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Innkalling til styremøte 01/2021
Det innkalles herved til styremøte 01/2021 i Brannvesenet Sør IKS
Mandag 25.01.2021 kl 18:00-21:00
Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter.
Eventuelle spørsmål og/eller forfall rettes til undertegnede.
Varamedlemmer møter eventuelt etter nærmere beskjed.
Med vennlig hilsen
Knut Berg Bentsen
Brannsjef
Vedlegg – se respektiv saksfremstilling
Kopi:
• Leder representantskapet
• Regnskapsfører
• Revisor
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SAKSKART TIL STYREMØTE 01/2021
Saksnr. 01/2021
Saksnr. 02/2021
Saksnr. 03/2021
Saksnr. 04/2021
Saksnr. 05/2021
Saksnr. 06/2021
Saksnr. 07/2021
Saksnr. 08/2021
Saksnr. 09/2021
Saksnr. 10/2021

Saksnr. 11/2021

Godkjenning av innkalling til styremøte 01/2021
Forslag til årsplan for styret og representantskapet 2021
Resultatet av representantskapets behandling av budsjett for 2021
Eierforhold brannstasjoner
Endring av finansiering investeringer
Låneopptak - Ny bil til feieravdelingen
Behandling av søknad vedr ildsteder - Delegering av fullmakt
Plan for det forebyggende arbeidet 2021
Evaluering av styrets arbeid
Brannsjefens rapport til styret
- Status økonomi
- Status AMU
- Håndtering Covid-19
- Ansettelser
- Informasjon om kommunikasjonsstrategi
- Avgitt høringsuttalelse ny dimensjoneringsforskrift
- Anskaffelse av styreportal
Eventuelt

Saker merket U er unntatt offentlighet grunnet behovet for en forsvarlig gjennomføring av BvS’s
økonomi, lønns- eller personalforvaltning og/eller har karakter av anbud/tilbud.

Brannvesenet Sør IKS

Dato 18.01.21

Saksfremlegg til styremøte 01/2021
Saksnr. 01/2021

Godkjenning av innkalling til styremøte 01/2021

Forslag til vedtak
Innkalling til styremøte 01/2021 godkjennes. Protokoll fra styremøte 03/2020 signeres.
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Saksfremlegg til styremøte 01/2021
Saksnr. 02/2021

Forslag til årsplan for styre og representantskapet 2021

Forslag til vedtak
Styret vedtar årsplan for styre og representantskapsmøter 2021
Saksfremstilling
Daglig leder fremmer forslag til årsplan for møter i styre og representantskap.
Hovedhensikten er å skape forutsigbarhet for møtestruktur og deltakelse, samt at de enkelte
medlemmer gjøres kjent med hovedinnhold i møtet.
Årsplan 2021
Dato
25.01.21
18:00-21:00

Aktivitet
Styremøte 01/2021
Saker fra administrasjonen
Evaluering av styrets arbeid
Brannsjefens rapport til styret

15.03.21
18:00-21:00

Styremøte 02/2021

26.04.21
12:00-14:00

Representantskapsmøte 01/2021

07.06.21
18:00-21:00

Styremøte 03/2021

13.09.21
18:00-21:00

Styremøte 04/2021

27.09.21
12:00-15:00

Representantskapsmøte 02/2021

25.10.21
18:00-21:00

Styreseminar

Årsregnskap og årsberetning 2020
Saker fra administrasjonen
Brannsjefens rapport til styret

Årsberetning og årsregnskap med revisjonsberetning 2020

Rammer for budsjett 2022
Saker fra administrasjonen
Brannsjefens rapport til styret

Budsjett og investeringsforslag 2022
Langtidsbudsjett
Saker fra administrasjonen
Brannsjefens rapport til administrasjonen

Budsjett og investeringsforslag 2022
Langtidsbudsjett

Brannvesenet Sør IKS
06.12.21
18:00-21:00

Dato 18.01.21

Styremøte 05/2021
Evaluering av styret arbeid
Årsplan for styret og representantskapet
Plan for det forebyggende brannvernarbeidet 2022
Saker fra administrasjonen
Brannsjefens rapport til styret

Brannvesenet Sør IKS
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Saksfremlegg til styremøte 01/2021
Saksnr. 03/2021

