
Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 08.04.2019 

Behandlet av: Styret Brannstasjonen Mandal  

Tidspunkt kl: 18.00 – 22.00  Fra saksnr.: 19-01  Til saksnr.: 19-13 

 

Tilstede: 

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

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

 

Varamedlemmer tilstede: 

 

 

Tillitsvalgte tilstede: 

Egil O. Knustad, Jahn Haaland og Bjørg Hovden (vara for 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. 

  

EVENTUELT: 

Ingen saker 

 

Brannsjefen orienterte om: 

 

Endring av organisasjonen 

Ledelsen i BvS er inne i et omfattende generasjonsskifte, administrasjonssjef, beredskapsleder og 

brannsjef går av med pensjon rundt nyttår, de to sistnevnte etter reglene om særaldersgrense. For å 

sikre god kontinuitet i beredskapen, ble det allerede i 2015/2016 i fbm utlysning av stilling som 

leder for feieravdeling forespeilet at ca 25 % av stillingen vil være daglig drift av beredskaps-

styrken ved Mandal brannstasjon. I utlysningsteksten stod det også at stillingen er utfordrende med 

utviklingsmuligheter for rett person. Siste par år har han jobbet ca 50 % i hhv feieravdeling og 

beredskapsavdeling. Leder av feieravdelingen har i denne perioden omorganisert avdelingen til en 

effektiv driftsenhet som er naturlig å slå sammen med forebyggende avdeling fra 01.01.2020.  

 

Inneværende år vil leder av feieravdelingen også jobbe med anskaffelse av verktøy for 

digitalisering av beredskapsavdelingens drift, herunder lønn, internkontroll, vedlikehold biler, 

årskontroller, røykdykkerutstyr, brannmateriell, øvelser, personellressurser, sertifikater etc. Denne 

prosessen sammen med nåværende beredskapsleder bidrar også til god kontinuitet i fbm skifte av 

leder i beredskapsavdelingen til nyttår. 

 

Endring av organisasjonen, ved å legge feieravdelingen inn under forebyggende avdeling, er det 

orientert om gjennom vinteren på møter med alle 28 heltid ansatte i BvS.  

 



Etter styremøte er ny organisering drøftet med begge plasstillitsvalgte for heltids ansatte, Egil O. 

Knustad og Jahn Haaland, og de begge slutter seg fullt og helt til endringene i strukturen, noe som 

har væt kjent for dem i lengre tid. 

 

Nåværende brannsjef og beredskapsleder vil bistå på pensjonistvilkår med overordnet vakt som 

innsatsleder inntil ny brannsjef har gjennomført kurs som kreves for denne funksjonen. I tillegg vil 

prosjekt med oppgradering av brannstasjonene i distriktet bli sluttført av nåværende brannsjef. 

 

Avtale GE Healthcare AS 

I fbm behandling av sak 19/10, justert investeringsbudsjett 2019, framkom spørsmål fra Lars 

Tjelland om hva avtalen mellom GE Healthcare AS og BvS omfatter. 

Avtalen ble inngått i 2002, i korte trekk innebærer den at GE Healthcare AS bygger og drifter 

brannstasjon i nærhet av bedriften i Spangereid, BvS holder brannbil, drifter og vedlikeholder 

denne med tilhørende brannmateriell. Brannbil benyttes ved brann- og ulykke innenfor bedriftens 

område samt i de deler av regionen som naturlig faller inn under brannstasjonen i Spangereid. 

  

 

**** 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-01 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2018 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

REGNSKAP 2018 - BEREDSKAPSAVDELINGEN 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2018 for Beredskapsavdelingen godkjennes. 

Mindreforbruk, kr. 586.998,22, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Beredskapsavdelingen. 

Mindreforbruk, kr. 586.998,22, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-02 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

REGNSKAP 2018 - FOREBYGGENDE AVDELING. 
Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2018 for Forebyggende avdeling godkjennes. 

Mindreforbruk, kr. 99.723,58, avsettes til fond 256080001 Beredskap/Forebyggende. 



Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Forebyggende avdeling. 

Mindreforbruk, kr. 99.723,58, avsettes til fond 256080001 Beredskap/Forebyggende. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-03 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

REGNSKAP 2018 – FEIERAVDELING. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2018 for Feieravdeling godkjennes. 

Mindreforbruk, kr. 361.540,26, avsettes fond, 251080101 bundne fond selvkost Feieravdeling.   

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Feieravdelingen. 

Mindreforbruk, kr. 361.540,26, avsettes fond, 251080101 bundne fond selvkost Feieravdeling.   

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-04 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2018 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

ÅRSBERETNING REGNSKAP FOR BvS 2018. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsberetning 2018 for brannvesenet godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning 2018 for brannvesenet. 

 

 

 

 

 



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-05 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2018 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

ÅRSRAPPORT BRANNVESENET SØR IKS (BvS) 2018. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsrapport 2018 for brannvesenet godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsrapport 2018 for brannvesenet. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-06 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av kommunestyrene 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

KOSTNADSFORDELINGEN MELLOM KOMMUNENE FOR BvS FRA 

01.01.2020. 
 

Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at forslag til ny fordeling av utgifter mellom eierkommunene godkjennes. 

Nye Lindesnes 41,85%, nye Lyngdal 19,15%, Farsund 19,14%,  

Kvinesdal 12,24%, Hægebostad 4,19% og Åseral 3,43%. 

Saken sendes representantskapet og kommune- / bystyre for godkjenning. 

