Brannvesenet Sør IKS

Møteprotokoll

Behandlet av: Representantskapet
Tidspunkt kl: 12.30 – 14.00

Brannstasjonen Mandal
Fra saksnr.: 18-01

20.04.2018
Til saksnr.: 18-08

Til stede:
Leder Jan Kristensen, Reidun Bakken, Arnt Abrahamsen, Margrethe Handeland, Per Sverre
Kvinlaug, Janne Fardal Kristoffersen, Helge Sandåker og Oddmund Ljosland.
Varamedlemmer til stede:
Ingen
Følgende hadde forfall:
Alf Erik Andersen.
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.

EVENTUELT:
Framdrift for iverksetting av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger
Det er nedsatt en faggruppe med representant fra Feieravdelingen til alle 6 brannvesen på
Agder. Målsetting er at faggruppen skal gjennomføre en ROS-analyse som skal konkludere
med intervall for utførelse av feiing og tilsyn av fyringsanlegg for fritidsboliger, fra kysten til
fjellheimen.
Representantskapet påpekte at feiing og tilsyn av fritidsboliger måtte iverksettes snarest
mulig.
BvS har per dd 9 eierkommuner, dette blir redusert til 6 fra 01.01.2020
Fra 01.01.2020 blir Audnedal og Lyngdal slått sammen til èn kommune, likeså blir Lindesnes,
Mandal og Marnardal. Antall eierkommuner til BvS blir dermed redusert fra 9 til 6.
Representantskapet signaliserte at BvS også etter kommunesammenslåing vil dekke samme
befolkningsgrunnlag og areal som per dd.
Styret fikk følgende oppdrag;
Legge fram forslag til styresammensetning (antall medlemmer) fra eierkommunene fra 2020.
Legge fram eventuelle forslag til endring av fordelingsnøkkel for budsjett.
Det skal innhentes juridisk bistand for kvalitetssikring av ovennevnte arbeid samt de
endringer av selskapsavtalen for BvS som måtte komme i fbm kommunesammenslåing.
Årsberetning
Representantskapet ber om at årsberetningen sendes til alle medlemskommunene, slik at
denne kan offentliggjøres for kommunenes innbyggere.

Brannvesenet Sør IKS

Møtebok
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Saksbehandler Jon Inge Aasen

Sak nr. 18-01
12.03.2018

Saksbehandler Jon Inge Aasen

20.04.2018

REGNSKAP - BERDSKAPSAVDELINGEN
Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2017 for Beredskapsavdelingen godkjennes.
Mindreforbruk, kr. 614.236,39, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende.
Saken sendes representantskapet for godkjenning.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.
Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2017 for Beredskapsavdelingen.
Mindreforbruk, kr. 614.236,39, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende.
Styrets forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2017 for Beredskapsavdelingen.
Mindreforbruk, kr. 614.236,39, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende.

Brannvesenet Sør IKS

Møtebok

Sak nr. 18-02

Behandlet av styret
Avgjøres av representantskapet
Behandles av representantskapet