Resultat av representantskapets behandling av budsjett for 2021

Forslag til vedtak
Styret tar representantskapets behandling av budsjett for Brannvesenet Sør IKS 2021, til
etterretning.
Saksfremstilling
Styrets forslag til budsjett (sak 20-05 til 20-09) ble ikke godkjent av representantskap.
Brannsjefen ble bedt om å finne ytterligere forbedringer i balansen for budsjettet 2021.
Det var i hovedsak budsjettet for beredskapsavdelingen hvor brannsjefen ble bedt om å
redusere kostnader/forbedre balansen. Hovedgrepet som ble utført her var at inntektssiden ble
løftet ved at unødvendige brannalarmer skal faktureres fra første unødige alarm (og ikke etter 3.
unødige alarm slik det er pr nå).
Vedtatt budsjett er sendt ut tidligere og kan også lastes ned på www.brannsor.no (protokoll fra
møte i representantskapet).
Brannsjefen orienterer i styremøte, hvilke endringer som er gjennomført utover styrets vedtak,
samt hvilke forutsetninger som ligger til grunn for dette.
Konklusjon og anbefaling
Brannsjefen anbefaler styret å ta saken til etterretning.
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Saksfremlegg til styremøte 01/2021
Saksnr. 04/2021

Eierforhold brannstasjoner

Forslag til vedtak
Styret anbefaler at de respektive deltakende kommuner i Brannvesenet Sør IKS står som
hjemmelshaver på brannstasjoner iht gjeldende stasjonsstruktur og at Brannsjefens forslag til
revisjon av §7 inntas i selskapsavtalen.
Saken sendes til behandling i respektive kommunestyrer, iht gjeldende selskapsavtale § 34 ledd
6.
Saksfremstilling
Brannvesenet Sør IKS har pr i dag ikke en ensartet struktur mtp eierforhold av brannstasjoner.
De aller fleste er eid av deltakende kommuner, men for stasjonene i Vigmostad, Eiken og
Mandal, står Brannvesenet Sør IKS som hjemmelshaver. Stasjonen på Vanse leies av
Brannvesenet Sør og belastes driftsbudsjettet.
Stasjonen på Spangereid eies iht avtale av GE Healthcare. GE Healthcare holder
stasjonsbygning, mens BvS holder brannbil og utstyr. Dette er et samarbeid mellom kommunalt
brannvesen og industrivernet på bedriften.
Brannsjefen mener det er behov for å rydde i gjeldende forskjeller da det må være like vilkår for
deltakende kommuner. I forberedelse til saken er det undersøkt en rekke
selskapsavtaler/praksis i interkommunale brannvesen, (Rogaland brann- og redning IKS,
Haugaland brann- og redning IKS, Kristiansandregionen brann- og redning IKS og Setesdalen
brann- og redning IKS og Asker og Bærum brann- og redning IKS). Felles for alle disse er at det
er eierkommunene som er ansvarlig for å holde brannstasjon i henhold til vedtatt
stasjonsstruktur.
Diskusjonen rundt eierskap har også blitt synliggjort ved kommunesammenslåing i 2020. I
forbindelse med sammenslåing og ny organisering, etterlyser byggforvaltere i eierkommuner
leieavtaler og ens praksis for brannstasjonene.
Brannsjefen anbefaler at samme praksis gjøres gjeldende for brannstasjoner i Brannvesenet
Sør IKS, og at det utformes leieavtale som regulerer eiers/og leietakers plikter iht gjeldende
eiendom.
Brannsjefen anbefaler at gjeldende § 7 vedr innskuddsplikt og eierandel endres.
Det foreslås derfor revidert §7 som følgende:
--§ 7 Innskuddsplikt og eierandel
Selskapets kostnader knyttet til drift og investeringer fordeles mellom deltakerne i samsvar med
deres eierandel angitt i denne §.
BvS har ansvar for vedlikehold, forsikringer og nyanskaffelser av utstyr.
Hver eier har innenfor respektive kommunegrenser, ansvaret for å stille til disposisjon
hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet med grunnlag i etablert
brannstasjonsstruktur pr 01.01.2021.
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Vertkommunen skal oppføre og eie brannstasjonen(e). Kjøp av tomt, regulering, tomteteknisk
opparbeidelse inkl. oppfyllelse av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser er kostnader
som fullt og helt tilligger vertskommunen alene.
Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder brannstasjonsbygget skal beregnes etter
selvkostprinsippet og faktureres selskapet. Selskapet inkluderer de samlede leieutgiftene for
brannstasjonene i beregningen av årlig driftstilskudd, i samsvar med eierbrøk.
Skriftlig avtale mellom selskapet og vertskommunen fastsetter ansvarsforhold for oppgaver
knyttet til drifts- og vedlikeholdsansvaret for brannstasjonene, samt den årlige husleien.
Selskapets egne utgifter som følger av virksomheten i brannstasjonene, slik som strøm,
telefoni, forbruksavhengige utgifter som renovasjon, vann- og avløpsavgift etc er utgifter som
selskapet budsjetterer selv og inkluderer i driftsbudsjettet av selskapets økonomiplan.
Ombygginger og eller påbygginger av en brannstasjon som selskapet selv ønsker utført i
eksisterende brannstasjon foreslås og behandles som del av selskapets økonomiplan. I
leieavtalen mellom vertskommunen og selskapet håndteres vedtaket som et tillegg til avtalen.
Eventuelle endringer i stasjonsstruktur skal fremkomme på grunnlag av risiko- og
beredskapsanalyser og vedtas av representantskapet.
--Konklusjon og anbefaling
Brannsjefen anbefaler styret å vedta endringsforslag til selskapsavtalens § 7.
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Saksfremlegg til styremøte 01/2021
Saksnr. 05/2021

