
 

 

 

 
Telefonnr:  Postadresse e-post:  
Sentralbord:  38 27 01 10 Brannvesenet Sør  IKS post@brannsor.no 
  Sorenskr. Fridrichsensgt. 7 www.brannsor.no 
 4514 Mandal 

 

 

Representantskapet for Brannvesenet Sør IKS har møte på: 

 

Brannstasjonen i Mandal 

 

Mandag 16. DESEMBER 2019 kl. 12.00.  

 

Eventuelle forfall meldes på tlf. 38 27 01 10. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

Representanter som mener seg inhabile i en eller flere saker, bes melde fra på forhånd. 

 

REFERATSAKER: 

Protokoll fra møte i representantskapet 17.09.19. 

Protokoll fra møte i styret 02.12.19. 

 

 

 

 

SAKSLISTE: 

 

19/19 Belastning av premieavvik KLP 2019    side  12 

 

19/20 Oppgradering av brannstasjoner etter postalt tilsyn      ”     13     

    

19/21 Investering i utstyr 2018-2019       ”     14  

 

19/22 Valg av representantskapets leder og nestleder 2020-2023    ”     15   

    

19/23 Valg av styre samt leder og nestleder 2020-2023     ”     16 

 

 

Eventuelt 

 

 

Mandal, 09.12.2019 

 

Knut Berg Bentsen 

Brannsjef  
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Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 17.09.2019 

Behandlet av: Representantskapet Mandal brannstasjon  

Tidspunkt kl: 12.00 – 14.20  Fra saksnr.: 19-13  Til saksnr.: 19-18 

 

Til stede: 

Leder Jan Kristensen, Reidun Bakken, Arnt Abrahamsen, Margrethe Handeland, Per Sverre 

Kvinlaug, Alf Erik Andersen, Helge Sandåker og Oddmund Ljosland. 

 

Varamedlemmer til stede: 

Per Olav Skutle. 

 

Følgende hadde forfall: 

Janne Fardal Kristoffersen. 

 

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:  

Styreleder og brannsjef fikk oppdrag om å utforme et brev stilet til «den det måtte angjelde» 

vedrørende økte kommunale utgifter pålagt av Staten for nødmeldetjeneste og nødnett. Dette er 

utgifter som i sin helhet bør dekkes av Staten. Brevet signeres ordførerne i dagens representantskap. 

 

 

Brannsjefen orienterte: 

Før ordinære saker ble behandlet, ble det orientert om den tragiske dødsulykken med brannbil fra 

Åmot brannstasjon i Kvinesdal 14. juli og brannen på Kvinesdal omsorgssenter to uker senere, 28. 

juli 2019. 

 

**** 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-13 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 02.09.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 17.09.19 

 

BUDSJETT BRANNVESENETS BEREDSKAPSAVDELING – 2020.  
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at budsjettforslag til Beredskapsavdelingen for 2020 godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret anbefaler at budsjettforslag til Beredskapsavdelingen for 2020 godkjennes. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 
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Representantskapet godkjenner budsjett til Beredskapsavdelingen for 2020. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-14 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 02.09.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 17.09.19 

 

BUDSJETT FOR FOREBYGGENDE AVDELING - 2020. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2020 godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret anbefaler at budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2020 godkjennes. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner budsjett til Forebyggende avdeling for 2020. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-15 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 02.09.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 17.09.19 

 

BUDSJETT FOR FEIERAVDELINGEN 2020. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at budsjettforslaget til Feieravdelingen for 2020 godkjennes. 

Feie- og tilsynsavgiften reduseres med kr. 10 i hht inneværende år. Ny avgift kr. 331 + mva. per 

røykløp per år. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret anbefaler at budsjettforslaget til Feieravdelingen for 2020 godkjennes. 

Feie- og tilsynsavgiften reduseres med kr. 10 i hht inneværende år. Ny avgift kr. 331 + mva. per 

røykløp per år. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner budsjett til Feieravdeling for 2020. 

