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BUDSJETT BRANNVESENETS BEREDSKAPSAVDELING – 2021  
 
 
Brannsjefens forslag til innstilling: 
Styrets enstemmige innstilling til representantskaper 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 od 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. 
 
Trykte vedlegg: 
Brannsjefens kommentarer til budsjettpostene. 
Budsjettforslag 2021 inklusiv budsjett for 2020 og regnskap 2019.  

 Opprinnelig budsjettforslag behandlet i styre 21.09.20 er tatt med for orientering. 

 Revidert budsjettforslag for 2021 viser foreslåtte endringer (iht styrets vedtak) i 
kursiv 

 
Saksframstilling 
Brannvesenet er delt i tre avdelinger, hhv Beredskap, Forebyggende og Feieravdeling, 
hvor hver avdeling har eget budsjett. Budsjett for Beredskap- og Forebyggende avdeling 
samt investering finansieres av medlemskommunene til BvS. Feieravdelingen finansieres 
i sin helhet ved avgift per pipeløp som belastes huseier.  
 
Det blir satt av midler til investering i tyngre kjøretøy i eget investeringsbudsjett. Det løper 
over 4 år, 2021 – 2024. 
 
Budsjettet vedtas på rammenivå for den enkelte avdeling. Budsjett på postnivå ligger 
vedlagt. 
 
 
 
 



 

Budsjettforslag, utgifter for eierkommunene i hht ny kommunestruktur fra 
01.01.2020: 
 

Kommune Andel 
Budsjett 2021 
rev 

Budsjett 2021, 
fremlagt styret Budsjett 2020 Regnskap 2019 

Marnardal     -1 737 000 

Audnedal     -1 361 000 

Åseral 3,43 % -1 455 612 -1 480 308 -1 294 000 -1 170 000 

Hægebostad 4,19 % -1 778 138 -1 808 306 -1 580 000 -1 398 000 

Farsund 19,14 % -8 122 568 - 8 260 376  -7 221 000 -7 242 000 

Lyngdal    19,15 % -8 126 812 - 8 264 692  -7 225 000 -5 491 000 

Lindesnes 41,85 % -17 760 161 - 18 061 481 -15 788 000 -3 040 000 

Mandal     -10 344 000 

Kvinesdal 12,24 % -5 194 370 - 5 282 498 -4 618 000 -4 322 000 

Sum 100,00 % -42 437 660 - 43 157 660 -37 726 000 -36 105 000 

 
 
Innledning 
Foreslåtte endringer i kommende budsjett og økonomiplan baserer seg på de justeringer 
brannsjef og ledelse i BvS mener er nødvendige for å drive en forsvarlig forvaltning av 
beredskapstjenestene i eierkommunene. Det er lagt stor vekt på at oppdrag skal løses 
med riktig kompetanse, utstyr og sikkerhet for mannskapene. BvS har i inneværende år 
vært gjenstand for gransking av en ulykke med tragisk utfall. Resultatet av granskingen 
er at BvS blant annet har mangler på prosedyrer og instrukser for å sikre arbeidet med 
riktig kompetanse på mannskap, samt riktig utførelse av arbeidet. I dette konkrete tilfellet 
var det utrykningskjøring som ble gransket. Oppdragsporteføljen til BvS er stor, og intern 
gjennomgang viser at det på flere områder mangler dokumentasjon på nødvendig 
kompetanse, og vedlikehold av denne.  
 
Det trekkes frem 5 hovedårsaker til den markante budsjettøkningen: 

1. Økt lønn som følge nytt årsverk til øvingsleder, og økt antall øvelsestimer på 165 
deltidsmannskap + innleie økonomimedarbeider 

a. Konsekvens ca 2.0 mill inkl sosiale kostnader 
2. Utbedring av mangler vedr personlig verneutstyr til mannskap og vaksinering. 

a. Konsekvens ca 0.3 mill 
3. Vedlikeholdsbehov på kjøretøy, samt etterslep på bygninger. 

a. Konsekvens ca 0.2 mill 
4. Stor økning i kostnader knyttet til drift av nødnett og alarmeringstjenester 110-

sentral. Dette er kostnader som BvS i meget liten grad kan påvirke.  
a. Konsekvens ca 0.85 mill 

5. Økt antall utrykninger.  
a. Konsekvens ca 0.6 mill 

 
Med de utfordringer kommuneøkonomien har, er det beklagelig å ikke kunne fremlegge 
et budsjett som bidrar til besparelser. Det er for brannsjefen fremkommet så mange 
punkter som direkte berører virksomhetens HMS-arbeid, og som ikke kan utsettes. 
 



Budsjettfremlegget er satt opp i tråd med oppsett for årsregnskap og har vært lagt opp i 
samarbeid med den enkelte avdelingsleder. Tillitsvalgte og administrasjonen for øvrig har 
bidratt med innspill. 

Forutsetninger 
Tallene er korrigert i forhold til en forventet lønns- og prisvekst/deflator på 2,7 % 
Arbeidsgivers andel av pensjoner er lagt inn med 18%. 



 

Kommentarer til budsjettpostene. 
 
Lønn:   
1100.10100.3390:  
Posten dekker fast lønn i Beredskapsavdelingen til brannsjef, administrasjonskonsulent, 
beredskapsleder, samt alle utrykningsledere og brannkonstabler i hel- og 
deltidstidsstillinger, totalt 181 personer.  
 
Arbeidsoppgavene til administrasjonskonsulent inkluderer overordnet HMS og 
personalansvar for Feieravdelingen. 20 % av lønn refunderes fra Feieravdelingen. 
Brannsjef har faglig ansvar for Feier- og Forebyggende avdeling, hver avdeling 
refunderer  
10 % av lønnen til brannsjef. 
 
Forklaring til økning i budsjettpost: 
Nytt årsverk kompetanseansvarlig/øvingsleder: 
Det er lagt inn et nytt årsverk 100% i stilling som øvelsesleder. Brannvesenets ca 180 
brannmannskaper må gjennomføre en rekke øvelser årlig for å vedlikeholde kompetanse 
og sikre at virksomheten utøver sitt arbeid i henhold til gjeldende regelverk og forskrifter. 
Det har ikke vært tilstrekkelig med ressurser til å utføre dette arbeidet tilfredsstillende.  
 
Økning i årsverk deltid  
Timer som våre 165 deltidsmannskaper bruker til øvelser legges til grunn for beregning 
av deres årslønn. Kartlegging av tidligere øvelsesplan har avdekket flere områder hvor 
det ikke har vært satt av timer til øvelser.  
Følgende endringer er lagt inn i budsjett for 2021: 

 Varighet på 6 årlige øvelser er økt fra 2 til 3 timer for samtlige mannskap. Med det 
brede tjenestespekter vi skal levere på, må det erkjennes at vi ikke rekker å øver 
tilstrekkelig på ferdigheter innenfor rammen av 2 timer annenhver måned. 

 Kjøretøytilvenning er lagt inn med 2 timer pr kvartal pr kjøretøy og sjåfør. For å 
sikre tilfredsstillende sannsynlighet for oppmøte av sjåfører på våre stasjoner med 
innkalling, legges det til grunn en sjåførdekning på 50% av deltidsmannskapene. 
Enkelte stasjoner har også 2 kjøretøy og det må tilvenning/trening på begge. 

 Stasjonene Åseral, Farsund og Åmot er satt opp med utstyr for overflateredning. 
Det legges til grunn 6 personer pr stasjon som må ha årlige øvelser for å 
vedlikeholde denne kompetansen. Det er satt av 8 timer pr mannskap. 

 Stasjon Åseral er satt opp med søkeutstyr for snøskred. Det legges til grunn av 
50% av mannskapene må ha årlige øvelser for å vedlikeholde tilfredsstillende 
kompetanse. Det er satt av 8 timer pr mannskap. 

 Det er 2 til 4 utrykningsledere pr stasjon. I øvelsesbudsjettet er det satt av 6 timer 
årlig til PLIVO-øvelser. DSB har pålagt brannvesenet plikt til denne tjenesten og 
samtidig delta på årlige samvirkeøvelser. I utgangspunktet forventer direktoratet at 
1/3 av mannskapene øver årlig. Det har BvS ikke organisasjon for å håndtere pr 
nå, og vi velger derfor å prioritere lederne på de enkelte stasjonene. 

Denne beskrevne økningen i antall øvelsestimer utgjør ca 1,3 årsverk fordelt på våre 165 
deltidsmannskap. 
Brannsjefen ser denne økningen som tvingene nødvendig for å kunne dokumentere 
tilfredsstillende kompetanse for vårt mannskap. 



 

1100.10102:  
Fast tilleggslønn til deltids brannmannskap. 4 personer er i kontinuerlig vakt, i 
kombinasjon av kasernert vakt og dreiende hjemmevakt, ved brannstasjonen i Mandal, 
Farsund og Lyngdal. I Kvinesdal har vi èn person i kontinuerlig dreiende hjemmevakt.  
Vaktordningen gjelder ca 40 personer, stillingsstørrelse fra 13-26 %. Øvrige 125 deltids 
brannmannskap har stillingsstørrelse ca 1-7 %.  
Brannmannskapene har for 2020 en årlig godtgjørelse på kr. 20.000 for å bære 
utalarmeringsenhet/nødnettradio.  
For 2021 er det lagt inn forslag om å øke denne med 2,7 %. 
Vi har i dag en underdekning på 12 terminaler da mannskap på lokasjon Bjelland og 
Vigmostad ikke har personlig terminal i dag. Disse har til nå fått en mindre godtgjørelse 
for utvarsling. Ved innkalling til stasjon varsles disse med UMS (mobiltelefonløsning). 
Dette er ikke tilfredsstillende mtp mannskapenes sikkerhet. Vi har ikke mulighet til å gi 
samlet tilbakemelding til mannskapene i fasen ved innkjøring til stasjon. Ved hendelser i 
felt, har vi heller ikke mulighet til å komme ut med samlet melding (hendelse type 
skogbrann).  
Det foreslås i budsjett for 2021 at godtgjørelsen for 16 mannskap justeres opp til nivå 
som for resten av styrken.   
 
1100.10103:  
Tillegg for dreiende hjemmevakt i Farsund, Kvinesdal, Lyngdal og Mandal på bevegelige 
helligdager, jul, nyttår, påske 1. og 17. mai, pinsen etc.   
 
1100.10104 
Fast tilleggslønn for heltids brannmannskap i vakt, overordnet vakt etc.  
 
1100.10200:  
Vikarer ved kurs, avspasering eller ferie blir erstattet med personell på dreiende 
hjemmevakt.  
 
1100.10201:  
Beredskapspersonell som er borte grunnet sykdom, blir på dagtid stort sett erstattet av 
dagpersonell i Mandal og Farsund. Utenfor ordinær arbeidstid, i helger og bevegelige 
helligdager, må personell i dreiene vakt erstattes med vikar.  
 
1100.10300: 
Heltidsansatte brannkonstabler/utrykningsledere har særaldersgrense på 60 år. Det 
foreligger vedtak i styret, sak 08/08, hvor brannsjefen fikk delegert myndighet til å inngå 
midlertidig arbeidsavtale med pensjonister dersom det er ønske om å stå lenger enn 60 
år, og BvS har behov for arbeidskraften til vedlikehold av brannstasjoner og 
materiell/personsøkere etc.  
 
1100.10304:  
 
Grunnutdanning Norges brannskole 
Det er forskriftskrav at samtlige deltidsmannskaper skal ha grunnutdanning i regi av 
Norges brannskole.  
 



 

I budsjettet 2020 var det angitt at ca 25 mannskaper manglet dette kurset. Etter en kritisk 
gjennomgang av kompetanseplaner viser det seg at dette tallet er ca 55.  
Det forelå plan på å gjennomføre et kurs i 2020, men arbeidet ble stanset pga Covid-19. 
Det planlegges for å gjennomføre et kurs i 2021. Et kurs har en kapasitet på 15-18 
deltakere, og det må derfor legges inn som en regulær aktivitet neste 3 år.  
 
Nyansatt BvS-deltid 
Prosedyrer for nyansatte deltidsmannskap er ikke beskrevet tidligere. Det er nå laget en 
kompetanseplan for opplæring av nyansatte før de settes i tjeneste. Timeplan pr nyansatt 
utgjør 38 timer. Det er i budsjettet tatt høyde for en årlig turnover på deltidsmannskapet 
på ca 5%. Dette utgjør 8 mannskap pr år. 
 
1100.10305:  
Posten dekker overtid for heltidsansatte som er instruktører ved øvelsene med deltids 
brannmannskap i regionen. I tillegg dekkes øvelser ut over ordinær øvelsesplan, 
eksempelvis øvelser i hht. kommunenes ROS-analyse, samvirkeøvelser med politi, 
ambulanse og Sivilforsvar.  
Justisdepartementet og DSB pålegger brannvesenet årlig å delta på PLIVO-øvelser 
(pågående livstruende voldssituasjon) sammen med politiet. 
Posten dekker også frikjøp av deltid brannmannskap fra hovedarbeidsgiver i to uker i fbm 
kurs i utrykningskjøring, kode 160. 
 
1100.10306: 
Totalt har BvS i overkant av 900 utrykninger pr år. Alle utkallinger til brann- og ulykke, 
heltid- og deltidsmannskap, dekkes over denne posten. Dette er en uforutsigbar post. Det 
konstateres at oppdragsporteføljen stadig øker. Brannvesenet er nødetaten som er først 
på stedet i over 50% av tilfellene, og må således løse oppgaver som ellers skulle vært 
håndtert av politi eller helse.  
 
1100.10400:  
Overtid brukes i minst mulig grad. Av beredskapsmessige hensyn er det avsatt en sum til 
overtid i ekstraordinære tilfeller for reparasjon av biler, materiell etc.  
 
1100.10401:  
Målsetting er at inntektsbringende arbeid, brønnfylling med tankbil, spyling og rengjøring 
av veibane etter oljesøl, assistanse med stigebil etc, utføres mest mulig innenfor normal 
arbeidstid for å unngå bruk av overtid. Men fra tid til annen må oppgaver utføres på 
overtid. Slike oppdrag blir fakturert, inntektene framkommer under post 1100.16200 og 
16500.   
 
1100.10500: 
Bruk av tjenestetelefon blir skattelagt den enkelte arbeidstager. 
  
1100.10800:  
Godtgjørelse til styrets medlemmer. 
 
1100.10900:  
Arbeidsgivers andel av pensjon til KLP er budsjettert med 18 %.   
 



 

1100.10902: 
Ulykkesforsikring av ansatte på fritiden. 
 
1100.10990:  
Arbeidsgiveravgiften er 14.1 % av lønnskostnadene. 
   
Driftsutgifter: 
 
1100.11000:  
Kontorrekvisita til brannvesenet og IUA Vestre Agder. Materiell som går til IUA blir 
fakturert IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning).   
 
1100.11150:  
Bevertning til møter og bespisning/drikke ved hendelser som går over lengre tid.  
 
1100.11200:  
Annet forbruksmateriell, vaskemiddel, lyspærer, tørkepapir etc. 
 
