
Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 08.06.20 

Behandlet av: Representantskapet Teams (nettmøte)  

Tidspunkt kl: 13.00 – 14.00 Fra saksnr.: 20-02 Til saksnr.: 20-05 

 

Til stede: 

Leder Jan Kristensen, Arnt Abrahamsen, Per Sverre Kvinlaug, Even Tronstad Sagebakken, 

Inger Lise Lund Stulien, Margrethe Handeland 

 

Varamedlemmer til stede: 

 

Følgende hadde forfall: 

 

 

Fra styret og administrasjonen møtte: 

Styreleder Thorstein Dyrstad og brannsjef Knut Berg Bentsen 

 

 

DIVERSE MERKNADER: 
Representantskapet hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller 

referatsakene. 

 

EVENTUELT:  

Representantskapet henstilte til de av dets medlemmer som er representert i KS, til å purre på sak 

vedr kostnader og driftsform knyttet opp mot Nødnett. 

 

 

Brannsjefen orienterte: 

 

Det ble gjentatt orientering om forestående anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy på 

landets 110 sentraler. Forprosjektet starter i 2020, med forventet utrulling i 2021. Kostnaden 

dekkes av landets 110-sentraler som fordeler denne videre på brannvesen innen aktuell region. 

Størrelse på kostnader knyttet til forprosjektet og anskaffelsen er ikke kjent. 

 

Det ble videre orientert om møte mellom brannsjefer på Agder og ledelse for Prehospitale 

tjenester (AMK) vedr økning i antall bistandsoppdrag for helse og fakturering av disse. 

BvS rykker ut på hjertestans som en del av avtalen med eierkommunene. Bistand til helse til 

f.eks bærehjelp og transport ved rene helseoppdrag er ikke en del av brannvesenets tjenester og 

blir derfor fakturert Prehospitale tjenester. Denne type bistandsoppdrag øker i omfang. 

Brannvesen på Agder er enige om at man bistår, men fakturerer bistandsoppdragene. Det har 

ikke lykkes å komme til endelig avtale med Prehospitale tjenester. Det vil bli nye møter mellom 

partene.  

 

**** 

 

 

 

  



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20/02 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 05.03.20  

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av 
representantskapet 

Saksbeh. Knut Berg Bentsen 08.06.20 

 
 
 

ÅRSBERETNING REGNSKAP FOR BvS 2019. 
 
 
 
Brannsjefens forslag til innstilling: 
Styret anbefaler at fremlagt pliktig årsregnskap og årsberetning 2019 for Brannvesenet 
Sør IKS godkjennes. 
Saken sendes representantskapet for godkjenning. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap og årsberetning 2019 for 
Brannvesenet Sør IKS. 
 
 
 
Vedtak: 
Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap og årsberetning for 2019. 
  



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20/03 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 05.03.2020 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbeh. Knut Berg Bentsen 08.06.2020 
 

 

 

ÅRSRAPPORT BRANNVESENET SØR IKS (BvS) 2019. 
 

 

 
Brannsjefens forslag til innstilling: 
Styret anbefaler at fremlagt årsrapport 2019 for brannvesenet godkjennes. 
Saken sendes representantskapet for godkjenning. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Representantskapet godkjenner fremlagt årsrapport 2019 for Brannvesenet Sør IKS. 
 
 
Vedtak: 
Representantskapet godkjenner fremlagt årsrapport 2019 for Brannvesenet Sør IKS. 
  



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20/04 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 05.03.2020 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbeh. Knut Berg Bentsen 08.06.2020 
 

 

 

JUSTERT INVESTERINGSBUDSJETT 2020 OG PLAN FOR 2020 - 2022.  
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 
Styret anbefaler er revidering av investeringsbudsjett 2020 og investeringsplan 2020-
2022 vedr vaskemaskiner og tørkeskap for utrykningstøy og røykdykkerutstyr for inntil 
kr. 950.000,- samt kjøp av ny løftebukk bilverksted for inntil kr 100.000,-. Investeringene 
dekkes via ubrukte lånemidler.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Saken sendes representantskapet til orientering. Investering skjer innenfor allerede 
bevilget rammet og anskaffelsene er tidskritisk for å opprettholde tilfredsstillende drift.  
 
 
Vedtak: 
Representantskapet tar saken til orientering. 
  



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20/05 
Behandlet av styret   

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbeh. Knut Berg Bentsen 08.06.20 
 

 

 

REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE 
 

 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Representantskapet godkjenner revidert selskapsavtale for §§ 4 og 7. 

 

 

 

Trykte vedlegg. 

Revidert selskapsavtale. Revisjon av §§ 4 og 7.  

 
 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til etterretning. Saken inneholder to mindre justeringer av formalia 

påpekt av Brønnøysundregisteret, og rokker ikke ved avtalens innhold. Noen ny saksfremstilling 

utover det som fulgte saken ved tidligere vedtak anses derfor ikke som nødvendig for behandling i de 

respektive by-/kommunestyrer.  

 

Samtlige eierkommuner fremmer dette som sak før sommerferien 2020. 

  



Mandal 08.06.2020 

 

 

Jan Kristensen   Arnt Abrahamsen   Even Tronstad Sagebakken 

Leder   

 

 

Per Sverre Kvinlaug  Inger Lise Lund Stulien  Margrethe Handeland 

 

 

Knut Berg Bentsen 

Brannsjef  