Feie- og tilsynsavgiften reduseres med kr. 10 i hht inneværende år. Ny avgift kr. 331 + mva. per 

røykløp per år. 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-16 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 02.09.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 17.09.19 

 

LANGTIDSBUDSJETT FOR BRANNVESENET, 2021 - 2024.  
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret presiserer at det vil påføre eierkommunene ekstra kostnader for drift av Agder 110-sentral i 

2021 pga digital oppgradering. Estimert økt kostnad for BvS er kr. 250.000. 

 

Fra 2023 blir Agder 110-sentral og politiets operasjonssentral samlokalisert i nytt politihus i 

Kr.sand. Dette vil påføre eierkommunene til BvS nye ekstra kostnader til blant annet husleie.  

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret presiserer at det vil påføre eierkommunene ekstra kostnader for drift av Agder 110-sentral i 

2021 pga digital oppgradering. Estimert økt kostnad for BvS er kr. 250.000. 

 

Fra 2023 blir Agder 110-sentral og politiets operasjonssentral samlokalisert i nytt politihus i 

Kr.sand. Dette vil påføre eierkommunene til BvS nye ekstra kostnader til blant annet husleie.  

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Styret presiserer at det vil påføre eierkommunene ekstra kostnader for drift av Agder 110-sentral i 

2021 pga digital oppgradering. Estimert økt kostnad for BvS er kr. 250.000. 

 

Fra 2023 blir Agder 110-sentral og politiets operasjonssentral samlokalisert i nytt politihus i 

Kr.sand. Dette vil påføre eierkommunene til BvS nye ekstra kostnader til blant annet husleie.  

 

 

 

 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-17 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 02.09.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 17.09.19 

 

INVESTERINGSBUDSJETT 2020 OG PLAN FOR 2021 - 2023.  
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 
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Styret anbefaler at investeringsbudsjett på kr. 2.350.000 for 2020 godkjennes. Herav avsettes kr. 

2.130.000 til biler/utstyr, kr. 220.000 til fond premieavvik KLP. 

 

Styret anbefaler at brannsjef får fullmakt til å igangsette prosess på anskaffelse av ny 

redningsdykkerbil og inngå kontrakt, kostnadsramme oppad til kr. 1.100.000 ekskl. mva. Bilen 

leveres i 2020. 

 

Styret anbefaler at brannsjef får fullmakt til å igangsette prosess på anskaffelse av ny brannbil og 

inngå kontrakt, kostnadsramme oppad til 3.8 millioner kroner ekskl. mva. Bilen leveres i 2021. 

 

Styret anbefaler anskaffelse av to tankbiler, hhv 2022 og 2023. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling.  

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret anbefaler at investeringsbudsjett på kr. 2.350.000 for 2020 godkjennes. Herav avsettes kr. 

2.130.000 til biler/utstyr, kr. 220.000 til fond premieavvik KLP. 

 

Styret anbefaler at brannsjef får fullmakt til å igangsette prosess på anskaffelse av ny 

redningsdykkerbil og inngå kontrakt, kostnadsramme oppad til kr. 1.100.000 ekskl. mva. Bilen 

leveres i 2020. 

 

Styret anbefaler at brannsjef får fullmakt til å igangsette prosess på anskaffelse av ny brannbil og 

inngå kontrakt, kostnadsramme oppad til 3.8 millioner kroner ekskl. mva. Bilen leveres i 2021. 

 

Styret anbefaler anskaffelse av to tankbiler, hhv 2022 og 2023. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett på kr. 2.350.000 for 2020. Herav avsettes kr. 

2.130.000 til biler/utstyr, kr. 220.000 til fond premieavvik KLP. 

 

Brannsjef får fullmakt til å igangsette prosess på anskaffelse av ny redningsdykkerbil og inngå 

kontrakt, kostnadsramme oppad til kr. 1.100.000 ekskl. mva. Bilen leveres i 2020. 