1100.11204: 
Det er avsatt midler til velferdstiltak og erkjentlighetsgaver blant de ansatte. Formålet er 
at det kan søkes om tilskudd til felles sosialt opplegg som er åpent for alle heltid- og 
deltidsansatte. 
 
1100.11205:  
Denne posten er økt betraktelig. I tidligere budsjett var det angitt at komplett bekledning 
til brannskonstabel kostet ca 15.000,-.  
Posten skal dekke vedlikehold av vernebekledning til ca 180 brannmannskaper 
(utrykningsbukse, underbekedning, jakke, hjelm, støvler, uniform m.m.) I tillegg skal det 
kjøpes nye sett til nytt mannskap som tas inn. Komplett utrykningsbekledning til en 
person beløper seg til ca kr. 30.000,-. Pga mye vasking av infisert utrykningstøy grunnet 
kreftfare, ser vi også økt slitasje på bekledningen som i framtiden vil gi hyppigere 
frekvens på utskifting.  
I posten er det blant annet lagt til grunn 8 nyansettelser pr år, med tilhørende 
grunnpakke.  
 
Det er videre et stort behov for utskifting av gamle skogbrannkjeledresser. Dette gjelder 
for hele mannskapsstyrken. De beste eksemplarene av gamle kjeledresser kan inngå i 
byttereserve, slik at vi etter hendelser kan ta med forurenset tøy til stasjon i Mandal eller 
Farsund for vask, og samtidig opprettholde operativt mannskap på de lokale stasjonene.  
Dette utgjør en kostnad på kr 720.000,- Det foreslås at denne kostnaden ikke belastes 
driftsbudsjettet, men tas ut som et eget prosjekt som lånefinansieres.  
 
1100.11206: 
Frikjøp fra ordinær jobb til møte på dagtid i representantskap, representasjon av BvS etc. 
 
1100.11207: 
Prosjekt ”Friske brannmenn” har satt fokus på bl.a. renhold av utrykningstøy. Vi har 
derfor skilt dette ut i egen post for synliggjøring av utgiftene. 
All vask av forurenset utrykningstøy utføres nå på lokasjon Farsund eller Mandal av egne 



 

mannskaper. Utgifter knyttet til denne posten er i hovedsak knyttet til innkjøp av 
vaskemidler.  
 
1100.11209:  
Denne posten er direkte utgifter vi har på materiell som vi har inntjening på i hovedpost 6.     
 
1100.11300:  
Utgifter til post, bank, tele, internett, bredbånd.  
 
1100.11305:  
Utgifter til overføring av brannalarm fra BvS brannstasjoner til Agder 110-sentral. 
 
1100.11306: 
Posten dekker brukerbetaling pr terminal til DSB for nødnett som dekker driftskostnader 
av nett, dvs. leie av datalinjer og plass til antenner, teknisk vedlikehold og 
fornyelser/oppdateringer i nettverket og overvåkning.  
Justering av denne posten reguleres direkte på antall og type abonnement som 
eksisterer i BvS. Det er direktoratet som bestemmer type abonnement på den enkelte 
stasjon.  
En liten del av økningen ca kr 50.000,- dekker 12 nye abonnement av typen «meget lav 
bruk» for lokasjonene Bjelland og Vigmostad ref post 1100.10102. Øvrig økning tilskrives 
prisregulering fra DSB som BvS ikke kan påvirke. 
 
1100.11500: 
Posten kompetanseheving av deltids brannmannskap dekker utgifter til førerkort kl C og 
kode 160 (utrykningskjøring), samt fagbladet ”Brannmannen”. 
 
I ROS-analysen for BvS ble det konkludert med at dersom en skal være rimelig trygg på 
at sjåfør med rett kompetanse møter ved alarm på brannstasjon uten vaktordning, må 
minst halvdelen av brannmannskapene ha førerkort for brannbil, kl C, og 
kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160. 
 
Førerkort kl C 
Ved ansettelse av nye deltidsmannskap prioriterer vi personer med førerkort kl C, men 
dette førerkortet er så omfattende å tilegne seg, at det stort sett kun er yrkessjåfører som 
innehar. 
Slik vi vurderer det, er brannvesenet nødt til å refundere kostnadene for selve kurset og 
oppkjøring, dersom brannmannskap er villig til å ta førerkort kl C på sin fritid, direkte 
utgifter per førerkort kl C er bortimot kr. 40.000.  
 
For 2020 utdannes det 4 sjåfører på klasse C. BvS mangler etter dette ca 15 sjåfører for 
å nå målsetning om 50% sjåførdekning. 
 
Førerkort kode 160 
For å tilegne seg kompetanse for utrykningskjøring må en gjennomføre et 14-dagers kurs 
i utrykningskjøring og teori med godkjent instruktør. Det hele avsluttes med prøve og 
oppkjøring med Statens vegvesen. 
Kurset koster ca kr. 25.000 per deltaker. Deltidsmannskap må ha fri (permisjon) fra 
hovedarbeidsgiver, BvS må betale lønn i kursperioden. Lønn betales over post 10305. 



For 2020 utdannes det 5 sjåfører på kode 160. BvS mangler etter dette ca 20 sjåfører for 
å nå målsetning om 50% sjåførdekning med utrykningskompetanse. 

Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring stiller krav til 
resertifisering av utrykningssjåfører hvert 5. år. Fra og med 2020 er det inngått avtale 
med Haugesund brannvesen/Skolebrannbilen om resertifisering av ca 20 sjåfører årlig. 

1100.11502: 
Utgifter til innleide instruktører ved grunnkurset for deltids brannmannskaper samt 
fakturerte driftsutgifter i fbm grunnkurset.  
Det er også budsjettert med Nettkurs fra Norges brannskole (NBSK) som kreves for 
opptak på grunnutdanning, kostnad til NBSK kr 4.800,- pr elev.  
Pr i dag mangler ca 50 av konstablene i BvS denne nettbaserte grunnutdanningen. 

1100.11503: 
Driftsutgifter til øvelsesfelt for røykdykking på bedriftsområdet til Alcoa Farsund. 

1100.11504:  
Kurs for de forskjellige nivå for heltids ansatte i brannvesenet blir i hovedsak gjennomført 
ved NBSK.  
BvS abonnerer på fagbladet ”Brannmannen” som samtlige heltidsansatte 
brannmannskaper også får tilsendt hjem.  

1100.11601:  
Diett/nattillegg i forbindelse med kurs ved bl.a. Norges brannskole i Tjeldsund i Nordland. 

1100.11602:  
Kilometergodtgjørelse til deltidsbrannmannskapene ved bruk av egen bil til 
røykdykkerøvelser og utrykning samt godtgjørelse for felles transport til grunnkurs for 
deltidsmannskaper. 

1100.11652:  
Tariffestet avtale om uniform/arbeidstøy til personell i heltidsstilling i brannvesenet. 

1100.11700:  
Utgifter til deler for vedlikehold og reparasjon av kjøretøy, pumper, aggregat, 
redningsverktøy osv. Vi har totalt 17 brannbiler med vanntank, 5 tankbiler, 1 stigebil, 1 
redning/dykkerbil, 1 redskapsbil og 12 personbiler/varebiler. Kjøretøyene blir vedlikeholdt 
av mannskapene ved stasjonen i Mandal og Farsund. I tillegg til dette kommer 
vedlikehold av 6 kjøretøy for feieravdeling. Reparasjon av biler på feieravdeling 
godtgjøres med intern overføring mellom avdelingene.  
Gjennomsnittsalderen på tunge kjøretøy er høy, og dette genererer et stadig større 
vedlikeholdsbehov. Kostnadsbildet er likevel lavt sett opp mot alternativet ved å sette alle 
reparasjoner ut til eksterne verksted.  

1100.11701:  
Årsavgift for kjøretøy samt vektårsavgift for tankbiler og nyere brannbiler. 



 

1100.11704:  
Utgifter til drivstoff, bensin, diesel, olje etc. BvS har inngått kort-avtale med Statoil/Best. 
Disse selskapene er best representert med bensinstasjoner i vår region.  
 
1100.11705:  
Utgifter til dekk og kjettinger. 
 
Posten er økt da det er avdekket mangler, spesielt med vinterdekk på enkelte av våre 
kjøretøy. 
 
1100.11706: 
Posten dekker utgifter til EU/årskontroll av kjøretøy og materiell. Samtlige brannbiler blir 
tatt inn til brannstasjonen i Mandal eller Farsund til årlig kontroll av alt brannmateriell 
samt bilens tekniske stand. For utrykningskjøretøy som ikke er lovpålagt årlig EU kontroll, 
tar vi hvert år bl.a. bremsetest på godkjent verksted som dokumentasjon på sikkerheten. 
 
1100.11707: 
Reiseutgifter i fbm kurs etc. Ikke oppgavepliktig. 
 
1100.11800:  
Strøm for lys og oppvarming av brannstasjonene.   
 
1100.11851:  
Forsikring av biler, bygninger, inventar, IKT og ansvar.  
 
1100.11854: 
Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring. 
 
1100.11900:  
Utgifter til leie av brannstasjonen på Vanse. 
 
1100.11951:  
BvS er medlem av Samfunnsbedriftene (Kommunenes Sentralforbund). Posten dekker 
også OU-midler (opplysning og utvikling). 30 % av OU-midlene tilfaller arbeidsgiversiden 
og skal i sin helhet fordeles på arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling, grunnopplæring og 
utviklingsarbeid i lov- og avtaleverk.   
Utgiftene blir fordelt med 80 % på Beredskapsavdelingen, 10 % hver på hhv Feier- og 
Forebyggende avdeling. 
 
1100.11952:  
Utgifter til kommunene for blant annet renovasjon, vann og kloakkavgift på 
brannstasjonene. 
 
1100.11954:  
Faste årlige avgifter og lisenser.  
 
1100.12001:  
Inventar og utstyr er møbler, datamaskiner etc. som ikke er direkte relatert til 
beredskapen. 



 

1100.12003:  
IKT-utstyr. Årlig abonnement for Documaster Arkiv, fordeles mellom avdelingene med 50 
% på Beredskapsavd. og 25 % på hhv Forebyggende- og Feieravdeling. 
 
Fordeling av lisenser til DDV fordeles mellom avdelingene med 50 % på Beredskapsavd. 
og 25 % på hhv Forebyggende og Feieravdeling. 
 
1100.12005:  
Reparasjon og vedlikehold samt supplering av nytt vanndykkerutstyr.   
 
110.12006: 
Vedlikehold og reparasjon av røykdykkerutstyr, trykkprøving av røykdykkerflasker, 
service vedlikehold av kompressorer for produksjon av komprimert pusteluft.  
BvS har > 70 operative røykdykkerapparater samt reserve trykkluftflasker.  
 
1100.12007: 
Materiell til bruk ved øvelser med brannmannskapene. Væske til røykmaskiner, flytting av 
bilvrak til klipping, pulver etc. 
 
1100.12008:  
Brann/redningsmateriell er utstyr som er direkte relatert til beredskapen. Innkjøp 
/supplering av røykdykkerutstyr, pumper, redningsverktøy og brannmateriell forøvrig. 
 
1100.12009: 
Posten dekker vedlikehold av hjertestartere plassert i mange av brannbilene i regionen. 
Tidligere dekket også denne posten utgifter til instruktør for opplæring i bruk. Her har vi 
nå eget personell med denne kompetansen som benyttes.  
En del av de første hjertestarterne som ble anskaffet får vi ikke lenger deler til, og er 
derfor nødt til å opprettholde nivå på posten for å kunne gå til anskaffelse av nye 
hjertestartere. 
 
1100.12300:  
Det har akkumulert seg et stort vedlikeholdsbehov på våre 15 lokasjoner. Det mangler 
blant annet brannalarmanlegg på flere av dem. Vi er også nødt til å engasjere eksterne 
firma for å foreta årlig service på alarmanleggene. Ut over dette kan det blant annet 
nevnes tak som lekker, overflater som må males, dører og porter som må byttes. 
 
Eierstruktur på våre lokasjoner er ikke entydig avklart. Dette må man se på gjennom 
selskapsavtalen, herunder regulere ansvar for vedlikehold/standard mellom eier og 
bruker.  
 
Inntil en slik avklaring foreligger, må BvS foreta høyst nødvendig vedlikehold, men da 
med de rammer som synliggjøres i budsjettet. 
 
1100.12407:  
Posten dekker reparasjon og vedlikehold av utalarmeringsenheter / Nødnettradio.  
 
1100.12409:  
Vedlikehold av alt materiell- og utstyr unntatt biler, vanndykkerutstyr og røykdykkerutstyr. 



 

Pumper, brannmateriell, kjøp av verktøy etc.  
 
1100.12600: 
Det er inngått avtale med et rengjøringsbyrå for vask av kontorer, feieravdelingen, 
vaktrom og bad/garderober. Dette gjelder stasjonen i Mandal. Det må også etableres 
avtaler på øvrige lokasjoner. Problemstillingen ble tydeliggjort under utbruddet av Covid-
19. 
 
1100.12702: 
Konsulenthonorar kan være juridisk bistand etc. 
For 2021, forventes det noe juridisk bistand for vurdering av brukerbetaling vedr å stille 
brannvesenets tankbiler i beredskap for vannforsyning i vegtrafikktunneler.  
 
1100.12703: 
Ingen planlagt bruk av denne posten i 2021. 
   
1100.12704:  
Abonnement dekker bedriftshelsetjeneste for heltidsansatte.  
Tidligere har deltidsansatte brannmannskap og røykdykkere gjennomført regelmessig 
helsetest hos fastlege og utgiftene har vært dekket av BvS.  
Grunnet en del ulik praksis hos fastlegene og en del manglende tilbakemeldinger, ønsker 
BvS å tilby den pålagte helsesjekken via lege hos bedriftshelsetjenesten. Vi er p.t i dialog 
med BHT for å se på en løsning med ambulerende kontor (legen reiser ut til de ansatte).  
Eksakt kostnadsbilde på dette har vi ikke, men søker å løse det innenfor samme ramme 
som er benyttet til refusjon av egenandeler hos fastlege. Således ingen økning i posten.  
 
Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere om det er noen risiko for at de ansatte kan utsettes 
for smittestoffer på jobb. Dersom en slik risiko foreligger skal arbeidsgiver sørge for 
forebyggende smitteverntiltak. Nasjonalt folkehelseinstitutt har oversikt over aktuelle 
vaksiner for visse yrkesgrupper og visse typer arbeid. For yrkesgruppe «politi, 
brannvesen, redningspersonell» anbefaler Folkehelseinstituttet at yrkesvaksinasjon mot 
Hepatitt B vurderes.  
 
Lege i bedriftshelsetjenesten har anbefalt at BvS tilbyr vaksinasjon mot Hepatitt B til 
ansatte som kan komme i kontakt med blod fra andre personer, eller hvis stikk av brukte 
sprøytespisser kan forekomme.  
 
For 2021 øker derfor posten med ca 110.000,-, da man vil tilby alle mannskaper denne 
vaksinen. Dette er en engangskost og er kun kostnaden for vaksinen. Ettersom vi har 
sykepleier i organisasjonen, er det avklart med BHT at denne kan forestå vaksineringen, 
og således spare en god del kostnader.  
 