Arbeidsgruppens forslag enstemmig vedtatt med følgende protokolltilførsel: 

 

Styrets medlemmer fra Åseral, Hægebostad og Kvinesdal vil tilføye:  

Vi bemerker at kommuner med lite folketall og stort areal kommer dårligere ut med den nye 

fordelingsnøkkelen. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler at forslag til ny fordeling av utgifter mellom eierkommunene 

godkjennes. 

Nye Lindesnes 41,85%, nye Lyngdal 19,15%, Farsund 19,14%,  

Kvinesdal 12,24%, Hægebostad 4,19% og Åseral 3,43%. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning. 

 

 

 

 



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-07 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av kommunestyrene 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

SAMMENSETNING AV STYRET TIL BvS FRA 01.01.2020. 
 

Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at nytt styre i BvS fra 01.01.2020 skal:  

Bestå av 7 politikere valgt av de 6 eierkommunene, èn representant fra hver kommune samt to fra 

nye Lindesnes, 3 ansatte representanter, totalt 10 medlemmer. Brannsjef er sekretær. 

Saken sendes representantskapet og kommune- / bystyre for godkjenning. 

Arbeidsgruppens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler at nytt styre i BvS fra 01.01.2020 skal:  

Bestå av 7 politikere valgt av de 6 eierkommunene, èn representant fra hver kommune samt to fra 

nye Lindesnes, 3 ansatte representanter, totalt 10 medlemmer. Brannsjef er sekretær. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-08 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av kommunestyrene 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN TIL BvS ETTER ENDRING AV 

KOMMUNESTRUKTUREN FRA 01.01.2020. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at revisjon av selskapsavtalen, datert 11.03.19, godkjennes. 

Saken sendes representantskapet og kommune- / bystyre for godkjenning.  

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler at revisjon av selskapsavtalen, datert 11.03.19, godkjennes. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-09 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

AVLØNNING AV STYRETS MEDLEMMER.  
 

Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at arbeidsgruppens forslag til ny avlønning av styret - vilkår for styremedlemmer i 

BvS, punkt 1.2 - 1.8 godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Arbeidsgruppens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner arbeidsgruppens forslag til ny avlønning av styret - vilkår for 

styremedlemmer i BvS, punkt 1.2 - 1.8. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-10 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

JUSTERT INVESTERINGSBUDSJETT 2019 OG PLAN FOR 2020 - 2022.  
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at vaskemaskiner og tørkeskap for utrykningstøy og røykdykkerutstyr for inntil kr. 

700.000 finansieres fra investeringsbudsjett 2019. 

Styret anbefaler omprioritering av plan for innkjøp av brann- og redningsdykkerbil i hht vedlagte 

forslag. Dette er kun omprioritering av allerede bevilgede midler. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling.  

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner at vaskemaskiner og tørkeskap for utrykningstøy og 

røykdykkerutstyr for inntil kr. 700.000 finansieres fra investeringsbudsjett 2019. 

Representantskapet godkjenner omprioritering av plan for innkjøp av brann- og redningsdykkerbil 

i hht vedlagte forslag.  

Dette er kun omprioritering av allerede bevilgede midler. 

 

 

 

 

 

 



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-11 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

OPPLÆRING AV BRANNMANNSKAP SOM «AKUTTHJELPERE». 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Med bakgrunn i vedtak i fbm budsjett 2019 hvor representantskapet ber styret fortsette å jobbe for 

å tilpasse driften til deflator for fremtiden, anbefaler styret at BvS ikke påtar seg nye oppgaver som 

«akutthjelpere», da dette ikke er lovpålagt. 

Dersom Kvinesdal kommune ønsker at lokale brannmannskaper skal få opplæring som 

«akutthjelpere», ser BvS positivt på det, men kostnadene må faktureres Kvinesdal kommune.  

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

 

Styret hadde følgende endring på siste del av vedtaket: 

 

Dersom Kvinesdal kommune ønsker at lokale brannmannskaper skal få opplæring som 

«akutthjelpere», må Kvinesdal kommune påta seg de ekstra kostnader dette medfører samt det 

helsefaglige ansvaret.  

Brannsjefens forslag med styrets tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i vedtak i fbm budsjett 2019 hvor representantskapet ber styret fortsette å jobbe for 

å tilpasse driften til deflator for fremtiden, anbefaler styret at BvS ikke påtar seg nye oppgaver som 

«akutthjelpere», da dette ikke er lovpålagt. 

Dersom Kvinesdal kommune ønsker at lokale brannmannskaper skal få opplæring som 

«akutthjelpere», må Kvinesdal kommune påta seg de ekstra kostnader dette medfører samt det 

helsefaglige ansvaret.  

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-12 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

ANSETTELSE AV NY BRANNSJEF. 
 

Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler representantskapet å ansette Knut Berg Bentsen som ny brannsjef. 

Styret godkjenner instruks for brannsjef. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet ansetter Knut Berg Bentsen som ny brannsjef. 



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-13 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

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: 08.04.19 

 

 

 

Thorstein Dyrstad  Lars Tjelland    Mona Flottorp   

styreleder   nestleder        

  

 

 

Judith Kvelland Rogstad Tone Lagestrand Waage  Siv Aavik   

 

 

 

Hege Lønning   Øystein Sangesland    Jan Stangvik   

 

 

 

Jahn Haaland   Egil O. Knustad    Bjørg Hovden 

ansattes representant  ansattes representant    ansattes representant 

 

 

 

Jon Inge Aasen  

brannsjef  