 

Brannsjef får fullmakt til å igangsette prosess på anskaffelse av ny brannbil og inngå kontrakt, 

kostnadsramme oppad til 3.8 millioner kroner ekskl. mva. Bilen leveres i 2021. 

 

Representantskapet godkjenner plan for anskaffelse av to tankbiler, hhv 2022 og 2023. 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-18 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 02.09.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 17.09.19 

 

ENDRE AMORTISERINGEN AV PREMIEAVVIK TIL KLP. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at premieavvik KLP amortiseres årlig. 

Posten for premieavvik gjøres opp mot fond premieavvik KLP. 

Gjenstående på fond premieavvik KLP overføres til fond Beredskap/Forebyggende. 



7 

 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret anbefaler at premieavvik KLP amortiseres årlig. 

Posten for premieavvik gjøres opp mot fond premieavvik KLP. 

Gjenstående på fond premieavvik KLP overføres til fond Beredskap/Forebyggende. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner at premieavvik KLP amortiseres årlig. 

Posten for premieavvik gjøres opp mot fond premieavvik KLP. 

Gjenstående på fond premieavvik KLP overføres til fond Beredskap/Forebyggende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandal 17.09.2019 

 

 

Jan Kristensen    Reidun Bakken   Arnt Abrahamsen  

Leder   

 

 

Margrethe Handeland   Per Sverre Kvinlaug   Per Olav Skutle 

 

 

 

Alf Erik Andersen   Helge Sandåker   Oddmund Ljosland 

   

 

Jon Inge Aasen 

Brannsjef  
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Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 02.12.2019 

Behandlet av: Styret Brannstasjonen Mandal  

Tidspunkt kl: 18.00 – 20.30  Fra saksnr.: 19-25  Til saksnr.: 19-29 

 

Tilstede: 

Thorstein Dyrstad, Lars Tjelland, Judith Kvelland Rogstad, Tone Lagestrand Waage, Siv 

Aavik, Øystein Sangesland og Jan Stangvik.   

 

Varamedlemmer tilstede: 

Hilde Witsø 

 

Tillitsvalgte tilstede: 

Egil O. Knustad og Audun Rossevatn. 

 

Følgende hadde forfall: 

Mona Flottorp, Hege Lønning og Sebastian Sjøberg.  

 

Fra administrasjonen: 

brannsjef Knut Berg Bentsen. 

 

 

DIVERSE MERKNADER: 
Styret hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene. 

  

EVENTUELT: 

Ingen saker 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-25 
Behandlet av styret Saksbeh.: Knut Berg Bentsen 02.12.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbeh.: Knut Berg Bentsen  
 

 

 

Belastning av premieavvik pensjonskostnader KLP 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at årlig premieavvik arbeidsgiveravgift KLP 2019 belastes fond 256080001 

Beredskap/Forebyggende med inntil kr 350.000,-. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.  

 

Styrets forslag til vedtak:  
Styret anbefaler at premieavvik KLP 2019 belastes fin Beredskap/forebyggende med inntil kr 350.000,-.  

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-26 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 02.12.2019 

Avgjøres av representantskapet 
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Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

 

 

OPPGRADERING AV BRANNSTASJONER ETTER POSTALT TILSYN. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Viser til vedtak i representantskapet, sak 17/11, om opptak av lån på kr. 1.600.000 til oppgradering 

av brannstasjoner etter postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet. Kr. 298.000 av lånet ble brukt i 

regnskapsåret 2018. 

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at oppgraderingen av brannstasjonene fortsetter i 

hht plan i 2019 og 2020. Prosjektet finansieres med rest av opprinnelig lån, investeringsfond 

prosjekt 60400000, pålydende per 31.12.18 kr. 1.302.000. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.  

