 -6 846 000 -6 689 244 

Totale utgifter: post 20-21-22-23-24+25  6 867 000 6 846 000 6 689 244 

Sum total 
    

0 0 0 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-09 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 29.09.2017 
 

 

 

LANGTIDSBUDSJETT FOR BRANNVESENET, 2019 - 2022.  
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at opplæring i overflateredning videreføres i hht oppsatt plan. Utstyr til overflateredning 

anskaffes i takt med opplæring over 4-års periode. 

Styret anbefaler at opplæring i «Mens du venter på ambulansen» starter i hht oppsatt plan med virkning 

fra 2019. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Styret har følgende forslag: 

Styret anbefaler at ytterlig opplæring i overflateredning og «Mens du venter på ambulansen» avventer 

inntil eierkommunene kan tilføre økonomisk kompensasjon for nye tjenester. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner at ytterlig opplæring i overflateredning og «Mens du venter på 

ambulansen» avventer inntil eierkommunene kan tilføre økonomisk kompensasjon for nye tjenester. 

 

 

 

Trykte vedlegg: 

Ingen 

 

Saksframstilling 

Ca 77 % av budsjettet til Beredskapsavdelingen er lønnskostnader. Dette er utgifter vi har forholdsvis lite 

kontroll over, da hovedlinjene i lønnsforhandlingene skjer sentralt, mellom fagforeningene og 

Kommunenes sentralforbund (KS). I langtidsbudsjettet er det ikke tatt høyde for lønns- og prisvekst. 

 

1.0 Beredskapsavdelingen 

 

1.1 Analyse av brannrisiko og sårbarhet i Brannvesenet Sør IKS 

Brannvesenet skal organiseres i hht forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen og den 

enkelte kommunes ROS-analyse samt egen ROS-analyse for Brannvesenet Sør IKS. 

  

2.1 Utvikling av BvS i perioden 2019 - 2022 

Samfunnet er i stadig endring, noe som skaper nye utfordringer. Politiet og publikums forventninger til 

brannvesenet som leverandør av redningstjenester er økende. Annen faktor som spiller inn er ekstremvær 

som gir brannvesenet nye utfordringer.   
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Foruten brannrelatert utstyr disponerer BvS følgende redningsutstyr: 

• Ved brannstasjonen i Mandal er redningsdykkere/froskemenn i beredskap for alle kommunene. 

• 9 brannstasjoner i regionen har redningsverktøy for frigjøring av fastklemte personer i bilvrak i 

fbm trafikkulykker. 

• 10 brannstasjoner har hjertestarter. 

 

2.2 Ekstremvær 

Ekstreme værhendelser har hatt en økning i hyppighet og intensitet i Norge de siste 50 år. Dette har ført 

til stor oppmerksomhet rundt ekstremvær, spesielt i media og i hverdagslivet til flere mennesker i Norge. 

Plutselig er kjelleren full av vann eller huset er nesten tatt av ras eller lignende episoder. 

 

Et ekstremvær er et uvær som er så kraftig at det er fare for liv og helse. For at et uvær skal kalles 

ekstremt må minst et av følgende kriterier oppfylles; 

• Sterk vind, som regel storm 

• Store nedbørsmengder eller endrede temperaturforhold som kan føre til stor flom. 

• Ekstremt stor snøskredfare over store områder. 

• Stormflo, ekstremt høy vannstand langs deler av kysten.  

Ekstremvær gir brannvesenet nye utfordringer på vegne av våre eierkommuner. Har vi kunnskap nok til å 

sikre våre mannskaper når vi skal evakuere eller redde sivile? Er utstyret vårt beregnet på disse ekstreme 

situasjonene? Brannvesenet må ta tak i disse nye utfordringene og være forberedt før det skjer. 

 

3.1 De siste årene har to nye emner i hht redning vært tema i brannmiljøet.  

1. Elve- og overflateredning i vann og sjø. 

2. Stiftelsen Norsk luftambulanse tilbyr opplæring av brannvesenet i ”Mens du venter på 

ambulansen”. 

 

Representantskapet har i sak 15/08, den 28.09.15, vedtatt følgende enstemmig: 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner at opplæring i overflateredning starter i hht oppsatt plan med virkning 

fra 2017.  

Utstyr til overflateredning anskaffes i takt med opplæring over 4-års periode. 

Representantskapet godkjenner at opplæring i ”Mens du venter på ambulansen” iverksettes. 

 

I ettertid har Gjensidigestiftelsen gjennom «Det store brannløftet» tildelt BvS grunnpakker i 

overflateredning til 4 brannstasjoner i regionen. Utstyret er kommet til Mandal brannstasjon. Opplæring i 

bruk av utstyret vil først komme i gang rundt årsskiftet 2017/18. Bakgrunn for det er bl.a. krav til is og 

vinterforhold under opplæringen. Lønnskostnader til opplæring er lagt inn i ordinært driftsbudsjett for 

2018. 

 

Ved følgende 4 brannstasjoner bør brannmannskapene prioriteres til opplæring/utstyr i overflateredning i 

2017: 

L2 Åseral – L4 Spangereid - L7 Farsund – L8 Kvinesdal/Åmot.   

 

3.2 Overflateredning 

Estimerte kostnader for utstyr, opplæring og øvelse av 10 brannstasjoner / 100 brannmannskap 

over periode på 4 år, 2019 – 2022. 

 

3.3 Et minimum av utstyr for overflateredning: 

3 stk komplette undertøy til tørrdrakt  3 stk membran tørrdrakter 

3 stk flytevester     2 par svømmeføtter  

2 stk dykkermasker     2 stk snorkler 
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3 par våthansker     3 stk kniver 

2 par isbrodder     3 par ispigger 

2 stk undervannslykter   3 stk markeringslys     

1 stk kasteline     1 stk tausekk med minimum 100 meter line. 