1100.13500:  
Lindesnes kommune, økonomi- og lønningskontor, tar seg av hhv regnskapsførsel, 
fakturering- og innkreving av utestående fordringer samt lønnskjøring.     
Utgiftene blir fordelt med 80 % på Beredskapsavdelingen, 10 % hver på hhv Feier- og 
Forebyggende avdeling. Lindesnes kommune har tatt initiativ for å reforhandle avtalen 
om disse oppgavene.  
 



 

Selve grunnlaget for lønnskjøring, fakturering, m.m. løses av ansatte i BvS ledelse. Dette 
tar uforholdsmessig mye tid, som skulle vært benyttet på andre oppgaver. Som et ledd i 
reforhandling av avtale, har derfor brannsjefen bedt om et tilbud fra Lindesnes kommune 
på å ivareta oppgaver som nevnt, men også låne ut en ansatt i 50% med kontorplass på 
brannstasjonen i Mandal.  
BvS har mottatt et tilbud på dette på kr 600.000,-. Reelt er denne kostnaden kr 700.000,- 
men Økonomiavdelingen ser besparelser i at BvS nå innfører digitalt lønningssystem, 
samt at det ved lokal representasjon vil bli mindre opprydding/feilretting mellom 
avdelingene.  
 
1100.13701:  
Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder utfører revisjon av Beredskap, Forebyggende- og 
Feieravdeling. Utgiftene blir fordelt med 50 % på Beredskap, 25 % på hhv Forebyggende 
og Feieravdeling. 
 
1100.13703: 
Jfr forskrift om røyk- og kjemikaliedykking skal personell uttatt til denne tjeneste 
gjennomføre fysisk test èn gang per år. Testen er lik for alle, enten man er 20 eller 55 år.  
Dersom røykdykkerne skal ha mulighet for å gjennomføre testen må det trenes jevnlig. 
For å imøtekomme røykdykkernes behov, har vi avtale med treningssentre i regionen så 
mannskapene har mulighet for å trene jevnlig for å nå målene. 
 
1100.13706:  
BvS dekker alle kommunens utgifter for publikumsvarsling av brann- og ulykker samt 
utalarmering av brannmannskap.  
Pris per innbygger for 2021 er budsjettert til kr 60,- * 51.700 innbyggere  kr. 3.102.000,- 
 
Dette utgjør en økning på 9 % i forhold til 2020. 
 
Brannalarmer tilknyttet 110-sentralen har kundeforholdet til BvS. 
For brannalarmer betaler vi 10 % av inntektene til 110-sentralen.  
Pris per brannalarm 2021 er kr. 5.840 * 10 % = kr. 584 * 480 stk  kr.    280.320 
Totalt:                   kr. 3.382.320,- 
 
Inntekt for alarmene til BvS kommer inn på postene 16202 og 16508. 
 
Pr i dag driftes 110-sentralen av Arendal kommune som vertskommune. Denne 
organiseringen er under endring ettersom 110-sentralen skal samlokaliseres med 112 og 
113 i Kristiansand. Organisasjonsform og økonomiske forhold er p.t. ikke klart.  
 
I tillegg pågår en nasjonal anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy til landets 
110-sentraler. DSB har tydeliggjort at dette er et kommunalt ansvar. 
Økonomien i dette er heller ikke klart p.t., men kostnadsbildet for denne tjenesten vil øke. 
 
1100.14290: 
Merverdiavgift for samtlige poster som blir refundert havner her, det innebærer at de 
øvrige poster i budsjettet er netto uten mva. Utgiftene her kommer igjen som inntekt på 
post 1100.17290. 
 



 

1100.15000: 
Renter til lån for kjøp av bygning til brannstasjon i Eiken samt innredning av denne og 
brannstasjon på Byremo, Marnardal og Kvinlog. Delfinansiert ny stigebil. Opprusting av 
brannstasjoner etter pålegg fra Arbeidstilsynet samt innkjøp av nye pumper og 
utrykningsbekledning. 
 
Lån i Beredskap- og Feieravdeling beløper seg til ca 6,3 mill. Lånerammen til BvS er på 
10 million kroner. 
 
1100.15100: 
Avdrag på lån i hht ovennevnte. Nedbetaling av lån på 6 millioner kroner på 20 år, for 
2020 ca kr. 333.500 per år.  
 
Inntekter: 
 
1100.16200:  
Tjenester vi utfører for andre og tar betalt for som ikke er mva. pliktig. BvS er 
vertsbrannvesen og har den daglige ledelse for IUA Vestre Agder (Interkommunalt Utvalg 
mot Akutt forurensning) olje- og kjemikalievernberedskap for 8 kommuner, Flekkefjord, 
Sirdal og de 6 kommunene som er tilknyttet BvS. Administrasjon og drift av IUA Vest 
Agder blir fakturert og kommer som inntekt her.   
Beredskapen tar seg også av flagging i Mandal sentrum, kommunale bygninger og 
Mandal videregående skole.  
 
1100.16202:  
Inntekter for automatiske brannalarmer tilknyttet Agder 110-sentral. Automatiske alarmer 
fra bygninger tilhørende kommuner innenfor BvS er ikke mva. pliktig. 
Totalt er ca 480 brannalarmanlegg tilknyttet, fordelt som inntekt på postene 16202 og 
16508. 
 
Det er budsjettert med en økning for overvåking av brann- og innbruddsalarmer i hht 
følgende: 

 
Pris 2020   Pris 2021  

Brannalarm  kr. 5.700,-   kr. 5.840,- 
 
1100.16207:  
Annet salg av varer og tjenester. 
 
1100.16300:  
Beredskapsavdelingen står som eier og ansvarlig for vedlikehold av bygninger til 
brannvesenet. Forebyggende avdeling ”leier” kontorlokaler ved brannstasjonen i Farsund 
og Mandal, kr. 77.000.  
Kvinesdal kommune leier kontorlokaler på brannstasjonen på Åmot, kr. 25.000.  
 
1100.16307:  
Beredskapsavdelingen står som eier og ansvarlig for vedlikehold av samtlige kjøretøy til 
brannvesenet. Forebyggende avdeling ”leier” kjøretøy til tilsyn og øvelser. 
 



1100.16500:  
Oppdrag vi utfører for andre og tar betalt for som er mva. pliktig. Spyling/rengjøring av 
veibane ved oljesøl eller i forbindelse med ulykke.  
Vannfylling av brønner, svømmebasseng, lensing av båter, kjellere etc, samt annet 
arbeid som kan utføres med vårt materiell uten at dette svekker beredskapen.   
Under denne posten kommer også bærehjelp til ambulansen. 

1100.16508:  
Mva. pliktige inntekter for automatiske brann, heis og tekniske alarmer tilknyttet Agder 
110-sentral. Dette er automatiske alarmer fra bedrifter og forretningsbygg.

1100.17100: 
Refusjon sykepenger fra NAV. 

1100.17101: 
Refusjon foreldrepenger ifbm fødselspermisjon fra NAV. 

1100.17702: 
Refusjon feriepenger i fbm sykelønn fra NAV 

1100.17501:  
Beredskapsavdelingen tar seg av vedlikeholdet av Feieravdelingens kjøretøy og 
garderobe kontor/ oppholdsrom. Detter er stipulert til en fast sum årlig.  

1100.17750:  
Utgifter til brann- og ulykkesberedskap for eierkommunene. 

1100.19000:  
En del av finansieringen av brannvesenet er renteinntekter fra bank. 

1100.19005: 
Morarenter i forbindelse med for sein innbetaling av faktura utstedt av BvS. 



 

Revidert budsjettforslag fremlagt for representantskapets behandling i møte 
12.10.20 
 
 

Beredskapsavd. 3391, budsjett 2021    
04.10.20      

UTGIFTER   

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

Sum hovedpost 0 – Lønn og sosiale utgifter  36 201 500 32 557 000 32 823 073 

      
Sum hovedpost 1 – Varer og tjenester  5 570 000 4 658 000 5 094 558 

      
Sum hovedpost 2 – Varer og tjenester  1 303 000 1 195 000 1 525 089 

      
Sum hovedpost 3 – Refusjoner   4 006 760 3 146 000 3 122 291 

      
Sum hovedpost 4 – Tilskudd og gaver til andre  1 100 000 1 000 000 1 433 206 

      
Sum driftsutgifter post 0+1+2+3+4  48 181 260 42 556 000 43 998 217 

      
Sum hovedpost 5 – Finansutgifter, finanstrans.  330 000 330 000 625 742 

      
Totale utgifter: Post 0-1-2-3-4-5  48 511 260 42 886 000 44 623 959 

      
INNTEKTER      
Sum hovedpost 6 – Salg, egenbetalinger og avg.  -4 362 600 -3 785 000 -4 494 201 

      
Sum hovedpost 7 – Refusjoner (inntekter)  -43 848 660 -38 811 000 -38 079 584 

      
Sum hovedpost 8 – Tilskudd og gaver fra andre  0 0  

      
Sum hovedpost 9 – Finansinntekter, finanstrans.  -300 000 -290 000 -3 616 733 

      
Sum hovedpost 10 – Salg av utstyr  0 0  

      
Totale inntekter: Post 6+7+8+9+10  -48 511 260 -42 886 000  
Totale utgifter  48 511 260 42 886 000  
Total sum   0 0  

 
  



 

Opprinnelig budsjettforslag fremlagt for styrets behandling i møte 21.09.20 
 

Beredskapsavd. 3391, budsjett 2021    
12.09.20      

UTGIFTER   

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

Sum hovedpost 0 – Lønn og sosiale utgifter  36 221 500 32 557 000 32 823 073 

      
Sum hovedpost 1 – Varer og tjenester  5 590 000 4 658 000 5 094 558 

      
Sum hovedpost 2 – Varer og tjenester  1 403 000 1 195 000 1 525 089 

      
Sum hovedpost 3 – Refusjoner   4 006 760 3 146 000 3 122 291 

      
Sum hovedpost 4 – Tilskudd og gaver til andre  1 100 000 1 000 000 1 433 206 

      
Sum driftsutgifter post 0+1+2+3+4  48 321 260 42 556 000 43 998 217 

      
Sum hovedpost 5 – Finansutgifter, finanstrans.  330 000 330 000 625 742 

      
Totale utgifter: Post 0+1+2+3+4+5  48 651 260 42 886 000 44 623 959 

      
INNTEKTER      
Sum hovedpost 6 – Salg, egenbetalinger og avg.  -3 932 600 -3 785 000 -4 494 201 

      
Sum hovedpost 7 – Refusjoner (inntekter)  -44 418 660 -38 811 000 -38 079 584 

      
Sum hovedpost 8 – Tilskudd og gaver fra andre  0 0  

      
Sum hovedpost 9 – Finansinntekter, finanstrans.  -300 000 -290 000 -3 616 733 

      
Sum hovedpost 10 – Salg av utstyr  0 0  

      
Totale inntekter: Post 6+7+8+9+10  -48 651 260 -42 886 000  
Totale utgifter  48 651 260 42 886 000  
Total sum   0 0  

 



 

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 12.10.2020 

 
 

 
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. 
 
Trykte vedlegg: 
Brannsjefens kommentarer til budsjettpostene. 
Budsjett på detaljnivå 2021 inklusiv budsjett for 2020 og regnskap 2019. 
 
 
Saksframstilling: 
Brannvesenets budsjett og regnskap for Beredskap, Forebyggende og Feieravdeling 
delt. 
 
 
Budsjettet vedtas på rammenivå for den enkelte avdeling. Budsjett på detaljnivå ligger 
vedlagt. 
  
Budsjettforslag, utgifter for eierkommunene i hht ny kommunestruktur fra 
01.01.2020: 
 

Kommune Andel Budsjett 2021 Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 

Ref. Marnardal    -213 000 -213 000 

Ref. Audnedal    -167 000 -167 000 

Ref. Åseral 3,43 % -167 347 -156 000 -143 000 -143 000 

Ref. Hægebostad 4,19 % -204 426 -191 000 -171 000 -171 000 

Ref. Farsund 19,14 % -933 823 -872 000 -887 000 -887 000 

Ref. Lyngdal 19,15 % -934 311 -873 000 -672 000 -672 000 

Ref. Lindesnes 41,85 % -2 041 824 -1 907 000 -372 000 -372 000 

Ref. Mandal    -1 266 000 -1 266 000 

Ref. Kvinesdal 12,24 % -597 179 -558 000 -529 000 -529 000 

Sum 100,00 % -4 878 910 -4 557 000 -4 420 000 -4 420 000 

 



 

        
 
 
Innledning 
Forebyggende avdeling skal være bemannet og ha slik kompetanse at de krav som 
stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver 
oppfylles, jfr. forskrift om brannforebygging.  
 
Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter ovennevnte forskrift 
per 10.000 innbyggere i brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver 
brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser.  
 
BvS dekker 6 kommuner med 51.700 innbyggere. Minimumsbemanningen ved 
avdelingen skal da være 5 årsverk pluss leder. Bemanningen er i hht krav i forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen, med unntak av en tilsynsperson som 
har 25 % velferdspermisjon fram til 30.05.2021. 
 
Avdelingen gjennomfører brannøvelser ved syke- og aldershjem i alle eierkommuner 
vederlagsfritt.  
 
De senere år har avdelingen også satt fokus på risikoutsatte grupper i eierkommunene. 
Eksempelvis hjemmeboende eldre, personer med nedsatt funksjonsevne f.eks på grunn 
av rus eller psykiatri. 
 
Budsjettet er i hovedsak justert i henhold til deflator. Det er satt opp noe ekstra til 
materiell fra nasjonal kampanje og lovpålagt kompetanseheving som forventes 
gjennomført i 2021. 
 
Avdelingens inntektsbringende post på «Salg av varer og tjenester» er tatt noe ned pga 
usikkerheten rundt Covid-19. Henvendelse på antall kurs for eksterne har gått markant 
ned etter utbruddet av pandemien. Budsjettet tar høyde for at det ikke vil være full 
normal drift i 2021. 
 
 
Forutsetninger 
Tallene er korrigert i forhold til en forventet lønns- og prisvekst/deflator på 2,7 %. 
Justeringer utover dette er kommentert under den enkelte budsjettpost.  
Arbeidsgivers andel av pensjoner er lagt inn med 18%. 
 
 
  
 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
Kommentarer til budsjettpostene. 
 
Lønn:   
1400.10100.3382:  
Lønn til avdelingsleder, 4 inspektører og 1 brannmester. Det er felles leder for 
Forebyggende- og Feieravdelingen, avdelingsleder avlønnes 50 % fra hver avdeling. 
Forebyggende avdeling dekker 10 % av lønn til brannsjef, dette synliggjør felles 
administrative kostnader. 
 
1400.10104 
Fast tilleggslønn.   
 
1400.10400 
Det er avsatt kr. 10.000 til overtid til bruk i fbm. forebyggende informasjon på messer 
etc.  
 
1400.10900:  
Arbeidsgivers andel av pensjon til KLP er budsjettert med 18 %.   
 
1400.10902: 
Ulykkesforsikring av ansatte på fritiden. 
 
1400.10990:  
Arbeidsgiveravgiften er 14.1 % av lønnskostnadene. 
   
Driftsutgifter: 
 
1400.11000:  
Kontorrekvisita til forebyggende kontor i Farsund, Kvinesdal og Mandal. 
 