 
Styrets forslag til vedtak:  

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at oppgraderingen av brannstasjonene fortsetter i 

hht plan i 2019 og 2020. Prosjektet finansieres med rest av opprinnelig lån, investeringsfond 

prosjekt 60400000, pålydende per 31.12.18 kr. 1.302.000. 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-27 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 02.12.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

 

 

INVESTERING I BRANN- OG REDNINGSMATERIELL – 

REGNSKAPSÅRET 2018 OG 2019. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Viser til vedtak i representantskapet, sak 18/08, om opptak av lån på kr. 1.520.000 til brann- og 

redningsmateriell. Kr. 478.500 av lånet ble brukt i regnskapsåret 2018. 

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at innkjøp av røykdykkerutstyr og 

utrykningsbekledning i 2019 finansieres med rest av opprinnelig fra lån, investeringsfond prosjekt 

60390000, med kr. 1.041.500. 
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.  

 

Styrets forslag til vedtak:  

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at innkjøp av røykdykkerutstyr og 

utrykningsbekledning i 2019 finansieres med rest av opprinnelig fra lån, investeringsfond prosjekt 

60390000, med kr. 1.041.500. 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-28 
Behandlet av styret Saksbehandler Knut Berg 

Bentsen 
02.12.2019 

Avgjøres av styret 
 
 

 

ÅRLIG EGENEVALUERING AV ARBEIDET TIL STYRET FOR BvS. 
 
 

 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Styret gjennomgår vedlagte spørsmål for eventuelle kommentarer. 

 
Vedtak:  
Styret gjennomgikk vedlagte spørsmål.  

 

Kommentarer:  
Styret er fornøyd med eksisterende arbeidsform. Det henstilles til at styremøter bør avvikles i 

tidsrommet kl 18-21.  

 

Styret henviste til befaring/rundtur til brannstasjonene i regionen som veldig nyttig. Når nytt styre blir 

etablert etter kommunevalget høsten 2020, henstiller styret til at befaring blir gjennomført tidligst mulig, 

da dette er svært nyttig for å tilegne seg oversikt over hva BvS har ansvar for. 

 

Styret peker på følgende risikofaktorer i forhold til måloppnåelse på kort og lang sikt: 

 Driftssikkerhet og konstnadsstruktur for Nødnett. 

 

Styret utfordrer daglig leder på å gjennomgå skjema for styrets egenevaluering. Skjemaet bør 

forbedres/omformuleres på enkelte punkter.  

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-29 
Behandlet av styret Saksbehandler Knut Berg 

Bentsen 

02.12.2019 

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. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning. 

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning. 
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Mandal: 06.12.19 

 

 

 

Thorstein Dyrstad  Lars Tjelland    Judith Kvelland Rogstad 

styreleder   nestleder        

  

 

Tone Lagestrand Waage Siv Aavik    Hilde Witsø 

 

 

Øystein Sangesland   Jan Stangvik  

 

 

Egil O. Knustad  Audun Rossevatn   Knut Berg Bentsen 

ansattes representant  ansattes representant   brannsjef 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-19 

Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 02.12.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbeh. Knut Berg Bentsen 16.12.2019 
 

 

 

BELASTNING AV PREMIEAVVIK TIL KLP 2019. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at årlig premieavvik arbeidsgiveravgift KLP 2019 belastes fond 256080001 

Beredskap/Forebyggende med inntil kr 350.000,-. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.  

 

Styrets forslag til vedtak:  
Styret anbefaler at premieavvik KLP 2019 belastes fin Beredskap/forebyggende med inntil kr 350.000,-.  

 

 

 

Saksframstilling: 

Det årlige premieavviket fra KLP blir amortisert (avregnet) over 7 år. Regnskapsavdelingen til 

Mandal kommune som fører regnskapet og revisor anbefaler å endre amortisering til å være årlig. 