1 stk båtshake/sokningsanker   1 stk Aquasaver, Hansabrett eller liten gummibåt  

 

Brannstasjon; L1 Mandal, L3 Konsmo, M3 Byremo, M4 Vigmostad, L5 Lyngdal, L6 Birkeland 

(Hægebostad), M6 Eiken, M7 Vanse, M8 Kvinlog, L9 Marnardal, M9 Bjelland. 

 

3.4 Opplæring (engangskostnad) 

Materiell/utstyr  10 brannstasjoner X kr. 100.000    kr.1.000.000 

Opplæring  100 brannmannskap X 16 timer X kr. 300  kr.   480.000 

Opplæring heltid 10 brannmannskap X 16 timer X kr. 530  kr.     85.000 

Instruktør  Kr. 530 X 20 t X 10 kurs (à 10 mann)  kr.   106.000 

Opplæring totalt        kr.1.671.000 

 

Årlig kostnad for opplæring/utstyr over 4 år: Kr. 1.671.000 / 4 år  kr.   420.000  

 

3.5 Årlig vedlikehold/trening alle brannmannskaper 

Øvelser  165 brannmannskap X 5 timer X kr. 300  kr.    240.000 

Øvelser instruktør 6 timer X 14 stasjoner X kr. 530   kr.      45.000 

Vedlikehold utstyr        kr.      15.000 

Årlige kostnader totalt       kr.    300.000 

 

3.6 Kostnad per år 

2019 

Kostnad opplæring/utstyr: kr. 1.671.000 / 4 år (25 mannskap) kr.    420.000 

Årlige kostnader øvelser:  kr. 300.000 * 40 % (64 mannskap) kr.    120.000 

Totalt 2019         kr.    540.000 

 

2020 

Kostnad opplæring/utstyr:  kr. 1.671.000 / 4 år  (25 mannskap) kr.    420.000 

Årlige kostnader øvelser:  kr. 300.000 * 56 % (90 mannskap) kr.    168.000 

Totalt 2020         kr.    588.000 

 

2021 

Kostnad opplæring/utstyr:  kr. 1.671.000 / 4 år  (25 mannskap) kr.    420.000 

Årlige kostnader øvelser:  kr. 300.000 * 72 %  (115 mannskap) kr.    216.000 

Totalt 2021         kr.    636.000 

 

2022 

Kostnad opplæring/utstyr:  kr. 1.671.000 / 4 år  (25 mannskap) kr.    420.000 

Årlige kostnader øvelser:  kr. 300.000 * 88 % (140 mannskap)  kr.    264.000 

Totalt 2022         kr.    684.000 

 

2023 

Årlige kostnader øvelser:  kr. 300.000 * 100 % (165 mannskap) kr.    300.000 

Totalt 2023         kr.    300.000 
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4.0 «Mens du venter på ambulansen» 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har prosjektet «Mens du venter på ambulansen». Målet er å etablere en 

lokal beredskap basert på brannmannskaper, spesielt i distriktet. Disse skal kunne ta hånd om pasienten 

inntil profesjonell hjelp kommer fram og ta de første livsviktige grepene ved utrykninger. «Mens du 

venter på ambulansen» gir brannmannskap og andre i beredskap bedre førstehjelpskompetanse slik at de 

kan ta hånd om alvorlig syke og skadde inntil profesjonell hjelp kommer frem. Det kan berge liv. 

Med et finmasket akuttmedisinsk sikkerhetsnett kan pasienten i større grad sikres god og livsviktig hjelp 

de første kritiske minuttene. 

 

4.1 Bedre beredskap 

Prosjektet er et supplement til den allerede eksisterende beredskapen i kommunene. Mannskapene 

disponeres av medisinsk nødtelefon 113 og sendes ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn mens 

pasienten venter på ambulanse eller helikopter. 

 

4.2 Kostnader 

Prosjektet går ut på at lokale brannmannskaper får 16 timers kurs i førstehjelp. I pakken følger med en 

akutt sekk som inneholder hjertestarter, oksygenapparat, pulsoksymeter, varmepose med mer. 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse holder kurset, ovennevnte utstyr er en gave fra stiftelsen til lokal 

brannstasjon. 

BvS må holde lønnsutgifter for brannmannskapene til kurset. I ettertid må hver mann resertifiseres årlig 

med 3 timers kurs.    

 

4.3 Skal brannmannskaper i BvS ha opplæring i ”Mens du venter på ambulansen” 

Mange av brannmannskapene i BvS har opplæring og disponerer hjertestarter. Brannvesenet blir jevnlig 

utkalt av AMK på oppdrag med hjertestarter. Dette er gjerne steder hvor avstanden til nærmeste 

ambulanse er 20 minutter eller mer. I brann- og helsemiljø er det delte meninger om hvor langt 

brannvesenet skal gå i medisinsk opplæring. All kompetanse og medisinsk utstyr må holdes ved like, en 

utgift som til syvende og sist tilfaller kommunene.  

Et annet spørsmål er om det er riktig at brannvesenet/kommunene overtar statlige oppgaver som påfører 

kommunene nye utgifter. 