1400.11150:  
Bevertning til møter og kurs. 
 
1400.11200:  
Annet forbruksmateriell, vaskemiddel, lyspærer, tørkepapir etc. 
 
1400.11205:  
Verneklær, kjeledress, støvler, uniform etc. 
 
1400.11209:  
Denne posten er direkte utgifter vi har på materiell som vi har inntjening på i hovedpost 
36.     
 
1400.11300:  
Utgifter til post, bank, tele, internett, bredbånd.  
 



 

1400.11504:  
Opplæring og kurs ved Norges brannskole (NBSK) og fagseminar.   
 
 
1400.11602:  
Kilometergodtgjørelse til forebyggende personell ute på tilsyn i distriktet i den grad det 
ikke er tjenestebil tilgjengelig. 
 
1400.11652:  
Tariffestet avtale om uniform/arbeidstøy til personell i heltidsstilling i brannvesenet. 
 
1400.11707: 
Reiseutgifter i fbm kurs, seminar etc. Ikke oppgavepliktig. Forebyggende personell fra 
hele landet samles årlig, her er også representanter for Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) representert.  
 
1400.11800:  
Strøm for lys og oppvarming av kontorer. 
 
1400.11851:  
Forsikring av inventar, IKT.  
 
1400.11854: 
Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring. 
 
1400.11900:  
Utgifter til leie av kontorlokaler fra Beredskapsavdelingen i Mandal og Farsund. 
 
1400.11951:  
BvS er medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS). Posten dekker også OU-midler 
(opplysning og utvikling). 30 % av OU-midlene tilfaller arbeidsgiversiden og skal i sin 
helhet fordeles på arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling, grunnopplæring og 
utviklingsarbeid i lov- og avtaleverk.   
Utgiftene blir fordelt med 80 % på Beredskapsavdelingen, 10 % hver på hhv Feier- og 
Forebyggende avdeling. 
 
1400.12001:  
Inventar og utstyr, møbler, datamaskiner etc. 
Posten har en økning for å ta opp kostnader knyttet til kampanjemateriell til «Bjørnis». 
Dette er en nasjonal kampanje/arena hvor det forventes deltakelser fra landets 
brannvesen i informasjonsarbeidet ut mot barn og unge. 
 
1400.12003:  
Programvare for data, lisens for tilsynsprogram, Norges eiendommer.  
Årlig abonnement for Documaster Arkiv, kr 45.000 fordeles mellom avdelingene med 50 
% på Beredskapsavd. og 25 % på hhv Forebyggende og Feieravdeling. 
 
BvS er tilknyttet DDV (Det Digitale Vestre Agder). Tilknytning til DDV innebærer 
løpende årlige utgifter til Office-pakke, support osv.  
Lisenser til DDV fordeles mellom avdelingene med 50 % på Beredskapsavd. og 25 % 



på hhv Forebyggende og Feieravdeling. 

1400.12007 
Øvelsesmateriell som benyttes under øvelser ved kommunale omsorgssentre, lag- og 
foreninger. 

1400.12100:  
Avdelingen har ikke egne biler. I regnskapet er det Beredskapsavdelingen som eier og 
vedlikeholder kjøretøyene. Forebyggende avdeling ”leier” kjøretøy av 
Beredskapsavdelingen, dette for å synliggjøre utgiftene til den enkelte avdeling. 

1400.12600: 
Det er inngått avtale med et rengjøringsbyrå for vask av kontorer for administrasjon, 
Forebyggende avdeling og feiegarderober. 

1400.12704:  
Abonnement dekker bedriftshelsetjeneste for heltidsansatte. 

1400.13500:  
Mandal kommune, økonomi- og lønningskontor, tar seg av hhv regnskapsførsel, 
fakturering- og innkreving av utestående fordringer samt lønnskjøring.     
Utgiftene blir fordelt med 80 % på Beredskapsavdelingen, 10 % hver på hhv Feier- og 
Forebyggende avdeling. 
Budsjettet for 2021 øker på denne posten iht redegjørelse gitt under samme post for 
Beredskapsavdelingen.  

1400.13701:  
Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder utfører revisjon av Beredskap, Forebyggende- og 
Feieravdeling. Utgiftene blir fordelt med 50 % på Beredskap, 25 % på hhv 
Forebyggende og Feieravdeling. 

1400.14290: 
Merverdiavgift for samtlige poster som blir refundert havner her, det innebærer at de 
øvrige poster i budsjettet er netto uten mva. Utgiftene her kommer igjen som inntekt på 
post 1400.17290. 

Inntekter: 

1400.16220 / 16500:  
Undervisning i brannvern, kurs og øvelser som blir utført av forebyggende avdeling mot 
betaling. 
Grunnen pandemisituasjon med Covid-19 er denne posten tatt noe ned for 2021. Det 
forventes ikke like stor etterspørsel på kurs/opplæring fra næringslivet. 

1400.17100: 
Refusjon sykepenger fra NAV. 

1400.17101: 



 

Refusjon foreldrepenger i fbm fødsel / pappapermisjon fra NAV. 
 
1400.17750:  
 Den enkelte kommunes utgifter til brannforebyggende arbeid. 
 

Forebyggende avdeling 3382, 
budsjett 2021     

      

      

UTGIFTER:   

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

Sum hovedpost 0 – Lønn og sosiale utgifter  4 353 410 4 211 000 3 434 502 

      
Sum hovedpost 1 – Varer og tjenester  277 000 239 000 221 778 

      
Sum hovedpost 2 – Varer og tjenester  276 000 223 000 286 923 

      
Sum hovedpost 3 - Refusjoner  72 500 34 000 28 821 

      
Sum hovedpost 4 – Tilskudd og gaver til andre  70 000 68 000 81 674 

      
Sum hovedpost 5 – Finansutgifter, finanstransaksjoner  0 0 99 724 

      

      
Sum driftsutgifter post 0+1+2+3+4+5  5 048 910 4 775 000 4 153 422 

      
INNTEKTER:      
Sum hovedpost 6 – Salg, egenbetalinger og avgifter  -100 000 -150 000 -49 810 

     

Sum hovedpost 7 – Refusjoner (inntekter)  -4 948 910 -4 625 000 -4 699 481 

      
Sum hovedpost 9 – Finansinntekter, finanstransaksjoner  0 0 447 836 

      
Totale inntekter: Post 6+7+9  -5 048 910 -4 775 000 -4 301 455 

Totale utgifter  5 048 910 4 775 000 4 301 455 

Total sum   0 0 0 

 



 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20-08 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 21.09.2020 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av 
representantskapet 

Saksbeh. Knut Berg Bentsen 12.10.2020 

 

 
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. 
 
Trykte vedlegg: 
Brannsjefens kommentarer til budsjettpostene. 
Budsjett på hovedpostnivå 2021 inklusiv budsjett for 2020 og regnskap 2019. 
 
Saksframstilling: 
Feiervesenet har et selvstendig budsjett og regnskap i hht selvkostprinsippet. 
Budsjettet vedtas på rammenivå. Budsjett på hovedpostnivå ligger vedlagt. 
 
Saksframstilling: 
Brannvesenets budsjett og regnskap for Beredskap, Forebyggende og Feieravdeling 
delt. 
 
Budsjettet vedtas på rammenivå for den enkelte avdeling. Budsjett på detaljnivå 
ligger vedlagt. 
  
Budsjettforslag, utgifter for eierkommunene i hht ny kommunestruktur fra 
01.01.2020: 
 
Kommune Ant røykløp Budsjett 2021 Budsjett 2020 Regnskap 2019 Budsjett 2019 

Ref. Marnardal    -389 763 -362 000 

Ref. Audnedal     -294 965 -291 000 

Ref. Åseral      1916 -651 172 -253 000 -172 546 -173 000 

Ref. Hægebostad  771 -262 032 -253 000 -260 183 -259 000 

Ref. Farsund       5490 -1 865 831 -1 418 000 -1 353 770 -1 404 000 

Ref. Lyngdal 3987 -1 355 022 -1 298 000 -1 019 590 -982 000 

Ref. Lindesnes   9858 -3 350 340 -3 132 000 -745 085 -773 000 



 

Ref. Mandal     -2 091 012 -2 148 000 

Ref. Kvinesdal 2527 -858 826 -833 000 -858 638 -812 000 

      
Sum 24549 -8 343 227 -7 187 000 -7 185 552 -7 204 000 

Innledning 
 
Feieravdelingens ansatte er stasjonert ved brannstasjonene i Mandal, Farsund og 
Kvinesdal. Fast kontorplass i Kvinesdal ble etablert etter sommeren 2020. Det er 
gledelig at vi nå også blir lokalt tilstede i denne regionen.  
 
Avdelingen består i 2020 av totalt 6 årsverk, dette inkluderer; 

 0.5 årsverk avdelingsleder 

 5.5 årsverk tilsynsperson/feier inkludert driftsleder. 
Utover dette belastes avdelingen med lønnskostnad fra administrasjonskonsulent 
(20%) og brannsjef (10%). 
 
Det har i 2020 vært tatt ut en opsjon på feiing på entreprise fra feiermester Frank 
Bertelsen. Innkjøp av denne tjenesten videreføres ikke i 2021. 
 
For 2021 er det budsjettert med en økning av antall pipeløp som skal føres tilsyn med 
fra ca 22.000 til ca 24.500. Økningen skyldes tilfang av fritidsboliger hvor det også 
skal føres tilsyn/feiing.  
 
For å løse økning i antall skorsteiner og ikke lenger innkjøpt tjeneste, vil avdelingen 
øke antall årsverk med 1,5. Det er knyttet noen oppstartskostnader til dette med 
tanke på innkjøp av materiell og en bil (lånefinansieres), men samlet løses dette 
likevel innenfor en økning av avgiften iht deflator.  
 
Selvkostprinsipp 
Gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal 
dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag. 
 
Dersom Feiervesenet utfører andre oppgaver som har betydning for 
brannsikkerheten, og dette kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruk, bør også 
dette kunne aksepteres dekket innenfor gebyret. Eksempel på dette er tilsyn med 
rømningsveier. 
Utgifter som normalt dekkes av gebyret er driftsutgifter som anskaffelse av utstyr for 
tilsyn, lønnsutgifter, data- og kontorholdskostnader samt utgifter til nødvendig 
utdanning / kursvirksomhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Kommentarer til budsjettpostene: 
 
Lønn:   
1200.10100.3381:  
Feieravdelingens egne ansatte er stasjonert ved brannstasjonene i Mandal, Farsund 
og Kvinesdal. 
For 2021 er det lagt inn bemanning av avdelingen som følger: 

 0,5 årsverk avdelingsleder 

 7 årsverk tilsynsperson/feier inkludert driftsleder. 
 
Brannsjef og administrasjonssjef har hhv. faglig ansvar og overordnet HMS- og 
personalansvar for Feieravdelingen. Feieravdelingen dekker derfor 10 % av lønn til 
brannsjef og 20 % av lønn til administrasjonskonsulent. 
  
1200.10104 
Fast tilleggslønn.  
 
1200.10400:  
Overtid ved feiing og tilsyn. 
 
1200.10900:  
Arbeidsgivers andel av pensjon til KLP er budsjettert med 18 %.   
 
1200.10902: 
Ulykkesforsikring av ansatte på fritiden. 
 
1200.10990:  
Arbeidsgiveravgiften er 14.1 % av lønnskostnadene. 
   
Driftsutgifter: 
 
1200.11000:  
Kontorrekvisita til avdelingen.   
 
1200.11150:  
Bevertning til møter. 
 
1200.11200:  
Annet forbruksmateriell, vaskemiddel, lyspærer, tørkepapir etc. 
 
1200.11205:  
Verneklær, arbeidstøy, støvler, uniform etc.   
 
1200.11300:  
Utgifter til post, bank, tele, internett, bredbånd.  
 
 
1200.11504:  



 

Opplæring og kurs ved Norges brannskole (NBSK) og fagseminar.   
 
1200.11601:  
Diett/nattillegg i forbindelse med kurs ved bl.a. Norges brannskole i Tjeldsund i 
Nordland. 
 
1200.11602 
Kilometergodtgjørelse i fbm. bruk av privat bil i tjenesten. 
 
1200.11652:  
Tariffestet avtale om uniform/arbeidstøy til personell i heltidsstilling i brannvesenet. 
 
1200.11700:  
Utgifter til deler for vedlikehold, reparasjon og vask av kjøretøy.   
 
1200.11704:  
Utgifter til drivstoff av biler, diesel, olje etc.   
 
1200.11705:  
Utgifter til dekk og kjettinger. 
 
1200.11706: 
Posten dekker utgifter til EU/årskontroll av kjøretøy og materiell.  
 
1200.11707: 
Reiseutgifter i fbm kurs etc. Ikke oppgavepliktig. 
 
1200.11800:  
Strøm for lys og oppvarming av garderober, kontorer og garasje. 
 
1200.11851:  
Forsikring av bygninger, biler, inventar, IKT.   
 
1200.11854: 
Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring. 
 
1200.11951:  
BvS er medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS). Posten dekker også OU-
midler (opplysning og utvikling). 30 % av OU-midlene tilfaller arbeidsgiversiden og 
skal i sin helhet fordeles på arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling, grunnopplæring og 
utviklingsarbeid i lov- og avtaleverk. 
Utgiftene blir fordelt med 80 % på Beredskapsavdelingen, 10 % hver på hhv Feier- 
og Forebyggende avdeling. 
 
1200.11952:  
Utgifter til kommunene for blant annet renovasjon, vann og kloakkavgift. 
 
 
1200.12001:  



 

Inventar og utstyr er møbler, datamaskiner samt dyre spesialverktøy. 
 
1200.12003:  
Programvare for data, lisens for tilsynsprogram, Norges eiendommer.  
Årlig abonnement for Documaster Arkiv, kr 45.000 fordeles mellom avdelingene med 
50 % på Beredskapsavd. og 25 % på hhv Forebyggende og Feieravdeling. 
 
BvS er tilknyttet DDV (Det Digitale Vestre Agder). Tilknytning til DDV innebærer 
løpende årlige utgifter til Office-pakke, support osv.  
Lisenser til DDV fordeles mellom avdelingene med 50 % på Beredskapsavd. og 25 % 
på hhv Forebyggende og Feieravdeling. 
 
1200.12300:  
Innvendig vedlikehold av oppholdsrom, garderober og kontorer. 
 
1200.12409:  
Kjøp av verktøy samt vedlikehold av materiell- og utstyr, unntatt biler.  
 
1200.12600: 
Det er inngått avtale med et rengjøringsbyrå for vask av kontorer og feiegarderober i 
Mandal. Utgiftene blir fordelt med 1/3 hver på hhv Feier, Forebyggende og 
Beredskapsavdelingen. 
 
1200.12704:  
Feierne gjennomgår årlig helsesjekk ved bedriftshelsetjenesten.     
 
1200.13500:  
Mandal kommune, økonomi- og lønningskontor, tar seg av hhv. regnskapsførsel, 
fakturering- og innkreving av utestående fordringer samt lønnskjøring. Utgiftene blir 
fordelt med 10 % hver på hhv. Feier- og Forebyggende avdeling, 80 % på 
Beredskapsavdelingen. 
Budsjettet for 2021 øker på denne posten iht redegjørelse gitt under samme post for 
Beredskapsavdelingen.  
 