Dette forenkler regnskapsførsel og gir bedre økonomisk oversikt. Årlige premieavvik vil da bli 

belastet regnskapsåret, dette finansieres fra driften eller disposisjonsfond. I fbm 

kommunesammenslåing til nye Lindesnes kommune, har de vedtatt å endre amortiseringen til årlig. 

 

I dag har vi eget fond, 256080109 Fond premieavvik KLP, per 31.12.18 pålydende kr. 2.855.365. 

Dette fondet vil opphøre ved årlig amortisering, midlene kan overføres til ordinært disposisjonsfond 

Beredskap/Forebyggende som da kan brukes fritt av styret og representantskapet. 

 

Premieavvik for 2019 er ikke endelig fastsatt. 

 

Med bakgrunn i overføring fra fond som angitt over, anbefales det at premieavvik 

pensjonskostnader KLP 2019 belastes disposisjonsfond Beredskap/Forebyggende med inntil kr 

350.000,-. 

 

256080001 Fond Beredskap/Forebyggende 31.12.18  kr.      686.721 

256080109 Fond premieavvik KLP     kr.   1.131.452 

  Arbeidsgiveravgift premieavvik 2019 (anslått) kr.     -350.000 

Nytt fond Beredskap/Forebyggende     kr.   1.468.173 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-20 

Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 02.12.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbeh. Knut Berg Bentsen 16.12.2019 
 

 

 

OPPGRADERING AV BRANNSTASJONER ETTER POSTALT TILSYN. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Viser til vedtak i representantskapet, sak 17/11, om opptak av lån på kr. 1.600.000 til oppgradering 

av brannstasjoner etter postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet. Kr. 298.000 av lånet ble brukt i 

regnskapsåret 2018. 

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at oppgraderingen av brannstasjonene fortsetter i 

hht plan i 2019 og 2020. Prosjektet finansieres med rest av opprinnelig lån, investeringsfond 

prosjekt 60400000, pålydende per 31.12.18 kr. 1.302.000. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.  

 
Styrets forslag til vedtak:  

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at oppgraderingen av brannstasjonene fortsetter i 

hht plan i 2019 og 2020. Prosjektet finansieres med rest av opprinnelig lån, investeringsfond 

prosjekt 60400000, pålydende per 31.12.18 kr. 1.302.000. 

 

Trykte vedlegg. 

Ingen. 

 

Saksframstilling. 

I representantskapets møte 07.11.17, sak 17/11, ble det vedtatt å ta opp lån på 1.6 millioner kroner 

til finansiering for oppgradering av brannstasjoner etter postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet.  

Brannstasjonen i Farsund skulle ha nytt balansert ventilasjonsanlegg, brannstasjonen i Mandal og 

Farsund skal ha nytt vaske- og tørkerom for vask av utrykningsbekledning og røykdykkerutstyr.  

Flere brannstasjoner i distriktet skal oppgraderes med to garderobe med dusj for hhv kvinner og 

menn.  

 

Arbeidet med oppgradering startet i 2018, hvor deler av nytt balansert ventilasjonsanlegg i Farsund 

ble montert samt arbeidet med nye vaskerom ble oppstartet. 

 

Med bakgrunn i at vedtak om finansiering av oppgradering av brannstasjoner til kr. 1.600.000 ikke 

ble brukt opp innen utgangen av regnskapsåret 2018, må det nytt vedtak på bruk av midler i hht 

ovennevnte vedtak inneværende regnskapsår. 

 

I regnskapsåret 2018 ble kun deler av prosjektet finansiert, del av balansert ventilasjonsanlegg og 

del av vaske- og tørkerom, til sammen kr. 298.000. 

 

Investeringsregnskapet, prosjekt 60400000 er avsatt lånemidler   kr. 1.600.000 

Bruk av investeringsfondet 2018 til del av ventilasjon og vaskerom  kr.    298.000 

Gjenstående på fondet 60400000 per 31.2.18     kr. 1.302.000 
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Inneværende år er ventilasjonsanlegg ved brannstasjonen i Farsund ferdig montert og satt i drift. 