Endring av finansieringsmodell for investeringer

Forslag til vedtak
Styret anbefaler at:
• selskapet opptar lån for å finansiere investeringer i anlegg og varige driftsmidler.
• selskapets låneramme justeres til kr 35 000 000 kroner
• selskapsavtalens § 23 endres iht forslag fra brannsjefen
Saken sendes til representantskapet for avgjørelse.
Saksfremstilling
Under representantskapets behandling av budsjett og investeringer for 2021, fremkom det
ønske fra representantskapet at samtlige investeringer i selskapet fra 2022 skulle gjøres ved
låneopptak.
Praksis frem til i dag er at anskaffelser av utstyr og småbiler har blitt lånefinansiert. For
brannbiler (tunge kjøretøy) har det blitt avsatt midler på investeringsfond. Avsetning til
investering gjøres i henhold til fordelingsnøkkel i selskapsavtalen.
Sammenliknet med mange andre brannvesen i Norge har BvS en stor geografisk spredning.
Med de krav som blant annet stilles til innsatstid og kjøretøy, har BvS et stort antall stasjoner og
tunge kjøretøy i forhold til befolkningsgrunnlag.
BvS har i dag 25 tunge kjøretøy i eie. Flere av disse er godt over 20 år, og pådrag selskapet
etter hvert en større teknisk gjeld i form av krevende vedlikehold og reparasjoner.
Brannsjefen anbefaler at det styres mot en maksimal levetid på tyngre kjøretøy på 20 år. Ved
en fornuftig rullering av materiell vil man innenfor dette intervaller ha et fornuftig vedlikehold, og
samtidig ha en større restverdi ved salg enn ved dagens modell.
Dagens forvaltning av tunge kjøretøy medfører at de kjøres mer eller mindre helt ut, og har
tilnærmet null i verdi ved avhending. Det erfares også at det oppstår teknisk svikt i kjøretøy på
grunn av alderdom. Dette er blant annet svikt som innebærer en sikkerhetsrisiko og har
ingenting med en forsvarlig beredskap å gjøre.
Ved vurdering av låneramme har brannsjefen lagt følgende til grunn:
• gjennomsnittlig årlig investeringsbehov på 3,5 millioner
• avskrivning/levetid på 20 år
• rente på 2,0% (over dagens nivå)
• det er ikke tatt høyde for prisstigning
• hensyntatt eksisterende lånebelastning i selskapet på ca 6,5 mill, og lagt til grunn
resterende løpetid på dette lånet med 10 år
• det er ikke hensyntatt inntekt ved salg av materiell. Under forutsetning av forslag til
utskiftningsplan hvert 20 år, vil det i de første 5 år avhendes kjøretøy som ikke antas å
ha nevneverdig salgsverdi.
• Det er ikke medtatt inntekter fra ekstern finansiering. Det vil bli arbeidet med eksternt
bidrag til finansiering tunge kjøretøy. Eksempelvis tankbiler for slokkevannsdekning i
tunnel.
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Med utgangspunkt i forutsetninger som nevnt over, anbefaler brannsjefen at selskapets
låneramme justeres oppad til kr 35 000 000,-. Inkludert eksisterende lånebelastning vil man
med dette nå lånerammens tak ca ved år 15 etter iverksettelse.
Kostnader ved låneopptak vil belastes selskapets driftsbudsjett. Sammenliknet med dagens
modell hvor deltakende kommuner betaler inn til investeringsfond, vil denne modellen gi
kommunene en lavere økonomisk belastning de 10 nærmeste år. Modellen vil også medføre at
Bvs kan gjennomføre påtrengte investeringer i et høyere tempo enn om dagens nivå skulle
fortsette, og det er absolutt påkrevd.
På det nåværende tidspunkt er det vanskelig å utarbeide prognoser med lengre horisont, da
dette blant annet medfører avklaringer som pr i dag ikke foreligger. Nivået på en
investeringsplan med 3,5 mill vil kreve at BvS hele tiden må jobbe mot en kostnadseffektiv
forvaltning av utstyr og anlegg. Med det menes f.eks at optimalisering av levetid mtp
vedlikeholdskostnad vs restverdi forløpende vurderes. Det etableres for tiden et anleggsregister
med dette som formål. Videre vil BvS måtte jobbe for ekstern delfinansiering for enkelte
kjøretøygrupper.
På dette grunnlag anbefaler brannsjefen at gjeldende § 23 vedr låneopptak endres.
Det foreslås derfor revidert § 23 som følgende:
--§ 23 Låneopptak
Selskapet v/representantskapet har anledning til å ta opp lån for å finansiere investeringer.
Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 35 000 000 kroner (35 millioner nok).
Lånegjelden skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for selskapets samlede
gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste
årsskifte jfr IKS loven §22.
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette selskapets eiendeler til sikkerhet for andres
økonomiske forpliktelser jfr. IKS loven §22.
Kommunene er utad pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar jfr. § 7. Selskapet skal så
snart urevidert regnskap for foregående regnskapsår foreligger oversende opptegnelse over
deltakerkommunenes andel av selskapets forpliktelser.
For nærmere bestemmelser om selskapets adgang til å ta opp lån, kfr. IKS-lovens § 21 og § 22.
--Konklusjon og anbefaling
Brannsjefen anbefaler styret å vedta endringsforslag til selskapsavtalens § 23.
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Saksfremlegg til styremøte 01/2021
Saksnr. 06/2021