1200.13700:  
Innkjøp av feietjenester utført av eksterne. For å nå avdelingens mål vedr feiing/tilsyn 
iht oppdragsporteføljen, er det vurdert noe behov for innkjøp av ren feietjeneste. 
 
1200.13701:  
Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder utfører revisjon av brannvesenets Beredskap, 
Forebyggende- og Feieravdeling. Utgiftene blir fordelt med 50 % på Beredskap, 25 % 
på hhv. Forebyggende og Feieravdeling. 
 
1200.13709:  
Beredskapsavdelingen tar seg av vedlikeholdet av kjøretøyene samt feierlokalene. 
Dette er stipulert til en fast sum årlig.  
 
 
1200.14290: 



 

Merverdiavgift for samtlige poster som blir refundert havner her, det innebærer at de 
øvrige poster i budsjettet er netto uten mva. Utgiftene her kommer igjen som inntekt 
på post 1200.17290. 
 
1200.15000: 
Pga. selvkostregnskap må nye kjøretøy finansieres med lån. Det er avsatt midler til 
renter av lån til kjøretøy.  
 
1200.15100: 
Avdrag på lån til kjøretøy. Avsatt finansiering for lån til kjøretøy i KLP, Sparebanken 
Sør og Kommunalbanken, nedbetaling over 8 år.  
 
1200.15905: 
Kalkulatoriske kostnader i selvkostregnskapet. Selvkostprinsippet krever at 
kapitalutgifter til investering i bygning, biler etc. skal inn i selvkostregnskap. I 
budsjettet må det legges inn kalkulatoriske kostnader, for 2020 utgjør det kr. 150.000. 
 
Inntekter: 
 
1200.17100: 
Refusjon sykepenger fra NAV. 
 
1200.17102: 
Refusjon feriepenger fra NAV. 
 
1200.17750:  
Den enkelte kommunes overføring til feier- og tilsynstjenesten. 
 
 
  



Feieravdeling 3381, budsjett 2021 

12.09.2020 
Budsjett 

2021 
Budsjett 

2020 
Regnskap 

2019 

UTGIFTER: 

Sum hovedpost 0 – Lønn og sosiale utgifter 6 301 919 4 468 000 5 027 684 

Sum hovedpost 1 – Varer og tjenester 520 000 475 000 476 408 

Sum hovedpost 2 – Varer og tjenester 618 304 408 000 418 844 

Sum hovedpost 3 - Refusjoner 588 000 1 585 000 1 520 585 

Sum hovedpost 4 – Tilskudd og gaver til andre 40 000 40 000 0 

Sum hovedpost 5 – Finansutgifter, finanstrans. 315 000 251 000 266 356 

Totale utgifter: post 0+1+2+3++4+5  8 383 223 7 227 000 7 709 877 

INNTEKTER:  
Sum hovedpost 6 – Salg, egenbetalinger og avgifter 0 0 -1 320

Sum hovedpost 7 – Refusjoner (inntekter) -8 383 223 -7 227 000 -7 291 948

Sum hovedpost 8 – Tilskudd og gaver fra andre 0 0 

Sum hovedpost 9 – Finansinntekter, finanstrans 0 -608 736

Totale inntekter -8 383 223 -7 227 000 -7 902 004

Totale utgifter: post 0+1+2+3+4+5 8 383 223 7 227 000 7 709 877

Sum total 0 0 



Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20-09 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 21.09.2020 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av 
representantskapet 

Saksbeh. Knut Berg Bentsen 12.10.2020 

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. 

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. 



Investeringsbudsjett 2021, investeringsplan 2022 - 2024 

12.09.2020 

2020 2021 2022 2023 2024 

KLP 220 000 225 000 231 000 238 000 240 000 

L12 1 100 000 

L01 800 000 

L11 574 000 1 030 000 2 196 000 

LX1 1 400 000 1 000 000 

LX1 1 900 000 

LX1 1 900 000 

LX4 2 500 000 

LX4 2 500 000 

LX4 2 500 000 

2 350 000 4 321 000 4 631 000 4 138 000 4 540 000 

LXB 300 000 

LXB 300 000 

LXB 300 000 

  
Skogbrannbekledning 720 000 

Fordeling mellom eierkommunene i hht ny kommunestruktur 

2020 2021 2022 2023 2024 

Hægebostad 4,19 % 98 000 181 050 194 039 173 382 190 226 

Farsund 19,14 % 450 000 827 039 886 373 792 013 868 956 

Lindesnes 41,85 % 983 000 1 808 339 1 938 074 1 731 753 1 899 990 

Lyngdal 19,15 % 450 000 827 472 886 837 792 427 869 410 

Kvinesdal 12,24 % 288 000 528 890 566 834 506 491 555 696 

Åseral 3,43 % 81 000 148 210 158 843 141 933 155 722 

100,00 % 2 350 000 4 321 000 4 631 000 4 138 000 4 540 000 

Definisjon på kjøretøy: 
L01 bil innsatsleder LX4 tankbil (ikke definert stasjon) 
LX1 brannbil (ikke definert stasjon) LXB Båt (ikke definert stasjon) 

Trykte vedlegg: 
Aldersoversikt på brannvesenets tunge kjøretøy fordelt pr lokasjon. 

Til orientering:
Finansiering av LXB belastes ikke 
investeringsbudsjett. Fremmes som egen 

sak senere.

Finansieres via selskapets låneramme.



Telefonnr: Postadresse E-post:
Sentralbord: 38 27 01 10 Brannvesenet Sør IKS post@brannsor.no

Sorenskr. Fridrichsensgt. 7 www.brannsor.no
4514 Mandal 

BvS IKS – samlet oversikt tunge kjøretøy Rev. Dato 12.09.20 

Bil nr Type Reg. nr Årsmodell Merknad 

Mandal 

L01 Innsatsleder PX 65083 2019 

L11 Brannbil PX 50643 2008 

L12 Redningsdykker DJ 83999 2000 

L13 Stigebil PX 60909 2013 

L14 Tankbil PX 57278 2013 

L15 Redskapsbil PX 63529 2017 

L10 Brannbil (bytte/reserve) PY 1729 1987 

Åseral 

L21 Brannbil PX 55236 2011 

L24 Tankbil PN 82608 1988 

Konsmo 

L31 Brannbil PY 8081 1997 

Byremo 

M31 Brannbil RA 7977 2001 

Spangereid 

L41 Brannbil RA 7976 2001 

L48 Utstyrsbil PX 21340 1984 

Vigmostad 

M41 Brannbil RA 4285 1987 

Lyngdal 

L51 Brannbil PX 59681 2014 

L54 Tankbil DK 47855 2002 

Birkeland 

L61 Brannbil RA 4309 1988 

Eiken 

M64 Tankbil PP 15061 1996 



Farsund 

L71 Brannbil PX 65407 2019 

L74 Tankbil PX 41692 2002 

L75 Flyplassbrannbil PZ 1207 1990 

Vanse 

M71 Brannbil RA 4343 1989 

M75 Flyplassbrannbil PZ 1206 1985 

Åmot 

L81 Brannbil RA 48533 2020 

L84 Tankbil LY 54889 2002 

Kvinlog 

M81 Brannbil PY 1599 1987 

Marnardal 

L91 Brannbil YN 9581 1998 

Bjelland 

M91 Skogbrannbil KT 5957 1978 



Saksframstilling 
For å oppnå mest mulig forutsigbare budsjett for kommunene, blir det hvert år avsatt 
midler på fond til investering. Investeringsbudsjettet går over 4-års periode med plan 
på utbytting av brannbiler, dykkerbil, tankbiler, krokbil, redskapsbil og høyderedskap. 

Som det fremgår av vedlagte aldersoversikt på tunge kjøretøy har BvS en rekke 
kjøretøy i organisasjonen med høy alder. 
I etterkant av ulykken i Kvinesdal har det blir foretatt en intern vurdering av kjøretøy 
mtp sikkerhet. Det har blitt avdekket avvik ved kjøretøy som berører sikkerhet. 
Nærmere redegjørelse for disse avvik kommenteres under den respektive 
kjøretøykategori under. 

LX1 – brannbil 
Ved lokasjon Vanse og Vigmostad er utstasjonert en hhv 1989 og 1987 mod Dodge 
mannskapsbil. Undersøkelser har vist at bilen i Vigmostad kun er godkjent for 3 
personer, men det har vært seter til 5. 2 stk seter er derfor montert ut.  
Begge disse bilene var ved kontrollveiing over tillatt totalvekt. Det ble iverksatt 
demontering av utstyr for å komme innenfor oppgitt vekt i vognkort. Resultatet er at 
bilene ikke er å karakteriseres som selvstendige brannbiler. Avviket er av slik art at 
det bør lukkes omgående.  
Begge disse lokasjonen har en oppdragstype og nærhet til annen stasjon som gjør at 
brannvesenet vurderer det hensiktsmessig med kjøretøy type lett brannbil tilsvarende 
den kategori som er utplassert på lokasjonene i dag.  
Anskaffelse av disse to bilene er anbefalt med en i 2021 og en i 2022. 

Aldersoversikten viser videre at det er flere brannbiler i porteføljen som er av 
årsmodell på 1980-1990-tallet. Det er derfor fortsatt med avsetning i 
investeringsbudsjettet fra 2023 og utover til denne type kjøretøy. Lokasjon er ikke 
definert. 

LX4 – tankbil 
Alderen på tankbilene i BvS er høy. Det må også tas i betraktning at dette er kjøretøy 
som er kjøpt brukt (typisk melkebil) og derav har de en betydelig kilometerstand. 
Brannvesenets ROS-analyse sier at dekningen av tankbiler skal være i henhold til 
vedlagte kjøretøyoversikt. Hovedsakelig som konsekvens av manglende 
vannledningsnett bebygde områder. 
Tankbilene står også som beredskap for forskriftsmessig slokkevannsforsyning i 
vegtunneler. For enkelte av tankbilene har Statens Vegvesen tilbake i tid gitt et 
engangstilskudd ved innkjøp. I forbindelse med den pågående vegutbygging av ny 
E39, har Nye Veier AS ønske om at brannvesenets tankbiler skal dekke krav til 
slokkevannsforsyning i vegtunneler. Brannsjefen mener at brannvesenets tankbiler 
kan dekke dette behovet, men det fordrer en avtale med vegeier om kompensasjon 
for denne beredskapen. I den sammenheng er det ønskelig at det etableres en avtale 
om årlig kompensasjon som sikrer forutsigbarhet i løsningen. Brannvesenet vil da 
påta seg en forpliktelse til å holde operativt materiell. 
Som det fremkommer i denne saken, så mener brannsjefen det kan være et 
potensiale for finansiering fra eksterne aktører på innkjøp av tankbil. Avtaler er ikke 
på plass, og økonomisk bidrag fra eksterne er derfor ikke lagt inn i 
investeringsbudsjettet. Avtaler på dette området søkes avklart i løpet av 2021 og før 



neste behandling av investeringsbudsjett for 2022. 

LXB – båt ( til informasjon) 
Lokasjonen Mandal og Farsund står oppført med arbeidsbåt type Polarcircle på 
tilhenger. Utover dette står BvS oppført i ressursoversikten til Agder 110 med båt på 
flere andre lokasjoner. Dette er derimot båter av eldre dato som ikke er egnet til 
brannvesenets bruk. Brannvesenet har behov for båt på flere lokasjoner i forbindelse 
med aksjoner langs kyst og i innlandsvann. Oppdragene spenner fra redning av 
mennesker og dyr, forurensing, og til forflytning av personell og utstyr ved 
skogbranner. For å redusere investeringsbelastningen på eierkommunene har 
brannsjefen valgt å utelate båter fra investeringsplanen i perioden. Anskaffelse av 
nye båter vil fremmes som egen sak senere, hvor man ser på en finansieringsmodell 
med forskjellige bidragsytere. Det er aktuelt å se på en finansiering med bidrag fra 
blant annet IUA Vestre Agder, samarbeidsbedrifter med behov for båt, andre 
avdelinger i BvS.  

Skogbrannbekledning 
Som nevnt i sak 20-06 under beredskapsavdelingens budsjettpost 1100.11205, er 
det et stort behov for utskiftning av gammel skogbrannbekledning. Dette gjelder for 
hele mannskapsstyrken. De beste eksemplarene av gammel bekledning kan inngå i 
byttereserve, slik at vi etter hendelser kan ta med forurenset tøy til stasjon i Mandal 
eller Farsund for vask, og samtidig opprettholde operativt mannskap på de lokale 
stasjonene, men en god del av dagens vernetøy er modent for kassering.  
Dette utgjør en kostnad på kr ca kr 720.000,- Det foreslås at denne kostnaden ikke 
belastes drifts- eller investeringsbudsjettet, men tas ut som et eget prosjekt som 
lånefinansieres innenfor selskapets låneramme. Brannsjefen foreslår at dette 
gjennomføres som en samlet anskaffelse første kvartal 2021, slik at man møter rustet 
til en ny skogbrannsesong. 
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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 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. 

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. 



Trykte vedlegg: 

 Skriv ved opprettelse av felles foretak ifbm nasjonal anskaffelse av nytt
oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralene (totalt 4 vedlegg).

Saksframstilling 

1.0 Beredskapsavdelingen 

78 % av budsjettet til Beredskapsavdelingen er lønnskostnader. Dette er utgifter vi har 
forholdsvis lite kontroll over, da hovedlinjene i lønnsforhandlingene skjer sentralt, 
mellom fagforeningene og Kommunenes sentralforbund (KS).  

Agder 110 
Det pågår for tiden nasjonal anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 
landets 110-sentraler. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har 
presisert at denne oppgaven er et kommunalt ansvar.  
Økte kostnader knyttet til denne anskaffelsen, innkjøp og idriftsettelse vil derfor bli 
fordelt på landets 110-sentraler og videre på de enkelte brannvesen som kunder.  
Pr i dag er estimatet på hva denne samlede prosessen vil koste ikke klart.  
Det er også igangsatt en prosess vedr organisering av Agder 110 i forbindelse med 
flytting til nytt politihus i Kristiansand. BvS ved brannsjefen er representert i 
prosjektgruppen. Arbeidet har hatt en omorganisering og reetablering høsten 2020. 
Der er derfor tidlig å trekke noen konklusjoner i arbeidet pr nå. Brannsjef i BvS har 
vært tydelig på at IKS er å foretrekke som organisasjonsmodell for Agder 110, da man 
med dagens modell (Arendal kommune som vertskommune) ikke opplever å ha noen 
reel påvirkningskraft på de avgjørelser som blir tatt. 

Oppdragsportefølje, kompetanse, utstyr 
Riktig kompetanse og utstyr til å løse oppgavene avdelingen blir satt til er sentralt i 
virksomhetens HMS-arbeid. Det pågår en kartlegging av avdelingens oppgaver på 
bakgrunn av lovpålagte oppgaver, ROS-analyser fra fylke og eier kommuner, samt 
innspill fra kriseledelse i de enkelte kommuner. Felles for samtlige av våre 
eierkommuner er at de påpeker risiko og sårbarhet ved naturhendelser/ekstremvær. 
Dette er et område som til nå har vært lite belyst mtp forventet innsats fra 
brannvesenet. Forventet beredskap på dette området må avklares i forestående 
analyser. 