Vaskerommene på brannstasjonen i Mandal og Farsund er fortsatt under bygging. Oppgradering av 

brannstasjonene i distriktet er i full gang. Arbeidet vil bli sluttført i løpet av første kvartal 2020. 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-21 

Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 02.12.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbeh. Knut Berg Bentsen 16.12.2019 
 

 

INVESTERING I BRANN- OG REDNINGSMATERIELL – 

REGNSKAPSÅRET 2018 OG 2019. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Viser til vedtak i representantskapet, sak 18/08, om opptak av lån på kr. 1.520.000 til brann- og 

redningsmateriell. Kr. 478.500 av lånet ble brukt i regnskapsåret 2018. 

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at innkjøp av røykdykkerutstyr og 

utrykningsbekledning i 2019 finansieres med rest av opprinnelig fra lån, investeringsfond prosjekt 

60390000, med kr. 1.041.500. 
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.  

 

Styrets forslag til vedtak:  

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at innkjøp av røykdykkerutstyr og 

utrykningsbekledning i 2019 finansieres med rest av opprinnelig fra lån, investeringsfond prosjekt 

60390000, med kr. 1.041.500. 

 

 

Trykte vedlegg. 

Ingen. 

 

Saksframstilling. 

I representantskapets møte 20.04.18, sak 18/08, ble det vedtatt å ta opp lån på kr. 1.520.000. Dette 

til finansiering av brann- og redningsmateriell, overflateluft, pumper, røykdykkerutstyr og 

utrykningsbekledning. 

 

Med bakgrunn i at vedtak om finansiering av innkjøp av brannmateriell til kr. 1.520.000 ikke ble 

brukt opp innen utgangen av regnskapsåret 2018, må det nytt vedtak på bruk av midler i hht 

ovennevnte vedtak inneværende regnskapsår. 

 

I regnskapsåret 2018 ble overflateluft og pumper kjøpt inn og finansiert, kr. 478.500. 

 

Investeringsregnskapet prosjekt 60390000 er avsatt lånemidler   kr. 1.520.000 

Bruk av investeringsfondet 2018 til overflateluft og pumper   kr.    478.500 

Gjenstående på investeringsfond prosjekt 60390000 per 31.2.18   kr. 1.041.500 
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Inneværende år er det kjøpt inn røykdykkeutstyr, utrykningsbekledning og hjelmer til totalt kr. 

1.041.500. Dermed er hele lånefinansieringen brukt opp i hht opprinnelig vedtak. 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-22 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbeh.  Knut Berg Bentsen 16.12.19 
 

 

 

VALG AV REPRESENTANTSKAPETS LEDER OG NESTLEDER  

2020 - 2023. 
 

 

Trykte vedlegg: 

Ingen 

 

Saksframstilling: 

Jfr. selskapsavtale for Brannvesenet Sør IKS § 11 skal representantskapet velge sin leder og 

nestleder blant sine medlemmer for kommunevalgperioden. 

 

Felles brannvesen ble etablert 01.01.1993, følgende har vært ledere/nestleder av representantskapet: 

 

1993   Leder Ansgar Gabrielsen, Lindesnes   

 

1994 – 1995  Leder Oddleiv Skagestad, Lindesnes  

Nestleder Magne Bråtveit, Audnedal 

 

1995 – 1999  Leder Oddleiv Skagestad, Lindesnes 

Nestleder Åse Marie Bue, Marnardal 

 

1999 – 2002  Leder Oddleiv Skagestad, Lindesnes 

Nestleder Ånen Trygsland, Marnardal 

 

2002 – 2004  Leder Ivar Lindal, Lindesnes 

Nestleder Ånen Trygsland, Marnardal 

 

2004 – 2007  Leder Ivar Lindal, Lindesnes 

Nestleder Margit Brøvig, Farsund 

 