Låneopptak ny bil i boligseksjonen/feieravdelingen

Forslag til vedtak
Styret tar Brannsjefens sak vedr lånefinansiering til kjøp av ny bil for feieravdelingen til
orientering.
Saksfremstilling
Det er lagt inn 1,5 nye stillinger i boligseksjonen for 2021. Personellet her opererer enkeltvis ute
i felt og vil derfor ha behov for eget kjøretøy til forflytning.
I avdelingens budsjett for 2021 er medtatt økte lånekostnader i driftsbudsjettet for anskaffelse
av ett ekstra kjøretøy. Det er anslått en anskaffelseskostnad på kr 450-500’ da man har tatt
høyde for å kunne anskaffe helelektrisk varebil. BvS har i så henseende vært i forkant av de
krav som nå diskuteres mtp kjøp av kjøretøy i til offentlig sektor.
Anskaffelsen skjer iht allerede vedtatte rammer i avdelingens budsjett.
Brannsjefens konklusjon og anbefaling:
Brannsjefen anbefaler styret å ta saken til orientering.
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Saksfremlegg til styremøte 01/2021
Saksnr. 07/2021

Delegering av fullmakt – behandling av søknad vedr rehabilitering av
skorstein

Forslag til vedtak
Styret anbefaler at brannsjef får delegert myndighet til saksbehandling om rehabilitering av
skorstein etter PBL §20-1 bokstav f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske
installasjoner. § 6 i selskapsavtalen revideres iht forslag fra brannsjefen.
Saken videresendes representantskapet for avgjørelse.
Saksfremstilling
Rehabilitering av skorstein er søknadspliktig jfr PLB §20-1 bokstav f.
Det er byggesaksavdelingen i kommunen som er myndigheten i disse sakene. Vi opplever
dessverre at kommunene i vår brannvernregion behandler søknadene forskjellig, det være seg
gebyrsatser og saksbehandlingstid. Dette har igjen ført til at enkelte foretak heller ikke søker om
tillatelse til rehabilitering av skorsteiner. For de foretak som ønsker å opptre korrekt i forhold til
søknad oppleves dette svært negativt. Fra tid til annen dukker det opp mindre seriøse aktører
som utfører håndverkertjenester som ikke tilfredsstiller sikker løsning.
Brannvesenet har en brannvernregion som dekker seks kommuner. BvS er av den oppfatning
at dersom brannvesenet forestår saksbehandling om rehabilitering av skorsteiner, så vil vi få en
likebehandling av søknadene i våre seks kommuner, samt tettere oppfølging av de aktører som
utfører dette arbeidet.
BvS har vært i kontakt med alle byggesaksavdelinger i våre kommuner, og alle er positive til en
slik delegering.
Merarbeidet med dette arbeidet finansieres med behandlingsgebyr iht selvkostprinsippet.
På dette grunnlag anbefaler brannsjefen at gjeldende § 6 vedr delegering endres.
Det foreslås derfor revidert § 6 som følgende:
--§ 6 Delegasjon av myndighet
BvS har på vegne av eierkommunene ansvar for oppfølging av brannvernlovgivningen med
forskrifter vedr. brannberedskap og forebyggende arbeid jfr.:
• Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende
forskrifter.
Kommunestyrene delegerer kommunestyrets myndighet etter Lov om vern mot brann,
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter til brannsjefen i BvS.
Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker eller saker/områder som loven
legger til kommunestyret selv.
Viktige og prinsipielle saker vil normalt være:
• Dokumentasjon av brannvesenet
• Plan for brannvernarbeidet