 

4.4 «Mens du venter på ambulansen» 

Estimerte kostnader for opplæring og øvelse av 160 brannmannskap over periode på 4 år, 2019 - 

2022:  

 

4.5 Opplæring (engangskostnad) 

Materiell/utstyr:  Gave fra Norsk luftambulanse 

Opplæring:  165 brannmannskap X 16 timer X kr. 300  kr.    792.000 

 

Årlig kostnad for opplæring over 4 år:  Kr. 792.000 / 4 år  kr.    200.000  

 

4.6 Årlig vedlikehold/trening 

Øvelser  165 brannmannskap X 3 timer X kr. 300  kr.    150.000     

Instruktør  4 timer X 14 stasjoner X kr. 530   kr.      30.000 

Vedlikehold medisinsk utstyr       kr.      20.000 

Årlige kostnader totalt       kr.    200.000  

 

4.7 Kostnad per år 

 

2019 

Kostnad opplæring:  kr. 792.000 / 4 år (41 mannskap) kr.    200.000 

Totalt 2019         kr.    200.000 
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2020 

Kostnad opplæring:  kr. 792.000 / 4 år (41 mannskap) kr.    200.000 

Årlige kostnad øvelse/utstyr: kr. 200.000 * 25 % (41 mannskap) kr.      50.000 

Totalt 2020         kr.    250.000 

 

2021 

Kostnad opplæring:  kr. 792.000 / 4 år (41 mannskap) kr.    200.000 

Årlige kostnad øvelse/utstyr: kr. 200.000 * 50 % (82 mannskap) kr.    100.000 

Totalt 2021         kr.    300.000 

 

2022 

Kostnad opplæring:  kr. 792.000 / 4 år (41 mannskap) kr.    200.000 

Årlige kostnad øvelse/utstyr: kr. 200.000 * 75 % (123 mannskap) kr.    150.000 

Totalt 2022         kr.    350.000 

 

2023 

Årlige kostnad øvelse/utstyr: kr. 200.000 * 100 % (165 mannskap) kr.    200.000 

 

5.0 Totale nye årlige kostnader ved etablering av både overflateredning og «Mens du venter på 

ambulansen» for perioden 2019 - 2022 

 

2019 

Overflateredning         kr.    540.000 

Mens du venter på ambulansen      kr.    200.000 

Totalt          kr.    740.000 

 

2020 

Overflateredning         kr.    588.000 

Mens du venter på ambulansen      kr.    250.000 

Totalt          kr.    838.000 

 

2021 

Overflateredning         kr.    636.000 

Mens du venter på ambulansen      kr.    300.000 

Totalt          kr.    936.000 

 

2022 

Overflateredning         kr.    684.000 

Mens du venter på ambulansen      kr.    350.000 

Totalt          kr. 1.034.000 

 

2023 

Overflateredning         kr.    300.000 

Mens du venter på ambulansen      kr.    200.000 

Totalt (fra 2023 kun øvelse/vedlikehold)     kr.    500.000 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-10 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 29.09.2017 
 

 

 

INVESTERINGSBUDSJETT FOR BRANNVESENET, 2018 - 2021.  
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at investeringsbudsjett på kr. 2.220.000 for 2018 godkjennes. 

Herav avsettes kr. 2.109.000 til biler/utstyr, kr. 111.000 til fond premieavvik KLP. 

 

Styret anbefaler at investeringsplan for perioden 2019 til 2021 godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling.  

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett på kr. 2.220.000 for 2018. 

Herav avsettes kr. 2.109.000 til biler/utstyr, kr. 111.000 til fond premieavvik KLP. 

 

Representantskapet godkjenner investeringsplan for perioden 2019 til 2021. 

 

 

 
Investeringsbudsjett 2018. Investeringsplan 2018-2021, fordelt på eierkommunene. 

       
       

  

2017 2018 2019 2020 2021 

       
       Lindesnes 8,42 % -181 500 -187 000 -192 400 -197 900 -203 800 
Marnardal 4,81 % -103 700 -106 800 -109 900 -113 000 -116 400 
Audnedal 3,77 % -81 200 -83 700 -86 200 -88 600 -91 300 
Åseral 3,24 % -69 900 -71 900 -74 000 -76 200 -78 400 
Hægebostad 3,87 % -83 400 -85 900 -88 500 -91 000 -93 700 
Farsund 20,06 % -432 300 -445 400 -458 400 -471 400 -485 500 
Lyngdal 15,21 % -327 800 -337 700 -347 600 -357 500 -368 100 
Mandal 28,65 % -617 400 -636 000 -654 700 -673 300 -693 400 
Kvinesdal 11,96 % -257 800 -265 600 -273 300 -281 100 -289 400 

  

-2 155 000 -2 220 000 -2 285 000 -2 350 000 -2 420 000 

        

Trykte vedlegg: 

Ingen 
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Saksframstilling 

For å oppnå mest mulig forutsigbare budsjett for kommunene, har BvS hvert år satt av midler på fond til 

investering. Investeringsbudsjettet går over 4-års periode med plan på utbytting av brannbiler, tankbiler, 

krokbil, redskapsbil, redningsbil, mannskap / røykdykkerbiler og stigebil. 

 

Representantskapet har vedtatt at overskudd i årsregnskap skal gå inn på fond, likeså skal underskudd i 

driften dekkes fra fond.  

Revisor har satt krav til at det skal avsettes midler for premieavvik til KLP i investerings-budsjettet.  

 

Vi har i dag utplassert brannbil (kjøretøy med vanntank, pumpe, brannmateriell og plass til 

brannmannskap) ved alle våre 15 brannstasjoner/depot. Snittalderen på brannbilene er ca 22 år, den eldste 

er 41 år gammel. Samtlige biler fungerer, men flere av dem er det tilnærmet umulig å skaffe nye slitedeler 

til (clutch, bremser, drivverk etc). Det er en utfordring for våre bilmekanikere å holde de eldste 

brannbilene i drift.  

 

L X1 Brannbil 

Sist vinter kjørte en av våre eldste brannbiler utfor på glatta. Dette medførte så store skader på bilen at 

den ble kondemnert. Erstatning etter skaden ble på kr. 200.000 minus egenandel, totalt kr. 190.000. Disse 

midlene står på konto for delfinansiering av ny eller 

nyere brukt brannbil. 