Saksbehandler Jon Inge Aasen

12.03.2018

Saksbehandler Jon Inge Aasen

20.04.2018

REGNSKAP 2017 - FOREBYGGENDE AVDELING.
Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2017 for Forebyggende avdeling godkjennes.
Mindreforbruk, kr. 503.359,40, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende.
Saken sendes representantskapet for godkjenning.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.
Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2017 for Forebyggende avdeling.
Mindreforbruk, kr. 503.359,40, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende.
Styrets forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2017 for Forebyggende avdeling.
Mindreforbruk, kr. 503.359,40, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende.
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REGNSKAP 2017 - FEIERAVDELING.
Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2017 for Feieravdeling godkjennes.
Merforbruk kr. 71.926,67 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 2017 for Feieravdeling.
Merforbruk kr. 71.926,67 finansieres fra fond tidligere års mindreforbruk, 251080101 bundne
fond selvkost Feieravd.
Styrets forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2017 for Feieravdeling.
Merforbruk kr. 71.926,67 finansieres fra fond tidligere års mindreforbruk, 251080101 bundne
fond selvkost Feieravd.
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ÅRSBERETNING FOR BRANNVESENET SØR IKS (BvS) 2017.
Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at fremlagt årsberetning 2017 for brannvesenet godkjennes.
Saken sendes representantskapet for godkjenning.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.
Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning 2017 for brannvesenet.
Styrets forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning 2017 for brannvesenet.
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ÅRSRAPPORT BRANNVESENET SØR IKS (BvS) 2017.
Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at fremlagt årsrapport 2017 for brannvesenet godkjennes.
Saken sendes representantskapet for godkjenning.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.
Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner fremlagt årsrapport 2017 for brannvesenet.
Styrets forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Representantskapet godkjenner fremlagt årsrapport 2017 for brannvesenet.
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INNKJØP AV NY BRANNBIL – ENDRING AV INVESTERINGSPLAN.
Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at investeringsplan for perioden 2018 – 2022 endres i hht brannsjefens
forslag, det innebærer at ny brannbil til en total kostnad på kr. 2.740.000 + mva. finansieres
uten økning av investeringsbudsjettet.
Brannsjefen bemyndiges til å inngå kontrakt for kjøp av brannbil med utstyr innenfor vedtatt
budsjettramme
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.
Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at investeringsplan for perioden 2018 – 2022 endres i hht
brannsjefens forslag, det innebærer at ny brannbil til en total kostnad på kr. 2.740.000 + mva.
finansieres uten økning av investeringsbudsjettet.
Brannsjefen bemyndiges til å inngå kontrakt for kjøp av brannbil med utstyr innenfor vedtatt
budsjettramme
Styrets forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK
Representantskapet godkjenner at investeringsplan for perioden 2018 – 2022 endres i hht
brannsjefens forslag, det innebærer at ny brannbil til en total kostnad på kr. 2.740.000 + mva.
finansieres uten økning av investeringsbudsjettet.
Brannsjefen bemyndiges til å inngå kontrakt for kjøp av brannbil med utstyr innenfor vedtatt
budsjettramme
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NYE BILER TIL FOREBYGGENDE AVDELING MANDAL-FARSUND.
Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler å gå til innkjøp av to nye biler til Forebyggende avdeling Mandal og Farsund.
Bil 1, kostnad kr. 210.910 eks. mva finansieres fra drift 2018 Forebyggende avdeling.
Bil 2, kostnad kr. 210.910 eks. mva finansieres fra fond Beredskap/Forebyggende avd.
256080001.
Brannsjefen gis fullmakt til å inngå kontrakt på kjøp av ovennevnte.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.
Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner innkjøp av to nye biler til Forebyggende avdeling Mandal og
Farsund.
Bil 1, kostnad kr. 210.910 eks. mva finansieres fra drift 2018 Forebyggende avdeling.
Bil 2, kostnad kr. 210.910 eks. mva finansieres fra fond Beredskap/Forebyggende avd.
256080001.
Brannsjefen gis fullmakt til å inngå kontrakt på kjøp av ovennevnte.
Styrets forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Representantskapet godkjenner innkjøp av to nye biler til Forebyggende avdeling Mandal og
Farsund.
Bil 1, kostnad kr. 210.910 eks. mva finansieres fra drift 2018 Forebyggende avdeling.
Bil 2, kostnad kr. 210.910 eks. mva finansieres fra fond Beredskap/Forebyggende avd.
256080001.
Brannsjefen gis fullmakt til å inngå kontrakt på kjøp av ovennevnte.
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INVESTERING I UTSTYR – FINANSIERING AV KURS 2018.
Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at punkt 1, 2, 3 og 7, innkjøp av 65 røykdykkerapparater, 10 bærbare
brannpumper, 40 sett utrykningsbekledning og et sett overflateluft til søk finansieres ved lån
oppad til kr. 1.520.000, nedbetales over 20 år.
Postene 4, 5 og 6, beredskapskurs trinn 1, opplæring i overflateredning og dykkerlederkurs,
estimert kostnad kr. 910.000, finansieres ved bruk av fond Beredskap/Forebyggende avd.
256080001.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.
Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at punkt 1, 2, 3 og 7, innkjøp av 65 røykdykkerapparater, 10
bærbare brannpumper, 40 sett utrykningsbekledning og et sett overflateluft til søk finansieres
ved lån oppad til kr. 1.520.000, nedbetales over 20 år.
Postene 4, 5 og 6, beredskapskurs trinn 1, opplæring i overflateredning og dykkerlederkurs,
estimert kostnad kr. 910.000, finansieres ved bruk av fond Beredskap/Forebyggende avd.
256080001.
Styrets forslag enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Representantskapet godkjenner at punkt 1, 2, 3 og 7, innkjøp av 65 røykdykkerapparater, 10
bærbare brannpumper, 40 sett utrykningsbekledning og et sett overflateluft til søk finansieres
ved lån oppad til kr. 1.520.000, nedbetales over 20 år.
Postene 4, 5 og 6, beredskapskurs trinn 1, opplæring i overflateredning og dykkerlederkurs,
estimert kostnad kr. 910.000, finansieres ved bruk av fond Beredskap/Forebyggende avd.
256080001.

Mandal, 20.04.18.

Jan Kristensen
Leder

Reidun Bakken

Arnt Abrahamsen

Margrethe Handeland

Per Sverre Kvinlaug

Janne F. Kristoffersen

Helge Sandåker

Oddmund Ljosland

Jon Inge Aasen
Brannsjef