Brannvesenet Sør IKS
•
•
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Tvangsmulkt
Tvangsgjennomføring av pålegg

For avgjørelser truffet av brannsjefen vil styret være klageinstans og for avgjørelser truffet av
kommunestyret vil DSB være klageinstans.
Kommunestyrene delegerer videre til brannsjefen, myndighet til saksbehandling om
rehabilitering av skorstein etter Plan og bygningsloven (PBL) §20-1 bokstav f) oppføring,
endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.
Klageadgang for avgjørelser truffet iht PBL, gjelder de til enhver tid gjeldende retningslinjer i
BvS’s eierkommuner.
Konklusjon og anbefaling
Brannsjefen anbefaler styret å vedta endringsforslag til selskapsavtalens § 6.

Brannvesenet Sør IKS
Saksfremlegg til styremøte 01/2021
Saksnr. 08/2021

Plan for det forebyggende arbeidet 2021

Forslag til vedtak
Styret tar planen for det forebyggende arbeidet 2021 til orientering.
Vedlegg
• Plan for det forebyggende arbeidet 2021
Konklusjon og anbefaling
Brannsjefen anbefaler styret å ta saken til orientering.
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Brannvesenet Sør IKS
Saksnr. 08/2021
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Evaluering av styrets arbeid

Forslag til vedtak
Fremkommer på møtet
Vedlegg
• Evalueringsskjema
• Protokoll fra styremøte 02.12.2019
Saksfremstilling
Representantskapet for Brannvesenet Sør IKS har i møte 11.05.12, sak 12/06, vedtatt at styret
skal evaluere sitt eget styrearbeid.
Styrets egenevaluering skal gjennomføres på årets siste møte. Evalueringen avsluttes med at
styret vedtar om det har oppfylt styreinstruksen i perioden. Styret og administrasjonen
utarbeider deretter et oppsummeringsnotat. Eventuelle pålegg om konkrete tiltak kan vedtas i
separat sak, dersom dette anses hensiktsmessig.
Ved neste evaluering bør det undersøkes om styremedlemmene mener eventuelle
forbedringstiltak er gjennomført og om dette har hatt ønsket effekt. Styret bør i forlengelsen av
daglig leder/ brannsjefens medarbeidersamtale med styreleder, ha en felles samtale med
brannsjefen, blant annet for en gjennomgang av hans oppfølging av styrets vedtak gjennom
året.
Styret skal selv vurdere om styrearbeidet er tilstrekkelig og hensiktsmessig. Arbeidet
gjennomføres av styret i plenum. Vedlagt er det lagt opp en struktur i form av spørsmål som
styret skal diskutere for å bidra til at egenevalueringen berører sentrale punkter.
BvS ble opprettet etter Kommunelovens § 27 i 1993, og organisert etter ny Lov om
interkommunale selskaper (Lov om interkommunale selskaper, 1999-01-29, nr. 6) gjeldene fra
01.01.2003. Selskapet styres etter egen selskapsavtale, med bl.a. nærmere angivelse av
styrets ansvar og oppgaver.
Styret har bl.a. det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal legge fram
saker som skal behandles i representantskapet. Styret sørger slik for at representantskapet har
nødvendig oversikt og kan forberede nødvendige disposisjoner. Videre tilligger styret
arbeidsgiveransvaret for selskapets ansatte, unntatt daglig leder/brannsjef, og styret fører tilsyn
med Brannsjefens ledelse av selskapet.