Med bakgrunn i at bilen ble kondemnert, har vi i 

ettertid vært i manko av èn brannbil. Vi har søkt i 

markedet etter en nyere brukt brannbil i denne tiden 

uten å lykkes.  

Ut fra situasjonen ser vi oss nødt til å gjøre en 

omprioritering i forhold til investeringsplan som var å 

anskaffe ny befalsbil, redningsbil og èn brukt tankbil 

i 2018. Disse tre kjøretøyene blir skjøvet ut til 2019, i 

2018 investeres det i stedet i ny brannbil etter 

følgende investeringsplan; 

 

Finansiering / investeringsbudsjett 

Investeringsplan 2017  kr.    147.000 

Investering i 2018   «   2.109.000  

Erstatning etter skade   «      190.000 

Totalt     kr. 2.446.000 

 

Ny brannbil koster ca 2.5 millioner kroner. Eventuelle kostnader utover budsjettsum på kr. 2.446.000 tas 

fra fond oppsparte midler fra tidligere års overskudd, pålydende kr. 438.000. 

 

Det har skjedd en revolusjon med brannbilene de senere år vedrørende sikkerhet for mannskapene, 

komfort, kvalitet og kapasitet. Ny brannbil skal ha firehjulstrekk, dobbeltkabin med plass til 5 mann med 

integrerte røykdykkerapparater i bakseterygg. Røykdykkere kan dermed klargjøres under utrykning. Bilen 

utrustes med ordinært brannmateriell og redningsverktøy for frigjøring av fastklemte personer ved 

trafikkulykker.  
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Forslag til investeringsplan for perioden 2018 – 2022: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Finansiert 

KLP 108.000 111.000 114.000 117.000 120.000 124.000  

LX1 1.900.000      2.500.000 

L16   600.000    600.000 

L01   500.000    500.000 

LX4   1.071.000 329.000   1.400.000 

LX1 147.000 2.109.000     2.256.000 

LX1    1.904.00 796.000  2.700.000 

LX4     1.504.000  1.504.000 

LX1      2.366.000  

 2.155.000 2.220.000 2.285.000 2.350.000 2.420.000 2.490.000  

 

Definisjon på kjøretøy: 

 

L01 kommando/befalsbil  

L16 froskemann/dykkerbil  

LX1 brannbil (ikke definert stasjon)  

LX4 tankbil (ikke definert stasjon) 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-11 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 29.09.2017 
 

 

 

INVESTERING FOR OPPGRADERING AV ALLE BRANNSTASJONER ETTER 

TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET.  
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at kommunene ekstra bevilger 1.6 millioner kroner til oppgradering av alle 

brannstasjoner etter tilsyn fra Arbeidstilsynet. Investeringen fordeles over 2 år, hhv kr. 800.000 i 2018 og 

kr. 800.000 i 2019, dette i hht kommunenes prosentvise eierandel i BvS.  

Alternativt finansieres investeringen med lån. Det innebærer at lånerammen til BvS må økes med 2 

millioner kroner, til totalt 7 millioner kroner pga. investering i ny brannstasjon i Vigmostad og Vanse. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet ekstra bevilger 1.6 millioner kroner til oppgradering av alle brannstasjoner etter tilsyn 

fra Arbeidstilsynet. Investeringen fordeles over 2 år, hhv kr. 800.000 i 2018 og kr. 800.000 i 2019, dette i 

hht kommunenes prosentvise eierandel i BvS.  

Alternativt finansieres investeringen med lån. Det innebærer at lånerammen til BvS må økes med 2 

millioner kroner, til totalt 7 millioner kroner pga. investering i ny brannstasjon i Vigmostad og Vanse. 

 

 

 

Trykte vedlegg: 

Rapport fra Arbeidstilsynet datert 09.06.2017. 

 

Saksframstilling 

Arbeidstilsynet har i brev datert 26.04.16 gjennomført postalt tilsyn av alle landets brannvesen. 

Hovedfokus på tilsynet er at ansatte i brann- og feiervesenet blir eksponert for røyk- og sòt i 

jobbsammenheng.  

BvS har besvart avvik og merknader fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har i oppfølgingsbrev datert 

09.06.17 bedt om plan på hva som skal utbedres og en tidsplan for tiltakene.  

BvS har frist til 01.11.17 på tilbakemelding på framdriftsplan, med bakgrunn i å få en politisk behandling 

i styret og representantskap. 

 

Ved opprettelse av felles brannvesen i 1993 ble brannstasjonene og brannmateriell overført fra den 

enkelte kommune til Fellesbrannvesenet. Det samme har vært tilfelle når nye kommuner har kommet til. 

BvS har dermed ansvar for vedlikehold, forsikring og oppgradering av brannstasjonene. Men juridisk eier 

av bygningene er den enkelte kommune, med unntak av Mandal og nye brannstasjoner BvS har bygget.  

Ved de øvrige IKS brannvesen på Agder er det hver enkelt kommune som har ansvar for brannstasjonene.  
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Krav fra Arbeidstilsynet 

Arbeidstilsynet setter fysiske krav til garderobeforhold, mulighet for dusj etter slokkeinnsats, ventilasjon 

på brannstasjonene etc. Det er nærmere beskrevet nedenfor. 

 

I tillegg er det organisatoriske krav, som legesjekk av alle brannmannskap, verneutstyr i fbm utførelse av 

feiing av skorsteiner, skille mellom «skitten sone» og «ren sone» i feierbilene etc. Organisatoriske tiltak 

vil bli rettet opp fortløpende i den ordinære driften. 

 

Feieravdeling 

Garderobene i Feieravdelingen i Mandal må oppgraderes. Dette vil bli gjennomført i 2017/2018 innenfor 

driften av avdelingen.  

 

Beredskapsavdeling 

Brannstasjoner med deltids bemanning skal ha: 

• adskilt garderobe for kvinner og menn med dusjmulighet og toalett. 

