
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. 

 

**** 



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. 

 

 
 



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 