Det er videre en kjensgjerning at brannvesenet er den nødetat som kommer først på 
skadested i over 50% av tilfeller der alle nødetater blir varslet. Det betyr at vi blir satt til 
å løse oppgaver som politi eller helse normalt skulle ivaretatt. I henhold til signaler fra 
Justisdepartementet vil dette være en virkelighet man må forvente å forholde seg til 
fremover. Dette er ikke en ønsket utvikling for BvS, men en realitet vi dessverre må 
forholde oss til. I en slik situasjon må brannvesenet som arbeidsgiver sørge for at 
organisasjonen er øvd og utstyr for å takle de påregnelige oppdrag.  

2.0 Forebyggende avdeling 
Langtidsbudsjettet for forebyggende avdeling forventes å følge årlig lønns- og 
prisutvikling basert på budsjett for 2021. 



3.0 Feieravdelingen/boligseksjonen 
Langtidsbudsjettet for forebyggende avdeling forventes å følge årlig lønns- og 
prisutvikling basert på budsjett for 2021. 
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Ansvar for nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-nødmeldetjenesten 

Vi viser til 110-sentralenes anskaffelsesprosjekt for nytt oppdragshåndteringsverktøy, der DSB 
sitter i styringsgruppen og bistår med faglig støtte. I forbindelse med dette prosjektet ønsker 
DSB å informere om bakgrunnen for behovet for nytt oppdragshåndteringsverktøy og bekrefte 
ansvarsforhold og eierskap knyttet til utstyr i 110-sentralene som ble levert som del av 
Nødnettanskaffelsen.  

  Bakgrunn 

Da Nødnett skulle bygges ut i hele Norge, besluttet Stortinget at staten skulle dekke hele 
førstegangsinvesteringen i Nødnett og tilknyttet brukerutstyr. Kostnadene til drift av Nødnett 
og brukerutstyr, samt forvaltning og reinvesteringer skulle dekkes av brukerne. Brann- og 
redningsberedskap og nødmeldetjeneste for nødnummer 110 er et kommunalt ansvar. 

Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 16 fattet Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) 15. mars 2016 vedtak om «nye 110-regioner og samlokalisering av 
nødmeldingstjenesten». I vedtaket ble regionstrukturen fastlagt. Den kommunen hvor 
politidistriktet hadde sitt nye hovedsete ble pålagt å etablere en 110-sentral for regionen 
samlokalisert med politiets operasjonssentral.  

Det er nå 14 110-sentraler i Norge. Når sentralen i Florø slås sammen med sentralen i Bergen 
og sentralene i Trøndelag etter hvert blir slått sammen, vil antallet reduseres til 12 og de 
geografiske ansvarsområdene vil i all hovedsak samsvare med politidistriktene over hele landet. 

I henhold til prinsippet om kommunal organisasjonsfrihet er det ikke lagt noen føringer for 
hvordan samarbeidet mellom kommunene i regionene skal organiseres. Per i dag er landets 
110-sentraler organisert som interkommunale selskap, kommunale foretak eller som etat med
vertskommuneavtale.

Digitalt oppdragshåndteringsverktøy – et kommunalt ansvar 

Et velfungerende oppdragshåndteringssystem/fagsystem er nødvendig for at 110-sentralen skal 
kunne motta og registrere nødmeldinger og respondere hensiktsmessig på disse, alarmere 
innsatsressurser og støtte innsatsledelsen med viktig informasjon. 
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Investeringen i dagens oppdragshåndteringssystem i 110-sentralene, kalt Vision, ble gjort av 
Staten som en del av investeringen i nytt nødnett. Nødnettet er et sikkert digitalt samband for 
politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et beredskapsansvar. Nødnett ble 
bygget ut fasevis og tatt i bruk av nødetatene i perioden fra 2010-2015. 

Av de tre nødmeldesentralene 110, 112 og 113 var det kun 110-sentralene som fikk nytt digitalt 
oppdragshåndteringsverktøy som en del av den statlige nødnettutbyggingen. Politi og helse 
anskaffet selv egne fagsystemer. Etableringen av dette felles oppdragshåndteringsverktøyet for 
brann- og redningsvesenet/110-sentralene har vært et viktig bidrag til å standardisere 110-
tjenesten i Norge, forenkle sammenslåingsprosesser og sikre at det var mulig å etablere 
nasjonal statistikk gjennom systemet BRIS.  

Vision har vært i bruk i ca. 10 år og er nå modent for utskiftning. Det er derfor behov for 
anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for alle landets 110-sentraler da verktøyet er i 
ferd med å nå sin levetidsbegrensning. Statens serviceavtale med leverandøren av Vision 
(Capita) utløper 31. desember 2020. Denne avtalen er etter oppfordring fra 110-sentralene fulgt 
opp og dialog om videreføring av avtalen er i sluttfasen. Leverandøren Capita har bekreftet at 
de vil supportere løsningen i 2021 og deler av 2022 om nødvendig.  

Eierskap og ansvar 

Selv om staten finansierte dagens oppdragshåndteringssystem som del av nødnettanskaffelsen, 
så er systemene i 110-sentralene del av det kommunale og etatsspesifikke utstyret for brann- og 
redningstjenesten. Som avklart i Stortinget [ref. Stortingsproposisjonen] er anskaffelsen av nytt 
oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene i Norge et kommunalt ansvar, både med tanke 
anskaffelse og forvaltning. Driften av nytt oppdragshåndteringsverktøy skal samordnes og 
ivaretas i regi av DSB gjennom anvendelse av Forskrift om driftsstøttetjenester til 
Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig 
("Enerettsforskriften") for drift av Nødnettutstyr. Kommunene skal være forvalter (kravstiller) 
og eier av oppdragshåndteringsverktøyet som anskaffes.  
DSB sitt eierskap og ansvar for kommunikasjonsløsninger (ICCS) på nødmeldesentralene 
(ICCS = Integrated Communications Control System) påvirkes ikke av denne presiseringen. 

Kommunene har etablert et felles prosjekt for å anskaffe nytt oppdragshåndteringsverktøy. 
DSB opplever at kommunenes prosjekt har stor kompetanse, god fremdrift og stor 
gjennomføringskraft, og DSB anser samarbeidet med prosjektet som veldig godt. 

Med hilsen 

for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon 

Sigurd Heier  Nina Myren 
Avdelingsdirektør Nød- og        
beredskapskommunikasjon 

Fagdirektør Strategi 
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NOTAT 
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Ansvarlig advokat: Vera Hovelsen 

Dato: 1. november 2019

Vår ref.: 510268

JURIDISK VURDERING AV ULIKE SPØRSMÅL SOM MÅ AVKLARES I FORBINDELSE MED 
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM 110-SENTRALENE FOR ANSKAFFELSE, IMPLEMENTERING OG 
FORVALTNING AV NYTT OPPDRAGSHÅNDTERINGSVERKTØY 

1. INNLEDNING

De 13 110-sentralene i Norge planlegger felles anskaffelse og implementering av nytt 
oppdragshåndteringsverktøy. Det skal gjennomføres én konkurranse og inngås avtale med én 
leverandør om tjenesten. Det planlegges at Statens standardavtaler SSA-T og SSA-V med visse 
tilpasninger, legges til grunn for avtaleforholdet mellom 110-sentralene og leverandørene. 

Dette reiser spørsmålet om hvem som skal være den avtalerettslige «kunde» på den offentlige 
siden (110-sentralene). 

Av hensyn til en koordinert oppfølging og forvaltning av avtalen og med tanke på risiko og 
kostnader, er det foreløpig besluttet at det bør være én «kunde» på den offentlige side, men 12/13 
tjenestemottakere. Det er tenkt at «kunderepresentanten» skal ivareta den daglige 
avtaleoppfølgingen overfor leverandøren og koordinere kommunikasjonen med de andre 
sentralene. Det konkrete innholdet i forholdet mellom kunderepresentanten og alle 110-sentralene 
er tenkt regulert gjennom en «samarbeidsavtale om innkjøp og implementering av 
oppdragshåndteringsverktøy». 

Overordnet er det tenkt at samarbeidet organiseres med en samarbeidsgruppe med 
representanter fra alle 110-sentralene som vil ha det overordnede ansvaret for oppfølgingen og 
forvaltningen av avtalene med leverandøren («110-forum»). Videre vil det være en av 110-
sentralene som har ansvar for den daglige oppfølgingen overfor og kontakten med leverandøren 
(kunderepresentanten). Kunderepresentanten vil innenfor sin delegerte myndighet og sine 
fullmakter få ansvar for konkrete oppgaver. 

Styringsgruppen for prosjektet har på denne bakgrunn bedt oss om en juridisk vurdering av en 
rekke spørsmål: 

Vedlegg 2 - Sak 20-10
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• Er kommuneloven til hinder for at 110-sentralene inngår en slik samarbeidsavtale?

• Kan en samarbeidsavtale innebærer noen risiko for at det etableres et rettslig subjekt?

• Hvilken myndighet kan 110-sentralene delegere til kunderepresentanten gjennom en slik
avtale? Sentrale vurderingstemaer i denne sammenheng vil være:

o Signaturmyndighet?
o Myndighet til generell kontraktsoppfølging, hvem kan i ulike sammenhenger opptre på

vegne av 110-sentralene?
o Myndighet til å akseptere endringer i avtalen som får kostnadsmessige konsekvenser

for 110-sentralene?
o Søksmålsmyndighet?

• I hvilken utstrekning kan leverandør sende en fellesfaktura for momsformål til
kunderepresentanten, eller må det sendes separate fakturaer til 110-sentralene?

• I hvilken utstrekning kan en samarbeidsavtale fordele risiko mellom 110-sentralene?
(Eksempelvis solidaransvar)

Vi vil også vurdere hvilke forhold som må avklares knyttet til databehandlerstruktur. 

2. KONKLUSJONER OG SAMMENDRAG

Én vertskommune for en 110-sentral eller et interkommunalt selskap kan stå som kunde for 
avtalen med leverandøren, og øvrige 110-sentraler kan være tjenestemottakere. Følgende 
forutsetninger må være oppfylt: 

• Inngåelsen av avtalen for kommunen utpekt som kunde i avtalen med leverandøren vil
sannsynligvis være en avgjørelse av «prinsipiell betydning» etter kommuneloven og
samarbeidsavtalen, som vil måtte behandles politisk i den aktuelle kommunen.

• 110-sentraler som er «tjenestemottakere» vil kunne ta denne rollen administrativt, som en del
av de eksisterende fullmakter gitt til vertskommunen.

• For 110-sentraler organisert som interkommunale selskaper, kan avgjørelsen om å tre inn som
tjenestemottaker tas av styret, med mindre de respektive selskapsavtaler legger denne
myndigheten til representantskapet.

110-sentralene kan inngå en samarbeidsavtale om innkjøp, implementering og forvaltning av
oppdragshåndteringsverktøy.

• Dette vil ikke innebære at det etableres et selvstendig rettslig subjekt.

• I samarbeidsavtalen kan det delegeres myndighet til generell kontraktsoppfølging.

• Det kan avtalereguleres hvem som kan opptre på vegne av 110-sentralene som
tjenestemottakere.

• Myndighet til å akseptere endringer i avtalen med kostnadsmessige konsekvenser kan også
delegeres, og reguleres i samarbeidsavtalen. Forutsetningen her er at adgangen til dette ikke er
større enn hva vertskommunene kan pålegge samarbeidskommunene av kostnader etter
avtalene for de aktuelle 110-sentralene.

• Partene står fritt til å regulere ansvar og risiko, så lenge dette gjøres forholdsmessig.

Det knytter seg noe usikkerhet til om Skatteetaten vil godta en fellesfaktura med påfølgende 
viderefakturering til 110-sentralene som grunnlag for mva-refusjon. Det såkalte Rundskriv 40 gir 
holdepunkter for at dette vil aksepteres, men en sikker avklaring av dette spørsmålet vil kreve 
innhenting av en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. 

Hver 110-sentral (vertskommune/IKS) vil være behandlingsansvarlig for personopplysninger som 
behandles i oppdragshåndteringsverktøyet. Det vil være behov for en databehandleravtale med 
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leverandøren, hvor en kommune kan være kontaktpunkt for de behandlingsansvarlige (kunden i 
avtalen), men hvor hver 110-sentral vil måtte ha instruksjonsmyndighet til leverandøren når det 
gjelder behandling av personopplysninger. 

3. HVILKE BEGRENSNINGER LEGGER KOMMUNELOVEN OG BRANN- OG
EKSPLOSJONSVERNLOVEN?

3.1. Utgangspunkter – forholdet til ny kommunelov 

Ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) ble vedtatt 22. juni 2018. Lovens 
bestemmelser trer i kraft på ulike tidspunkter. De sentrale bestemmelser i denne sammenheng har 
alle tredd i kraft innen utløpet av oktober d.å.1 Derfor legges den nye lovens bestemmelser til 
grunn i det følgende. 

Hver kommune er et eget rettssubjekt, og kan ta avgjørelser på eget initiativ og ansvar, jf. § 2-1. 
Spørsmålet i det følgende er om kommuneloven eller brann- og eksplosjonsvernloven hindrer et 
samarbeid slik dette er beskrevet under punkt 1, eller om bestemmelser i loven legger så store 
begrensninger på et slikt samarbeid at det bør organiseres på en annen måte enn beskrevet under 
punkt 1. 

Kommuneloven åpner for interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven § 17-1. Dette kan foregå 
«gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, 
vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening 
eller på en annen måte som det er rettslig adgang til». Det er dermed vide muligheter for 
kommunene til å velge organisasjonsform for interkommunalt samarbeid, som 110-sentralene og 
samarbeidet om oppdragshåndteringsverktøyet her. 

3.2. Rettsgrunnlaget for de eksisterende 110-sentralene 

Brannvern er et kommunalt ansvar, jf. lov 14. juni 2006 nr. 20 om brann og eksplosjonsvern (brann- 
og eksplosjonsvernloven) § 9. Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og 
ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet el. Kommunen må i slike tilfeller 
etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens 
formelle ansvar, jf. § 9 fjerde ledd. Forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og 
dimensjonering av brannvern har følgende bestemmelse om nødalarmeringssentral: 

§ 16.Nødalarmeringssentral

Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødalarmeringssentral for 
mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region som kan 
omfatte flere kommuner. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å 
knytte seg til nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av 
kostnadene ved etablering og drift av sentralen. 

Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller 
behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og 
kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken 

1 Jf. kommuneloven (2018) § 31-1. 
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har 15. juni 2016 fattet vedtak om «nye 
110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten», med hjemmel i forskriften § 16. I
vedtaket fastsettes det en regionstruktur, og en kommune i hver region pålegges å etablere en
sentral for regionen. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til
nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og
drift av sentralen. Innenfor rammene gitt av lov, forskrift og DSBs vedtak bestemmer kommunene
selv hvordan 110-tjenesten skal organiseres, herunder hvilken modell for interkommunalt
samarbeid som er mest hensiktsmessig for drift av 110-tjenesten i regionen. 110-sentralene har
følgelig ulike organisasjonsformer: Vertskommunesamarbeid, kommunal etat og interkommunalt
selskap.