• avtrekksventilasjon med oppvarmet tilluft, alternativt balansert ventilasjon. 

 

Brannstasjoner med heltids bemanning skal ha: 

• balansert ventilasjon. 

• punktavsug for høytrykksvasker. 

• eksosavsug fra verkstedhall i Mandal. 

• For å unngå ombygging av alle våre 15 brannstasjoner/depot med «skitten sone» og «ren sone», 

skal alt brannmateriell, røykdykkerutstyr og brannmannsbekledning etter innsats vaskes på 

brannstasjonen i Mandal eller Farsund. Her skal det etableres vaskerom i «skitten sone» og 

tørkerom i «ren sone». 

 

Estimerte kostnader per brannstasjon 

 

L1 Mandal kostnad 

Nytt vaske- og tørkerom for vask/tørk av røykdykkerutstyr/utrykningsbekledning. 160.000 

Vaskemaskin for røykdykkerapparater 150.000 

Avtrekksventilasjon fra verkstedhall 20.000 

 

L2 Åseral 

 

Dele av fra vognhall, bygge nye garderober med dusj, brannalarm 130.000 

Oppgradere ventilasjonsanlegg 35.000 

 

L3 Konsmo 

 

Bygge nye garderober med dusj, brannalarm 100.000 

Ventilasjon 50.000 

 

M3 Byremo 

 

Oppgradere ventilasjonsanlegg 35.000 

 

L5 Lyngdal 

 

Bygge nye garderober med dusj, brannalarm 65.000 

Oppgradere ventilasjonsanlegg 10.000 

 

L6 Birkeland (Hægebostad) 

 

Bygge nye garderober med dusj, brannalarm 100.000 

Ventilasjon 50.000 



65 

 

 

M6 Eiken 

 

Oppgradere ventilasjonsanlegg 35.000 

 

L7 Farsund 

 

Nytt balansert ventilasjonsanlegg for andre etg., vaskerom og tørkerom 250.000 

Nytt vaske- og tørkerom for vask/tørk av røykdykkerutstyr/utrykningsbekledning. 160.000 

Vaskemaskin for røykdykkerapparater 150.000 

Punktavsug for høytrykksvasker 10.000 

 

L8 Åmot (Kvinesdal)  

 

Oppgradere eksisterende ventilasjonsanlegg 10.000 

Punktavsug for høytrykksvasker 10.000 

 

M8 Kvinlog 

 

Oppgradere ventilasjonsanlegg 35.000 

 

L9 Marnardal 

 

Oppgradere ventilasjon 35.000 

 

Estimert total kostnad 

 

1.600.000 

 

Finansiering 

Overnevnte tiltak på brannstasjonene er umulig å gjennomføre innenfor ordinær drift av BvS. Vi ser for 

oss to alternative finansieringsformer: 

 

• Alternativ 1: Bevilge ekstra 1.6 millioner kroner over 2 år til investering, hhv  

kr. 800.000 i 2018 og kr. 800.000 i 2019.  

• Alternativ 2: Prosjektet finansieres med lån. 

 

BvS har per dd en låneramme på 5 millioner kroner. Lån per 31.12.16 var på kr. 2.697.260. I ettertid er ny 

bil til Feieravdeling finansiert med lån på kr. 270.000, totalt kr. 2.967.260.   

 

Av resterende ubrukt låneramme på kr. 2.033.000 har styret vedtatt lånefinansiering av ny 

brannstasjon/depot på Vigmostad på inntil kr. 750.000. Brannmannskapene på Vigmostad er svært 

positive til prosjektet og har signalisert at de vil bidra med dugnadsinnsats for å få det realisert, noe som i 

beste fall vil kunne gi en innsparing på kr. 200-250.000. Gjenstående låneramme vil i beste fall være på 

1.5 millioner kroner. 

 

Brannstasjonen på Vanse er etablert i leide lokaler, i vaskehallen på en nedlagt bensinstasjon. 

Brannstasjonen må inn i nye lokaler i nærmeste framtid, da den ikke tilfredsstiller dagens krav til 

fasiliteter vedr. garderobe eller toalettforhold. Estimert kostnadsramme for ny brannstasjon er ca 1 million 

kroner.  

  

Dersom prosjektet etter krav fra Arbeidstilsynet skal finansieres med lån, bør den totale lånerammen økes 

med minimum 2 millioner kroner.   
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-12 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.09.2017 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 29.09.2017 
 

 

 

IKKE LOVPÅLAGTE OPPGAVER BVS UTFØRER. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at de tilleggsoppgaver BvS utfører skal videreføres. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner at de tilleggsoppgaver BvS utfører skal videreføres. 

 

 

 

Trykte vedlegg: 

Ingen 

 

Saksframstilling: 

I siste møte i representantskapet fikk brannsjefen oppdrag om å synliggjøre hvilke oppgaver BvS utfører 

som ikke er lovpålagt. 

 

Brannvesenet er kommunenes representant ute på skadested og mot kommunens innbyggere. Det er svært 

viktig at brannvesenets kompetanse og ressurser brukes til det beste for alle innbyggerne i regionen.  

 

Derfor har BvS som prinsipp at vi skal si «ja» til å hjelpe alle innbyggere når de står i en 

nødsituasjon, uavhengig av hvor det er i regionen. 

  

Jfr Brann og eksplosjonsvernloven § 11 skal brannvesenets oppgaver 

Brannvesenet skal: 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann,  

brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved  

transport av farlig gods på veg og jernbane 

d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner 

e) være innsatsstyrke ved brann 

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko-  

og sårbarhetsanalyse 

g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske  

territorialgrensen 

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 



72 

 

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets 

gjennomføring av oppgavene i første ledd. 

