Brannvesenet Sør IKS

Møteprotokoll

Behandlet av: Styret
Tidspunkt kl: 18.00 – 21.00

Brannstasjonen Mandal
Fra saksnr.: 18-01

12.03.2018
Til saksnr.: 18-09

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, Jahn Haaland og Audun Rossevatn.
Følgende hadde forfall:
Sebastian Sjøberg.
Fra administrasjonen:
Brannsjef Jon Inge Aasen.

DIVERSE MERKNADER:
Styret hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene.
Tillitsvalgte Egil O. Knustad, Jahn Haaland og Audun Rossevatn (talsperson) forlot møtet kl
20.30, etter at alle ordinære saker var behandlet. De forlot møtet pga orientering i fbm sak som
kun angår eierne. Dette med bakgrunn i § 10 ellevte ledd i IKS-loven som lyder:
”Hvis selskapet har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jfr.
forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse
sakene.”
EVENTUELT:
Ingen saker
Hege Lønning ankom møtet kl 19, var tilstede ved behandling av sakene 18/06 – 18/09.
Hege Lønning:
I fbm behandling av sak 18/07, nye biler til Forebyggende avdeling, ønsker hun å få inn miljø
som et av kriteriene for valg av mindre kjøretøy.
Lars Tjelland:
I fbm kjøp av biler og større investeringer, må BvS være bevisst på å innhente pris/fordele
innkjøp i hele regionen.

Brannsjef orienterte om:
Utfall av Nødnett
I fbm snøfall denne vinteren har det vært strømutkopling i flere av våre innlandskommuner
over lengere perioder med påfølgende utfall av mobil- og Nødnettet. Det har resultert i at det
ikke har vært telefonforbindelse mellom deler av kommunenes innbyggere og omverdenen,
inkludert nødetatene.
Ovennevnte problemstilling ble diskutert, styret var omforent om at dette avviket er av så
alvorlig karakter at det må løftes opp mot nivå Fylkesmann og Storting.
Brannsjef fikk i oppdrag å utarbeide rapport som legges fram på neste styremøte.
Agder Brann
Det ble en kort informasjon vedrørende pågående prosjekt samarbeid mellom brannvesen på
Agder. Arbeidet er i sluttfasen, endelig konklusjon foreligger ikke, men alt tyder på at
hovedkonklusjonen vil innebære at det gode samarbeidet mellom brannvesenene på Agder bør
videreutvikles.
Velferdsteknologi i eldreomsorgen
Kristiansand kommune har etablert ny vaktsentral for mottak av digitale trygghetsalarmer fra
eldre hjemmeboende på Agder.
Som en del av velferdsteknologiutviklingen, som gir uante muligheter, kommer spørsmålet om
tilkobling av brannalarm fra hjemmeboende eldre. Dette er isolert sett veldig positivt, men
automatisk varsling av brannvesenet ved aktivert røykvarsler vil kunne utløse mange unødige
brannutrykninger, med påfølgende økonomisk konsekvens for kommunene.
Teknologien gir flere åpninger for å luke bort unødige alarmer, og dermed redusere
kostnadsbildet. Den optimale løsningen vedr. brannvarsling syntes å være en kombinasjon av
røykvarsler og kamera (hendelsesstyrt) som kan verifisere lokalt før mottakssenteret
videreformidler alarmen til 110-sentralen, i tillegg vil det alltid være mulighet for dialog
mellom mottakssenteret og den enkelte via trygghetsalarmen.
Brannsjefene på Agder vil lage felles retningslinjer i hht krav for å sikre oss mest mulig mot
unødige utrykninger.
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Sak nr. 18-01
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Saksbehandler Jon Inge Aasen

REGNSKAP 2017 - BEREDSKAPSAVDELINGEN
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.
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Saksbehandler Jon Inge Aasen

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.
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Saksbehandler Jon Inge Aasen

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.
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Saksbehandler Jon Inge Aasen

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.
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Saksbehandler Jon Inge Aasen

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.
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Saksbehandler Jon Inge Aasen
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Saksbehandler Jon Inge Aasen

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.
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Saksbehandler Jon Inge Aasen

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.
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Saksbehandler Jon Inge Aasen

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.
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Saksbehandler Jon Inge Aasen

12.03.2018

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.
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