3.3. Vurdering 

For de 110-sentralene som er organisert som (del av) interkommunalt selskap, vil inngåelsen av 
både samarbeidsavtale og eventuell avtale med leverandør kunne fattes av styret, jf. lov 29. januar 
1999 nr. 6 om interkommunale selskap § 13.2 

For de 110-sentralene som er organisert som kommunalt foretak, vil inngåelsen av både 
samarbeidsavtale og eventuell avtale med leverandør kunne fattes av styret, jf. kommuneloven § 9-
8.3 For å få virkning for samarbeidskommunene, må dette likevel skje innenfor fullmaktene gitt 
gjennom vertskommunesamarbeidet, jf. nedenfor. 

Hvor det er inngått vertskommunesamarbeid, vil vertskommunens fullmakter til å inngå avtalen 
bero på avtalens innhold. For den gjennomgåtte vertskommuneavtalen for Innlandet, er 
vertskommunen gitt i oppdrag å ha «ansvar for anskaffelse, drift og vedlikehold av 110-sentralens 
utstyr og inngå nødvendige avtaler med tredjepart knyttet til drift av sentralen.» Delegasjonene i 
avtalen gjelder imidlertid ikke «saker av prinsipiell betydning», noe som også følger av 
kommuneloven selv, jf. § 20-2. 

Av forarbeidene til endring i tidligere kommunelov, Ot. prp. 95 (2005-2006), fremgår det at 
begrepet skal ha samme betydning som tilsvarende begrensning i administrasjonssjefens 
myndighet. Om denne myndigheten heter det i forarbeidene til tidligere kommunelov, Ot. prp. nr. 
42 (1991-1992) s. 277 at «[b]estemmelsen innebærer en utvidelse av delegasjonsadgangen i forhold 
til gjeldende rett hvor uttrykket «kurante saker» er ansett for å sette relativt snevre rammer for 
delegasjon av myndighet til administrasjonen. 

Videre heter det der at: 

«I formuleringen «saker som ikke er av prinsipiell betydning» ligger det en skranke både 
med hensyn til hva delegasjonen kan gå ut på og med hensyn til hvordan fullmakten kan 
benyttes. Det vil ikke være anledning til å delegere generell avgjørelsesmyndighet til 
administrasjonen i saker som etter sin art må anses for å være av prinsipiell betydning, og 
delegasjonsvedtaket må leses med den begrensning at den som har fått delegert myndighet 
har plikt til å gå tilbake til det folkevalgte organet hvis en enkeltsak innenfor en generell 
fullmakt må anses å ha prinsipiell betydning. Hva som er av prinsipiell betydning må 
fastsettes ikke bare ut fra vedtakets karakter og konsekvenser, og ut fra kommunens eller 
fylkeskommunens størrelse, men også ut fra en vurdering av i hvilken utstrekning de viktige 

2 Hvis ikke selskapsavtalen krever at en slik avgjørelse krever godkjenning av representantskapet, § 7 annet 
ledd.  
3 Hvis ikke vedtektene krever at en slik avgjørelse fattes av kommunestyret, jf. § 9-10. 
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skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom politiske 
vedtak, instrukser eller tidligere praksis. Bestemmelsen gir dermed kommunestyret og 
fylkestinget et vidt spillerom for å vurdere hva som i det enkelte tilfelle er forsvarlig og 
hensiktsmessig. Det forhold at et mindretall blant de folkevalgte er uenig i avgjørelsen, og 
ønsker en kursomlegging, medfører ikke i seg selv at saken må anses å være av «prinsipiell 
betydning» så lenge det ikke er inntrådt nye omstendigheter som innebærer at det er en 
nærliggende mulighet for at det vil være mulig å oppnå flertall for en omlegging.» 

Det må dermed foretas en konkret vurdering av vedtakets karakter og konsekvenser, ut fra 
kommunens og fylkeskommunens størrelse.  

Gitt at gjeldende avtale med leverandør vil gå ut, og det er avklart at anskaffelse av et nytt system 
for oppdragsstyring må foretas av kommunene, er det et begrenset handlingsrom for en prinsipiell 
avgjørelse om å ikke anskaffe et slikt system. Dette er særlig siden kommunene har en lovbestemt 
plikt til å ha en nødmeldingssentral, som skal utrustes slik at den til enhver til fyller behovet for 
mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med 
innsatsstyrkene og den som melder ulykken, jf. forskriften § 16.  

Anskaffelser til bruk i selve sentralen ligger også innenfor vertskommunens/IKSets ansvar og 
myndighet etter de gjennomgåtte samarbeidsavtalene/vedtektene. 

For den kommunen som skal stå som kunde, vil anskaffelsen imidlertid innebære større 
forpliktelser utad og potensielt mer risiko. Her må vurderingen gjøres ut ifra kontraktssummens 
størrelse totalt sett, og det er mye som tyder på at inngåelsen av avtale med leverandør og 
samarbeidsavtale vil utgjøre en avgjørelse av «prinsipiell betydning» for denne. 

4. RISIKO FOR RETTSLIG SUBJEKT?

En samarbeidsavtale kan i visse tilfeller anses som et eget rettssubjekt. Det mest nærliggende 
tilfelle er når to eller flere samarbeidspartnere utøver næringsvirksomhet sammen. Dersom dette 
er tilfelle, skal samarbeidet anses som et ansvarlig selskap, jf. selskapsloven § 1-1. Konsekvensen av 
å være et eget rettssubjekt, er blant annet at selskapet vil være et eget subjekt i formuerettslige, 
prosessrettslike, forvaltningsrettslige, og strafferettslige forhold. Hvorvidt samarbeidet kan 
karakteriseres som et ansvarlig selskap er ikke avhengig av om samarbeidet er registrert som et 
ansvarlig selskap i Brønnøysundregistrene. Det avgjørende for vurderingen er om partene reelt sett 
utøver næringsvirksomhet sammen. Kjennetegn på en næringsvirksomhet er at samarbeidet drives 
for egen regning og risiko, har et visst omfang og en viss varighet, og samarbeidet skal over tid 
være egnet til å gi overskudd. 

I dette tilfellet er formålet med samarbeidet at partene i fellesskap skal anskaffe og implementere 
nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene ved at det skal gjennomføres én konkurranse 
og at det skal inngås avtale med én leverandør om tjenesten. Dette er en leveranse som skal 
benyttes i sin helhet i partenes aktivitet. Det er i dette tilfelle mer nærliggende å anse formålet 
med samarbeidet som en felles innkjøpsordning, enn at formålet er å drive en næringsvirksomhet 
sammen. Det kan i tillegg vanskelig hevdes at samarbeidet i seg selv er egnet til gå i overskudd. På 
denne bakgrunn er vår oppfatning at det er liten risiko for at samarbeidet i seg selv vil bli ansett 
som et eget rettssubjekt. 
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5. ADGANG TIL DELEGASJON AV MYNDIGHET?

5.1. Innledning

Spørsmålet i det følgende er om de øvrige 110-sentralene kan delegere til en kommune 
(vertskommune for en 110-sentral) å inngå avtale om med leverandøren av systemet, og hvordan 
dette i så fall bør gjennomføres. 

Hverken den gjennomgåtte samarbeidsavtalen for Innlandet eller Asker, Bærum og Oslo åpner for 
at vertskommunene kan inngå avtale om leveranse for alle landets 110-sentraler som del av 
vertskommunesamarbeidet. Dette kan være en avgjørelse av prinsipiell betydning som krever 
politisk behandling, og er dermed utenfor det administrative vertskommunesamarbeidets rammer. 
En slik anskaffelse vil også være utenfor oppgavefordelingen omhandlet i de gjennomgåtte 
samarbeidsavtalene for Innlandet og Asker, Bærum og Oslo. Kunden må dermed være en spesifikk 
kommune, mens leveransen kan inngå i de respektive samarbeid om 110-sentraler. 

5.2. Signaturmyndighet 

Den valgte kommunen vil kunne forplikte seg selv på vanlig måte, og vil ikke ha signaturmyndighet 
for de øvrige 110-sentraler. Så lenge sistnevnte er tjenestemottakere i avtalen, vil det heller ikke 
være nødvendig å kunne forplikte disse rettslig. 

5.3. Myndighet til å opptre på vegne av 110-sentralene 

Den valgte kommunen vil i kraft av avtalen med leverandør kunne foreta kontraktuelle valg med 
virkning også for tjenestemottakerne. Det interne forholdet mellom kunde og tjenestemottakere vil 
måtte reguleres i samarbeidsavtalen mellom disse. 

5.4. Aksept av endringer med kostnadsmessige konsekvenser 

Som kunde kan den valgte kommunen, i forholdet til leverandøren, akseptere endringer også med 
kostnadsmessige konsekvenser. Det er kunden som vil bli bundet av disse vis-a-vis leverandøren. 
Avregning, og intern godkjenning av endringer, vil kunne reguleres i samarbeidsavtalen med intern 
virkning for de deltagende 110-sentralene. 

5.5. Søksmålsmyndighet 

Det vil være kommunen som inngår avtalen som kunde som kan ta ut søksmål, og som vil være 
rette adressat for et eventuelt søksmål fra leverandøren. 

6. FELLESFAKTURA FOR MOMSFORMÅL

6.1. Utgangspunkt

Spørsmålet om systemleverandøren kan sende fellesfaktura eller ikke, har først og fremst 
betydning for kjøpernes adgang til å få merverdiavgift kompensert gjennom Lov om kompensasjon 
av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven). 
Kompensasjonsloven gir blant andre kommuner, fylkeskommuner og interkommunale og 
interfylkeskommunale sammenslutninger rett til å kreve kompensasjon for anskaffelser til bruk i 
kompensasjonsberettiget virksomhet. Også et KF og et IKS kan ha rett til kompensasjon. Loven 
inneholder enkelte begrensninger i kompensasjonsretten. I det følgende forutsettes at anskaffelsen 
av oppdragshåndteringsverktøyet er til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet, og heller ikke 
omfattes av noen av lovens unntak. 
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Spørsmålet er om det er skranker for hvordan leverandøren må innrette sin fakturering for at 110-
sentralene skal kunne kreve kompensasjon etter kompensasjonsloven. 

I tillegg til at en anskaffelse må være til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet, er det også et 
vilkår at anskaffelsen er tilstrekkelig legitimert (dokumentert). I utgangspunktet kreves at det 
enkelte subjekt har mottatt en faktura påført eget navn og adresse eller organisasjonsnummer. 
Dette fremgår av kompensasjonsloven § 12, jf. bokføringsloven § 10 og bokføringsforskriften § 5-5, 
jf. § 5-1. 

6.2. Rundskriv 40 

Fra dette utgangspunktet er det imidlertid gjort unntak dersom partene benytter metoden som er 
beskrevet i Skattedirektoratets Rundskriv nr. 40 av 29. september 1975 (Rundskriv 40). Rundskrivet 
gjelder innkjøp av driftsmiddel i sameie, og gir aksept for at hver «sameier» kan kreve fradrag for 
sin forholdsmessige andel merverdiavgift selv om fakturaen kun er utstedt til en av dem. Bruk av 
Rundskriv 40-modellen forutsetter at strenge formkrav følges. Det må inngås avtale mellom 
partene om fellesanskaffelse («kostnadsdelingsavtalen»), samt utarbeides fordelingsliste som viser 
hvilken del av kostnaden den enkelte skal bære. Mottaker av fakturaen fradragsfører sin andel av 
mva, og videresender deretter en delnota og kopi av originalfakturaen til de øvrige partene, som 
deretter kan kreve fradrag for sine respektive andeler.  

Rundskriv 40-modellen gjaldt opprinnelig fradrag for merverdiavgift etter Merverdiavgiftsloven. 
Skatt øst har imidlertid i en Bindende forhåndsuttalelse av 31. mai 2018 lagt til grunn at 
prinsippene også kan benyttes på kompensasjonsrettens område. 

Etter forvaltningspraksis gjelder Rundskriv 40-modellen ved kjøp av driftsmidler i sameie og ved 
anskaffelse av vanlige/typiske driftskostnader for felles bruk. Videre har det vært lagt til grunn at 
det må være en av partene som skal dekke kostnaden, og ikke en ekstern part, som står som 
fakturamottaker. 

6.3. Vurdering 

I utgangspunktet må systemleverandøren sende faktura til hver og en av 110-sentralene for at 
disse skal være legitimert til å kreve kompensasjon for mva. 

Som beskrevet ovenfor kan Rundskriv 40-modellen etter langvarig forvaltningspraksis benyttes ved 
anskaffelser av driftsmidler i sameie og av felles driftskostnader. Derimot ligger det ikke innenfor 
ordningen at flere avgiftspliktige/kompensasjonsberettigede virksomheter går sammen om innkjøp 
for å oppnå rabatt hos leverandør, men hvor det ikke foreligger noen felles bruk av anskaffelsen. Et 
eksempel på dette kan være innkjøpssamarbeid om to kopimaskiner, hvor partene skal ha eksklusiv 
rådighet over hver sin kopimaskin.  

I dette tilfellet anskaffes et felles oppdragshåndteringsverktøy, og det er forutsatt at hver part får 
bruksrett til løsningen. Det kan etter vårt syn argumenteres med at partene i fellesskap anskaffer 
en immateriell eiendel. Selv om Rundskriv 40 i mange tilfeller benyttes ved anskaffelse av fysiske 
eiendeler, ser vi ingen prinsipielle innvendinger mot at modellen gis tilsvarende anvendelse ved 
anskaffelse av immaterielle eiendeler. Etter vår oppfatning er det derfor gode muligheter for at 
modellen kan benyttes når 110-sentralene går sammen om anskaffelse av 
oppdragshåndteringsverktøy. Likevel er det slik at Rundskriv 40-modellen representerer et brudd 
med den klare hovedregel om at faktura må stiles til den enkelte part for at denne skal kunne kreve 
fradrag/kompensasjon. Modellen er ikke lovfestet, men utelukkende basert på forvaltningspraksis, 
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og det bør utvises varsomhet med å benytte modellen ved anskaffelser som skiller seg fra de som 
tidligere har blitt akseptert. 

Siden det her er snakk om betydelige summer, mange parter er involvert, og det er noe uklarhet 
ved om løsningen kan kategoriseres som et driftsmiddel eller typisk driftskostnad, kan det være 
hensiktsmessig å søke sikkerhet ved anmodning til Skatteetaten om bindende forhåndsuttalelse. 

Det er kun anledning til å få bindende forhåndsuttalelse for disposisjoner som ikke allerede er 
gjennomført. Det bindende forhåndsuttalelsen må foreligge før igangsetting av disposisjonen. En 
disposisjon anses i denne sammenheng som igangsatt dersom den aktuelle prosessen ikke lenger 
kan reverseres med skattemessig virkning. Skjæringstidspunktet i vår sak vil dermed være senest 
før kontrakt signeres med systemleverandøren. 

Saksbehandlingstid for anmodninger om bindende forhåndsuttalelser er normalt fire uker fra 
fullstendig anmodning er mottatt, jf. skatteforvaltningsforskriften § 6-1-6 (1). 