 

Forskrift om dimensjonering av brannvesenet § 2-6 Andre oppgaver for brannvesenet: 

Brannvesenet skal være en funksjonell beredskapsorganisasjon. Forholdene bør ligge godt til rette for 

videreutvikling, men kommunene bør nøye vurdere hvilke oppgaver brannvesenet skal utføre ut over de 

som er pålagt etter brann- og eksplosjonsvernloven, så lenge brannvesenet til enhver tid er operativt i lag 

innenfor kravene til innsatstider, se §§ 4-8 og 5-2.  

 

Brannvesenet er landets viktigste tekniske redningsressurs, med innsatstid innenfor 10 minutter til de 

viktigste objektene. På bakgrunn av brannvesenets døgnkontinuerlige beredskap har etaten et potensial for 

videreutvikling innenfor totalberedskapen i kommunen. Tilleggsoppgavene bør være av 

beredskapsmessig karakter og må dokumenteres. Aktuelle oppgaver kan være statlige, fylkeskommunale 

eller kommunale beredskapsplikter sentralt eller lokalt som er pålagt etter andre lover.  

Andre oppgaver som kommer frem ved gjennomgang av ROS-analysen for kommunen bør kunne bli 

tillagt brannvesenet. Slike oppgaver kan være innsatsstyrke ved skred, ras, flom, store snøfall, omfattende 

strømstans etc.  

 

I mange kommuner utfører brannvesenet oppgaver som ikke har tilknytning til brannvesenets 

primæroppgaver fordi dette er økonomisk fordelaktig for kommunen. Slike tilleggsoppgaver kan bli så 

omfattende at de svekker beredskapen i forhold til standardkravene og eventuell beredskap som følger av 

risiko- og sårbarhetsanalysen. Brannvesenet må i slike tilfeller tilføres ytterligere ressurser, normalt mer 

personell. Dersom brannvesenet ønsker å selge tjenester, må brannvesenet påse at prisene er reelle. Såkalt 

kryssubsidiering for å sikre seg avtale om levering av den enkelte tjeneste, skal ikke forekomme.  

 

 

 

 

Estimerte årlige kostnader på ekstra oppgaver BvS utfører  

 

Trafikkulykker Årlige 

kostnader 

Det er ca 50 utrykninger i året i fbm trafikkulykker.  

I den forbindelse er det frigjøring av fastklemte mennesker i bilvrak, forebygge 

brann på skadested, trafikkdirigering pga politiet ikke er tilstede samt opprydding 

og rengjøring av veibanen for oljesøl. 

Det er redningsverktøy i en brannbil i alle våre kommuner. De fleste ulykkene er 

langs E39.  

Lønnskostnader: kr. 4.000 * 50 

 

 

 

 

 

 

200.000 

 

Utrykning i fbm hjertestarter, bistand til ambulansetjenesten 

 

Det er ca 25 utrykninger i året i fbm assistanse til ambulansetjenesten, herunder 

bruk av hjertestarter, bæreoppdrag, transport med brannbåt etc.  

Lønnskostnader: kr. 4.000 * 25 

 

 

100.000 

 

Bistand til hjemmesykepleie 

 

Det er flere oppdrag i løpet av året med bistand til kommunenes hjemmesykepleie i 

fbm at hjemmeboende pleietrengende har falt på gulvet etc etc. 

Antallet er ikke tallfestet, da de blir registrert under sekkeposten «andre oppdrag» 

som på årsbasis utgjør ca 150 oppdrag. Foruten bistand til hjemmesykepleien er det 

spyling av veibane i fbm oljesøl på oppdrag for veientreprenør, lensing av båter, 

brønnfylling etc. Sistnevnte oppgaver blir fakturert. 
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Øvelse i fbm snøskred 

 

I Åseral har brannmannskapene fått opplæring i søk etter mennesker i fbm snøskred. 

Åseral kommune har kjøpt utstyret som kreves til denne tjenesten. Det 

gjennomføres en praktisk øvelse med brannmannskapene hvert annet år. 

Lønnskostnader: kr 300 * 5 t * 16 mannskap / 2 

 

 

 

12.000 

 

Froskemannstjeneste 

 

Det er ca 10 utrykninger i året til dykkeoppdrag i regionen.  

Alle heltidsansatte brannmannskaper i Mandal har redningsdykkerkompetanse. Ved 

redningsdykking er det krav til to operative froskemenn samt èn dykkeleder. 

Vaktlaget har brann- og vanndykkerøvelser hver mandag, øvelser som inngår i den 

ordinære arbeidstiden. 

Utdanning av redningsdykker er 9 ukers kurs i regi av Norsk yrkesdykkerskole.   

Lønnskostnader i fbm utrykning: kr. 4.000 * 10 

Årlige driftsutgifter i hht budsjett 

 

 

 

 

 

 

40.000 

50.000 

 

Estimerte investeringskostnader fordelt per år: 

Utdanne ny redningsdykker hvert 3. år; 

Redningsdykkerkurs      kr.   35.000 

Lønnskostnader              kr. 102.000 

Diett                                 kr.  13.000 

Kurs totalt                       kr. 150.000 / 3  =   kr.  50.000 

Dykkerbil: kr 600.000 / 20 år =                    kr.   30.000 

Årlige investeringskostnader                         kr.  80.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.000 

 

PLIVO – Pågående livstruende voldssituasjon 

 

Justisdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har pålagt 

ambulanse, brann og politi til å øve årlig på PLIVO. I 2016 gjennomførte alle 

heltidsansatte og utrykningsledere deltid èn dagsøvelse på Lista flyplass, totalt 50 

mannskap fra BvS. 

 

Inneværende år er det PLIVO øvelse på videregående skole og SKAP folkehøyskole 

i Mandal og Lyngdal. 