2008 – 2011  Leder Ivar Lindal, Lindesnes 

Nestleder Stein A. Ytterdal, Farsund 

 

2012 - 2016  Leder Oddmund Ljosland 

   Nestleder Janne Fardal Kristoffersen  

 

2016 – 2019  Leder Jan Kristensen 

   Nestleder Reidun Bakken 
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Det foreligger ikke innstilling til valg av leder og nestleder av representantskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

For perioden 2016 – 2019 velges: 

 

Som leder velges: ________________________________ 

 

Som nestleder velges: ________________________________ 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-23 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbeh Knut Berg Bentsen 16.12.19 
 

 

 

VALG AV STYRE SAMT LEDER OG NESTLEDER 2020 - 2023. 
 

 

Trykte vedlegg: 

Ingen 

 

Saksframstilling: 

Jfr. selskapsavtale for Brannvesenet Sør IKS § 11 skal representantskapet velge styrets medlemmer 

og varamedlemmer samt leder og nestleder for kommunevalgperioden. 

Regelen om at begge kjønn representeres med min. 40 % må overholdes, jfr brev fra statsråden i 

Kommunal- og regionaldepartementet og Brønnøysundsregistrene. Det var derfor enighet blant 

ordførerne i representantskapets møte 19.09.2007 at det må legges føringer for å løse denne 

”kabalen” når 9 kommuner skal velge sin representant til styret.  

 

I representantskapets møte høsten 2019, velges styret. Til dette møtet må hver ordfører ha to forslag 

til styremedlem, henholdsvis èn kvinne og mann.  

Endelig og lovlig styre kan da sammensattes av representantskapet. 

 

 

Kandidater til Brannstyret     Perioden 2020 – 2023 velges: 

   

 

Farsund (1 rep) 

       

Medlem ___________________________ 

     

      Varamedlem ___________________________ 
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Hægebostad (1 rep) 

 

      Medlem ___________________________ 

   

Varamedlem ___________________________ 

      

Kvinesdal (1 rep) 

       

Medlem ___________________________ 

 

Varamedlem ___________________________ 

      

Nye Lindesnes (2 rep) 

       

Medlem ___________________________ 

  

      Varamedlem ___________________________ 

 

Medlem ___________________________ 

  

      Varamedlem ___________________________ 

 

 

Nye Lyngdal (1 rep) 

        

      Medlem ___________________________ 

 

      Varamedlem ___________________________ 

 

Åseral  

 

      Medlem ___________________________ 

 

      Varamedlem ___________________________ 

 

 

Felles brannvesen ble etablert 01.01.1993, følgende har vært ledere/nestleder av styret: 

 

1993 – 1995  Leder Thorstein Dyrstad, Mandal  

Nestleder Helge Sandåker, Marnardal 

 

1995 – 1999  Leder Thorstein Dyrstad, Mandal  

Nestleder Sigrid Bendixen, Audnedal 

 

1999 – 2002  Leder Thorstein Dyrstad, Mandal  

Nestleder Sigrid Bendixen, Audnedal 

 

2002 – 2004  Leder Thorstein Dyrstad, Mandal  

Nestleder Kåre Egeland, Lindesnes 

 

2004 – 2008  Leder Thorstein Dyrstad, Mandal  

Nestleder Trine Hennestad, Lindesnes 
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2008 – 2011  Leder Thorstein Dyrstad, Mandal  

Nestleder Lars Tjelland, Farsund 

 

2012 – 2016  Leder Thorstein Dyrstad, Mandal 

Nestleder Lars Tjelland, Farsund 

 

2016 – 2019  Leder Thorstein Dyrstad, Mandal 

Nestleder Lars Tjelland, Farsund 

 

 

 

 

Det foreligger ikke innstilling til valg av leder og nestleder av styret. 

 

 

 

For perioden 2020 – 2023 velges: 

 

Som leder velges: ________________________________ 

 

Som nestleder velges: ________________________________ 

 

 


