
Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 21.09.2020 
Behandlet av: Styret Brannstasjonen Mandal  
Tidspunkt kl: 18.00 – 20.30  Fra saksnr.: 20-05  Til saksnr.: 20-10 

 
Tilstede: 
Thorstein Dyrstad, Kjell Arne Kvåle, Hans Martin Elle, Ingrid Ukkelberg, Margit 
Hovland, Jan Stangvik, Margrethe Østhassel 
 
Varamedlemmer tilstede: 
 
Ansattes representanter tilstede: 
Egil Olav Knustad, Jahn Haaland, Audun Rossevatn 
 
Følgende hadde forfall: 
 
 
Fra administrasjonen: 
brannsjef Knut Berg Bentsen. 
 

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



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20-05 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 21.09.20 
Avgjøres av representantskapet 
Behandles av 
representantskapet 

Saksbeh. Knut Berg Bentsen  

 
 
 
BUDSJETT BRANNVESENETS BEREDSKAPSAVDELING – 2021  
 
 
Brannsjefens forslag til innstilling: 
Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at budsjettforslag til 
Beredskapsavdelingen for 2021 godkjennes. 
Saken sendes representantskapet for videre behandling. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Brannstyret noterer seg den vesentlige økningen i Beredskapsavdelingens budsjett og 
erkjenner så vel behovet og det betydelige arbeidet som ligger bak utarbeidelsen. 
Styret mener likevel at det er mulig og forsvarlig å redusere nivået i størrelsesorden kr 
700.000,- gjennom å foreta mindre reduksjoner på utgiftssiden og primært å øke 
inntektssiden.  
Styret ber brannsjefen legge frem et revidert budsjett iht dette vedtak i 
representantskapets møte for endelig behandling. 
 
 
 
  



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20-06 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 21.09.2019 
Avgjøres av representantskapet 
Behandles av 
representantskapet 

Saksbeh. Knut Berg Bentsen  

 
 
 
BUDSJETT FOR FOREYGGENDE AVDELING - 2021. 
 
 
 
Brannsjefens forslag til innstilling: 
Styrets enstemmige innstilling til representantskaper er at budsjettforslag til 
Forebyggende avdeling for 2021 godkjennes. 
Saken sendes representantskapet for videre behandling. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at budsjettforslag til Forebyggende 
avdeling for 2021 godkjennes. 
  



Brannvesenet Sør IKS  Møtebok  Sak nr. 20-07  
Behandlet av styret  Saksbeh. Knut Berg Bentsen  21.09.2020  
Avgjøres av representantskapet  
Behandles av 
representantskapet  

Saksbeh. Knut Berg Bentsen   

 
 
BUDSJETT FOR FEIERAVDELINGEN 2021  
 
Brannsjefens forslag til innstilling:  
Styrets enstemmige innstilling til representantskaper er at budsjettforslag til Feieravdelingen 
for 2021 godkjennes.  
Feie- og tilsynsavgiften økes med deflator 2,7%.  
Avgift 2020 kr 331,- + mva pr røykløp pr år.  
Avgift 2021 kr 340,- + mva pr røykløp pr år.  
Saken sendes representantskapet for videre behandling.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at budsjettforslag til Feieravdelingen 
for 2021 godkjennes. 
  



 
Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20-08 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 21.09.2019 
Avgjøres av representantskapet 
Behandles av 
representantskapet 

Saksbeh. Knut Berg Bentsen  

 
 
LANGTIDSBUDSJETT FOR BRANNVESENET, 2022 - 2025  
 
Brannsjefens forslag til innstilling: 
 
Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at brannsjefens saksfremstilling 
vedr langtidsbudsjett for Brannvesenet Sør IKS tar til etterretning.  
 
Styret presiserer at det vil påføre eierkommunene ekstra kostnader for drift av Agder 110-
sentral i 2022/2023 pga digital oppgradering og samlokalisering i nytt politihus i 
Kristiansand.  
 
Styret presisere også at brannvesenets oppdragsportefølje og dertil hørende 
kostnadselementer må vurderes ved neste budsjettbehandling sett i lys av revidert risiko- 
og beredskapsanalyse. 
 
Styret ber brannsjef om at det ved fremleggelse av langtidsbudsjett for 2023-2026, 
kvantifiseres økonomiske størrelser knyttet til saksfremstillingen av langtidsbudsjettet.  
 
Saken sendes representantskapet for videre behandling. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at brannsjefens saksfremstilling 
vedr langtidsbudsjett for Brannvesenet Sør IKS tar til etterretning.  
 
Styret presiserer at det vil påføre eierkommunene ekstra kostnader for drift av Agder 110-
sentral i 2022/2023 pga digital oppgradering og samlokalisering i nytt politihus i 
Kristiansand.  
 
Styret presiserer også at brannvesenets oppdragsportefølje og dertil hørende 
kostnadselementer må vurderes ved neste budsjettbehandling sett i lys av revidert risiko- 
og beredskapsanalyse.  
 
Styret ber brannsjef om at det ved fremleggelse av langtidsbudsjett for 2023-2026, 
kvantifiseres økonomiske størrelser knyttet til saksfremstillingen av langtidsbudsjettet. 
  



 
Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20-09 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 21.09.2019 
Avgjøres av representantskapet 
Behandles av 
representantskapet 

Saksbeh. Knut Berg Bentsen  

 
 
INVESTERINGSBUDSJETT 2021 OG PLAN FOR 2022 - 2024.  
 
 
 
Brannsjefens forslag til innstilling: 
Styrets enstemmige innstilling er at investeringsbudsjett på kr. 4.321.000 for 2021 
godkjennes. Herav avsettes kr. 4.096.000 til biler/utstyr, kr. 225.000 til fond premieavvik 
KLP. 
 
 
Videre er styrets enstemmige innstilling av at brannsjef får fullmakt til å igangsette 
anskaffelse av ny skogbrannbekledning iht finansieringsmodell beskrevet i 
investeringsplanens saksfremstilling. 
 
Saken sendes representantskapet for videre behandling.  
 
Styrets forslag til vedtak:  
Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at investeringsbudsjett for 2021 
godkjennes, og at anskaffelse av ny skogbrannbekledning kan iverksettes iht ramme og 
finansieringsmodell som beskrevet i saken.  
 
Saken sendes representantskapet for videre behandling. 
  



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20-10 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 21.09.2020 
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: 22.09.20 
 
 
 
Thorstein Dyrstad  Kjell Arne Kvåle  Hans Martin Elle  
styreleder             
 
 
 
Ingrid Ukkelberg  Margit Hovland  Jan Stangvik 
 
 
 
Margrethe Østhassel 
 
 
 
Jahn Haaland    Egil O. Knustad  Bjørg Hovden 
ansattes representant  ansattes representant  ansattes representant 
 
 
 
Knut Berg Bentsen 
brannsjef 

   
  
 
         
         