Foruten personell på jobb, har vi innkalling til overtid på kr. 50.000  

 

 

 

 

 

 

 

50.000 

 

Annen assistanse 

 

Oppdrag ”annen assistanse” er ”en sekkepost” for oppdrag som ikke kommer under 

forhåndsdefinerte oppdrag.  

Vannfylling av brønner i fbm tørr årstid, rengjøring av veibane for oljesøl, flagging 

i Mandal sentrum og kommunale bygninger.  

Assistanse til mennesker som står i heis som har stanset mellom etasjer. 

Oversvømmelse i hus. Sikre løse gjenstander på eiendommer som kan skade 

mennesker i fbm ekstremvær. 

 

Assistanse til dyr i nød, bistand til katt som sitter fast i tre, hest som har satt seg fast 

i myr, ugle som har satt seg fast i pipe, kalv som har satt seg fast på fjellhylle etc. 

 

I snitt har vi 160 oppdrag av denne type årlig. En del blir fakturert (vannfylling, 

rengjøring av veibane, flagging). Øvrige oppdrag blir stort sett utført av 

brannmannskap på vakt, dermed lite direkte utgifter. 
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Oljevern 

 

IUA Vest-Agder (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning) består av BvS 

kommunene samt Flekkefjord og Sirdal. Interkommunalt samarbeid om akutt 

forurensning ble opprettet i 1997 etter reglene i kommuneloven § 27. Beredskapen 

er organisert med eget styre og regnskap.  

Beredskapen er organisert med sekretariat hos Brannvesenet Sør IKS som er 

vertsbrannvesen, brannsjefen er også daglig leder av IUA Vest Agder. 

 

BvS ivaretar olje- og kjemikalievernberedskapen på vegne av eierkommunene. 

Internkontroll og vedlikehold av oljevernmateriell blir utført av brannmannskap i 

vakt. Medgått tid for drift av IUA blir fakturert fra BvS. 

 

 

 

Overflateredning 

 

Viser til kostnader for etablering og drift i sak langtidsbudsjett 2019-2022 i samme 

sakhefte. 

 

 

Mens du venter på ambulansen 

 

Viser til kostnader for etablering og drift i sak langtidsbudsjett 2019-2022 i samme 

sakhefte. 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 17-13 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 12.06.2017 

Avgjøres av kommune/bystyret 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 29.09.2017 
 

 

 

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIING OG 

TILSYN MED FYRINGSANLEGG. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg godkjennes av kommune/bystyret til eierkommunene i BvS. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler at lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn 

med fyringsanlegg godkjennes av kommune/bystyret til eierkommunene i BvS. 

Saken sendes eierkommunene for videre behandling. 

 

 

 

Trykte vedlegg: 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing- og tilsyn med fyringsanlegg 

 

Saksframstilling: 

Avgjørelse om fastsetting av gebyr regnes som forskrift, jfr forvaltningsloven § 2 første ledd, bokstav a 

og c og forvaltningslovens kapittel VII «Om forskrifter». Dette gjelder både for engangsgebyr og 

årsgebyr. Det er utgitt kommentarutgaver til forvaltningsloven som gir utfyllende gjennomgang av 

bestemmelsene. 

Kommunestyret skal behandle gebyrvedtak i hht Lov av 25. sep. 1992 nr 107 om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) § 6, selv om kommunestyret har delegert all myndighet i hht Brann- 

og eksplosjonsvernloven til brannsjefen.  

 

Jfr selskapsavtalen mellom eierkommunene og BvS skal BvS utføre feiing- og tilsyn med fyringsanlegg i 

hht kommunens plikter i Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 pkt. h. 

Utgiftene for denne tjenesten faktureres fra BvS til den enkelte kommune. Det faktureres lik sum per 

pipeløp / fyringsanlegg i alle kommuner. 

 

Den enkelte kommune må på sin side ha et regulativ som grunnlag for å utligne gebyr for tjenesten på den 

enkelte bygningseier. Nedenstående saksutredning viser hvordan dette kan gjøres forutsatt at ovennevnte 

hovedprinsipper aksepteres av eierkommunene. 

 

Brann- og eksplosjonsvernloven § 28, annet ledd, hjemler adgang til å innføre gebyr til dekning av 

lovbestemt feiing- og tilsyn. Forskriften gjentar denne hjemmelen.  

 

Kommunen må treffe vedtak om gebyrfastsettelse i hht forvaltningslovens §§ 38 og 39. 
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Selvkostprinsipp 

Gebyrfastsettelsen for feiertjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for 

denne ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag. Det er anledning for kommunene til å subsidiere 

tjenesten ovenfor sine innbyggere. 

Utgifter som kan dekkes av gebyret er kommunens utgifter, dvs godtgjøringen til BvS pluss kommunens 

egne administrasjonsutgifter ved innkrevingen. 

 

Hyppighet på feiing- og tilsyn 

Forebyggende forskriften § 17sier; 

«Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir 

feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig 

ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet 

sted. 

 

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming 

av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller 

eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.» 

 

Fra 1 januar 2016 gjelder også ovennevnte forskrift også for fritidsboliger. 

 

Både hyppigheten og gjennomføringen av feiing- og tilsyn skal være basert på risiko. Byggverket og 

bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster kan være eksempler på 

vurderingskriterier for risiko. De alminnelige kravene til kartlegging (§ 14), planlegging (§ 15) og 

gjennomføring av tiltak (§ 16) gjelder også for feiing- og tilsyn med fyringsanlegg.  

 

§ 14 Kartlegging av risiko for brann 

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø 

og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som 

har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap 

av mange menneskeliv. 

 

§ 15 Planlegging av det forebyggende arbeidet 

Kommunen skal fastsette satsningsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den kartlagte 

risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og begrunnes. 

 

§ 16 Gjennomføring av forebyggende arbeid 

Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på bakgrunn 

av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir kunnskap om risikoen for brann.  

 

Andre lovpålagte oppgaver 

• Kontroll av skorstein etter pipebrann 

I hht forebyggende forskrift skal det utføres kontroll etter brann eller eksplosjon i eller i nærhet av 

fyringsanlegg. Kontroll med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon vil i praksis innebære at det 

foretas en konkret vurdering av om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt. Verken 

skorstein eller ildsted må ha sprekker eller andre avvik, feil eller mangler som kan ha betydning 

for brannsikkerheten og funksjonen ved fortsatt bruk. 

 

• Informasjonsplikt 

I hht Brann- og eksplosjonsvernloven § 11 pkt. a, skal brannvesenet gjennomføre informasjons- 

og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden 

i tilfelle av brann og andre ulykker. 
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Feiervesenets oppgaver omfatter motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring, 

om riktig fyring og om opptreden ved brann i fyringsanlegget. Informasjonen gis i fbm feiing og 

tilsyn. 

 

Andre informasjonsemner og kontrolloppgaver kan være røykvarsler, slokkeutstyr og 

rømningsveier.  

 

Innkreving 

I hht Brann- og eksplosjonsvernlovens § 28 siste ledd, er det gitt adgang for kommunen til å kreve inn 

gebyr etter reglene for innkreving av skatt. Det ligger innenfor kommunens myndighetsområde å finne en 

hensiktsmessig ordning for innkreving av gebyr. Innkrevingsrutiner etableres vanligvis på grunnlag av 

planlagt feiing og tilsyn og anbefales innkrevd terminvis eller årlig 

 

Hyppigheten og gjennomføringen av feiing- og tilsyn skal være basert på risiko. Konsekvensen av det vil 

medføre store ulikheter i frekvens på de ulike bomiljø og fyringsanlegg. Brann- og eksplosjonsvernloven 

og forskriften setter ikke noen begrensning til å differensiere gebyret til den enkelte huseier i fht feie- og 

tilsynshyppighet. Dette anbefales imidlertid ikke, da administrasjonskostnadene knyttet til en 

differensiering vil bli uforholdsmessig høye. 

For å begrense administrasjonskostnadene i BvS foreslås det å videreføre en enhetlig kostnad per pipeløp 

på tvers av kommunegrensene. 

 

Gebyrfritak 

Forutsetning for gebyrfritak er at ildstedet ikke er i bruk. Tilfredsstillende sikring mot bruk vil være en 

fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen. Dette kan skje ved å 

fjerne røykrørstilkoplingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan aksepteres plombering av 

ildsted som ikke er i bruk. 

 

Når tilfredsstillende sikring er gjennomført skal gebyr ikke ilegges. Det er eier av fyringsanlegget som har 

ansvaret for å underrette feiervesenet om: 

• at fyringsanlegget ikke er i bruk 

• at det ønskes fritak for feiing 

• å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes til oppvarming.     
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Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 

§ 1 Hjemmel 

Denne forskrift er vedtatt av …………kommune i kommune/bystyret i møte dato, …… med hjemmel i 

lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 

 

Forskriften erstatter eventuelt tidligere forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og 

tilsyn med fyringsanlegg. 

 

Feiing- og tilsyn utføres av Brannvesenet Sør IKS (BvS). Brannsjefen i BvS er delegert kommunens 

myndighet etter loven. 

 

§ 2 Virkeområde 

Avgift om feiing og tilsyn er innført for alle bygninger, herunder også fritidsboliger med 

skorstein/fyringsanlegg. 

 

§ 3 Hyppighet på feiing og tilsyn 

Brannsjefen bestemmer hyppigheten og gjennomføringen av feiing og tilsyn, dette på grunnlag av 

erfaring fra tidligere gjennomført feiing og tilsyn samt basert på risikoanalyse. 

 

§ 4 Avgift for feiing og tilsyn 

Årsavgiften for feiing- og tilsyn fastsettes av kommune/bystyret. 

Avgiften beregnes etter BvS gjennomsnittlige totalutgifter for feie- og tilsynstjenesten.  

Tjenesten skal innbefatte tjenester beskrevet i § 3. 

 

Avgiften beregnes etter følgende: 

1. Avgift per pipeløp som har tilknyttet fyringsanlegg/ildsted i bolig og fritidsbolig. 

2. I blokk/leilighetskompleks over flere etasjer betaler hver bruksenhet som har fyringsanlegg 

ordinær årsavgift. 

 

3. Andre oppdrag som feieren kan utføre dersom kapasitet er ledig: 

➢ feiing av større fabrikkpiper 

➢ feiing av sentralkjeler 

➢ fjerning av blanksot/fresing av skorsteinsløp. 

 

Slike oppdrag utføres etter regning fra BvS 

 

§ 6 Innkreving 

Avgift jfr § 4, pkt 1 og 2, innkreves av kommunen X ganger per år. 

Feieravgiften med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. 

 

§ 7 Fritak for avgift 

Avgiften er ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsynet er gjennomført, men gjelder 

for feie- eller tilsynsperioden uansett når i perioden tjenesten finner sted. 

Fritak for avgift kan gis for boliger med ildsted som ikke er i bruk. 

Tilfredsstillende sikring mot bruk vil være en fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten 

(ildstedet) og skorsteinen. Dette kan skje ved å fjerne røykrørstilkoplingen og mure igjen hullet i 

skorsteinen. Alternativt kan aksepteres plombering av ildsted som ikke er i bruk. 

 

Det er eier av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette feiervesenet om at fyringsanlegget ikke er 

i bruk, samt å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes til oppvarming.     
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§ 8 Klager 

Klage på vedtak i fbm disse vedtekter avgjøres av kommune/bystyret. 

Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er gjort, jfr § 2 
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