Til opplysning er det, dersom tiden ikke tillater innhenting av bindende forhåndsuttalelse, et 
alternativ å be skattekontoret om en veiledende fortolkningsuttalelse. Selv om en slik uttalelse ikke 
har bindende virkning, gir den normalt god sikkerhet for at partenes avgiftshåndtering er i tråd 
med gjeldende regelverk. 

Dersom Rundskriv 40-modellen kan anvendes, er det uansett et vilkår at de ulike 
kompensasjonssubjektene er parter i den underliggende kostnadsdelingsavtalen, og at delnota 
stiles til disse. 

7. DATABEHANDLERSTRUKTUR

Vertskommunen eller det interkommunale selskapet som drifter 110-sentralen vil være 
behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i løsningen, jf. 
personvernforordningen artikkel 4 (7), siden disse bestemmer «formålet med behandlingen av 
personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes». Det er ikke tale om delt behandlingsansvar 
mellom sentralene, siden hver sentral vi ha sine hendelser og selv bestemmer hvordan disse skal 
håndteres. 

Det vil være behov for en databehandleravtale med leverandøren, siden denne vil behandle 
personopplysninger «på vegne av» de behandlingsansvarlige, jf. personvernforordningen artikkel 4 
nr. 8. Slik behandling av personopplysninger vil være aktuelt i implementeringsfasen, ved test og i 
den grad leverandøren skal ha tilgang til løsningen i drift. 

I motsetning til for øvrige forhold i anskaffelsen og drift kan ikke en behandlingsansvarlig fraskrive 
seg retten til å selvstendig beslutte spørsmål om behandling av personopplysninger. Det er 
ingenting i veien for at instrukser til leverandøren kanaliseres gjennom et felles kontaktpunkt 
(kunden), men her kan det ikke tas for eksempel flertallsbeslutninger.  

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS 
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Til landets 110-sentraler/brannvesen med ansvar for 110-sentral

Nytt oppdragshåndteringssystem for landets 110-sentraler

Anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringssystem for landets 110-sentraler er godt i gang. I den 
forbindelse er det nå behov for å gjøre de nødvendige formelle vedtak som understøtter organisatoriske 
og økonomiske forhold rundt anskaffelsen og forvaltningen av systemet. Det er eierne av 110-sentralene 
som må gjøre disse vedtakene. 

Brann- og redningsberedskap og nødmeldetjeneste for nødnummer 110 er et kommunalt ansvar. Det er 
nå 13 110-sentraler i Norge. Når de to sentralene i Trøndelag slås sammen, vil antallet reduseres til 12 
og de geografiske ansvarsområdene vil dermed samsvare med politidistriktene over hele landet. Med 
hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 16 fattet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) 15. mars 2016 vedtak om «nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten». I 
vedtaket ble regions-strukturen fastlagt og én kommune i hver region ble pålagt å etablere en 110-
sentral for regionen. Øvrige kommuner i regionen har plikt til å knytte seg til sentralen og bære sin andel 
av kostnadene ved etablering og drift. DSB har ikke lagt noen føringer for hvordan samarbeidet mellom 
kommunene i regionene skal organiseres. Landets 110-sentraler er organisert som interkommunalt 
selskap, kommunalt foretak eller som etat med vertskommuneavtale. Dette har betydning for valg av 
interkommunal samarbeidsform i denne saken.

Et velfungerende oppdragshåndteringssystem/datasystem er nødvendig for at 110-sentralen skal kunne 
motta og registrere nødmeldinger, respondere hensiktsmessig på disse, utalarmere innsatsressurser og 
støtte innsatsledelsen med informasjon.

Investeringen i dagens oppdragshåndteringssystem i 110-sentralene, Vision, ble gjort av Staten som en 
del av investeringen i nytt nødnett. Nødnett er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten 
og andre aktører med et beredskapsansvar. Den landsomfattende utbyggingen av nytt nødnett ble gjort i 
perioden 2010-2015. Av de tre nødsentralene 110, 112 og 113 var det kun 110-sentralene som fikk nytt 
oppdragshåndteringssystem som en del av den statlige utbyggingen. Etableringen av dette felles 
oppdragshåndteringssystemet har vært et viktig bidrag til å standardisere 110-tjenesten i Norge, forenkle 
sammenslåingsprosesser og sikre at det var mulig å få nasjonal statistikk gjennom systemet BRIS. 

Staten sin serviceavtale med leverandøren av Vision (Capita) utløper 31. desember 2020, med mulighet 
for en kort forlengelse. Systemet er utdatert og kan ikke lenger dekke nødmeldetjenesten for brann- og 
redningsvesenet. Det er dermed behov for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for alle 
landets 110-sentraler. Kommunene ønsket i utgangspunktet at staten skulle eie og foreta investeringen, 
men nådde ikke fram. Selv om staten finansierte dagens oppdragshåndteringssystem, blir systemene i 
110-sentralene sett på som en del av det etatsspesifikke utstyret for brann- og redningstjenesten og
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inngår derfor ikke i det nødnetts-utstyret som staten har ansvaret for å reinvestere i. Anskaffelsen av nytt 
oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene blir dermed kommunenes ansvar. 

For å opprettholde nasjonal standardisering og få en effektiv og sikker overgang til et nytt 
oppdragshåndteringssystem, er det etablert et felles landsomfattende prosjekt for anskaffelse, 
implementering, drift og forvaltning av et nytt system for alle de 13 110-sentralene. En felles anskaffelse 
forventes å gi den laveste ressursbruken, den beste kvaliteten på systemet og en bedre 
kontraktsoppfølging. Prosjektet har bred representasjon fra fagmiljøet og gjennomføres i tett samarbeid 
med DSB. Forprosjektfasen av anskaffelsesprosessen styres formelt av Hamar kommune. Hamar 
kommune var en av kommunene som fikk pålegg om etablering av en regional sentral (Innlandet) i 2016. 
Prosjektleder kommer fra Innlandet 110-sentral. Prosjektet får juridisk bistand fra advokatfirmaet Føyen 
og Torkildsen. Styringsgruppen ledes av brannsjefen i Oslo.

Planleggingen av felles anskaffelse har pågått siden 2019. Kunngjøring av konkurranse skjedde i juni 
2020. Hamar kommune vil være formell kunderepresentant fram til opprettelse av et 
forvaltningsorgan(se under) som kan være kontraktspart i avtalen med leverandøren.
Anskaffelsen gjennomføres som forhandlet konkurranse, og det er laget en gjennomføringsplan. 
Leverandør forventes å være valgt og kontrakt undertegnet i april 2021. Det legges opp til at levetid for 
oppdragshåndteringsverktøyet skal være 8 år fra leveringsdag med opsjon på utvidelse med to pluss to 
år.

Organisatoriske konsekvenser

Det er nødvendig å opprette et felles forvaltningsorgan som kan stå som kunde i avtalen med 
systemleverandøren og fungere som kunderepresentant for alle 110-sentralene. Det foreslås å opprette 
et interkommunalt selskap, kalt «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS». Forslag til 
selskapsavtale er vedlagt dette brevet. 

Valget av interkommunalt selskap som samarbeidsform er gjort på bakgrunn av at det både er 
kommuner og interkommunale selskaper som vil stå som deltakere i samarbeidet.

Det er fremmet forslag fra en av landets 110-sentraler om at én av sentralene kan ta rollen som kunde 
og systemforvalter på vegne av alle landets 13 110-sentraler, organisert etter kommunelovens 
bestemmelser vedrørende vertskommunesamarbeid. Det er styringsgruppens oppfatning at en slik 
vertssentral ville måtte ta på seg et for omfattende ansvar av nasjonal karakter og dermed bære en 
uforholdsmessig stor økonomisk og omdømmemessig risiko på vegne av et nasjonalt fellesskap. 
Styringsgruppen har gjennomført grundige juridiske vurderinger vedrørende dette spørsmålet og mener 
at etablering av et interkommunalt selskap er den beste løsningen for å håndtere den kommunale 
risikoen denne nasjonale anskaffelsen vil innebære for de 13 110-sentralene og deres eiere. Med en slik 
løsning vil ansvaret og den totale risikoen plasseres på ett juridisk sted samt at det skapes et likeverdig 
styringsgrunnlag for de 13 110-sentralene angående utviklingen av systemet og 110-tjenesten. Den 
kommunale eierstyringen av et interkommunalt selskap er godt regulert gjennom lov og selskapsavtale, 
der det beskrives hvordan ansvaret fordeles mellom deltakerne i samarbeidet. Et slikt selskap vil ha de 
beste forutsetninger for å opptre som en profesjonell, selvstendig og effektiv kommunal kunde overfor 
programvareleverandøren, og vil ha én stemme overfor DSB som driftsleverandør.

Formålet med opprettelsen av selskapet er at deltakerne skal:

 Gjennomføre en felles anskaffelse av et nytt felles oppdragshåndteringssystem med tilhørende
teknisk infrastruktur.

 Ha en koordinert opplæring og implementering.
 Ha en felles forvaltning/oppfølging av avtalen med systemleverandøren.
 Ha en felles driftsavtale med DSB.



Det er nødvendig å etablere det interkommunale selskapet tidlig i 2021 slik at det formelt kan stå som 
kunde i avtalen med leverandøren. Det betyr at de formelle vedtakene i de respektive 110-regionene må 
gjøres før nyttår 2020. Det må velges en representant til selskapets representantskap og en 
vararepresentant fra hver region. Ettersom formålet med selskapet i høy grad er av faglig karakter, 
anbefales det at vervene dekkes av representanter med faglig kunnskap på området.

Kommunene som ikke blir direkte deltakere i samarbeidsavtalen er bundet av sine avtaler i 110-
regionene. Alle landets avtaler er gjennomgått, og det er vurdert at anskaffelsen ikke er en så vesentlig 
endring av avtalene at det er behov for politisk behandling i hver kommunene. 

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførsel til selskapet vil skje gjennom et kapitalinnskudd fra deltakerne ved stiftelse og ved 
fakturering av deltakerne for levering av tilganger til oppdragshåndteringssystemet og tjenester knyttet til 
dette. Innskuddsforpliktelsen ved stiftelse av selskapet på 100 000 kroner per deltaker er tenkt som 
minimum selskapskapital for et selskap av denne størrelsen og må vurderes opp mot omfanget og 
størrelsen av virksomheten og behovet for tilgjengelig likviditet, før selskapet generer egne inntekter. 
Innskuddsforpliktelsen på totalt 1 300 000 kroner er ment å skulle dekke stiftelseskostnader og løpende 
utgifter ved oppstart av virksomheten slik som lønn, kontor- og øvrige administrasjonskostnader. 

Videre er det i selskapsavtalen foreslått at kostnadene mellom 110-sentralene skal fordele seg etter 
følgende modell: 

a) 50 % av samlet kostnad fordeles likt mellom de 13 tjenestemottakerne. Dersom 110-sentralen
Nord-Trøndelag ikke utløser sin opsjon, fordeles kostnaden på 12 deltakere. 
b) 50 % av samlet kostnad fordeles mellom tjenestemottakerne etter innbyggertall per 1. januar
inneværende år.

Under forberedelsene til anskaffelsen har kostnadsfordelingen vært mye diskutert. Det er argumentert 
for at totalsummen burde deles på 13, mens noen mener at fordeling per innbygger i regionen er den 
riktige modellen. Styringsgruppen mener at foreslått kostnadsfordeling reflekterer at det faktisk er en 
110-sentral i hver region med et selvstendig behov for nytt datasystem med tilhørende infrastruktur,
samtidig som fordelingen kombinerer ytterpunktene av mulige kostnadsfordelinger.

Utgiftene til selve oppdragshåndteringssystemet vil bestå av en engangskostnad til lisenser, løpende 
utgifter i en kortere periode til implementering, samt et årlig tilskudd til drift og forvaltning. Ved større 
versjonsoppdateringer på et senere tidspunkt, kan det oppstå nye utgifter til implementering av disse. I 
tillegg til oppdragshåndteringssystemet, må det investeres i teknisk infrastruktur i form av en eller flere 
sentraliserte serverløsninger. Felles serverløsning vil øke sikkerheten i systemene og legge til rette for å 
oppnå redundans mellom 110-sentralene. I tillegg forenkles driften vesentlig.

Det kan ikke anslås noen investeringskostnad p.t. Medio oktober 2020 vil det kunne gis et anslag på 
kostnad utfra planlagt fremdrift i forhandlingene om nytt system. 

110-sentralene betaler i dag DSB for drift og forvaltning av dagens oppdragshåndteringssystem. DSB vil
fortsette med driftsoppgaven med hjemmel i Enerettsforskriften. De samlede kostnader for drift og
forvaltning forventes ikke å bli vesentlig annerledes enn de er i dag.

Skatteetaten blir anmodet om bindende forhåndsuttalelse om at kommunene fortsatt er 
kompensasjonsberettigede etter merverdiavgiftsloven.

Avtalen vil være forpliktende for deltakerne i avtaleperioden på 8 år pluss eventuelt utløste opsjoner. 



Styringsgruppen for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for landets 110-sentraler anmoder 
regionene om å gjennomføre de nødvendige formelle vedtak innen nyttår 2020. Det er avgjørende for 
fremdriften i anskaffelsen at regionene slutter seg til avtalen om opprettelse av «Nasjonalt 
kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende kostnadsfordeling.  Hvis det er ønskelig 
stiller styringsgruppen seg til rådighet for å informere om prosjektet i regionenes møter om saken.

På vegne av styringsgruppen 
Med vennlig hilsen

Jon Myroldhaug
brannsjef i Oslo

Vedlegg:

- Selskapsavtale for «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS»
- Juridisk vurdering av partforhold mv

Mottakere:

Sør-Varanger kommune, Enhetsleder beredskap
Tromsø brann- og redning
Salten Brann IKS 
Namsos brannvesen
Midt-Norge 110-sentral IKS
Møre og Romsdal 110-sentral KF
Bergen brannvesen
Rogaland brann- og redning IKS
Østre Agder brannvesen
Sør-Øst 110 IKS
Øst 110-sentral IKS 
Alarmsentral Brann Innlandet
(Oslo brann- og redningsetat)

Kopi til: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 Samfunnsbedriftene
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1 FORETAKSNAVN 

Selskapets navn er «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS». 

2 DELTAKERE OG EIERANDELER 

2.1 Hovedregel 

Følgende er deltakere i selskapet: 

Navn deltaker 110-sentral Adresse Selskapsandel 

Sør-Varanger kommune 110-sentralen for Finnmark Postboks 406, 9915 Kirkenes 1/13 

Tromsø kommune 110-sentralen Troms Forsøket, 9010 Tromsø 1/13 

Salten Brann IKS 110-sentralen i Nordland Olav V gate 200, 8070 Bodø 1/13 

Namsos kommune* 110-sentralen Namsos Namsos 1/13 

Midt-Norge 110-sentral IKS 110-sentralen i Trondheim Sluppenveien 20, 7037 Trondheim 1/13 

Ålesund kommune Møre og Romsdal 
110-sentral KF

Nedre Strandgate 50, 6005 Ålesund 1/13 

Bergen kommune 110-sentral Hordaland Postboks 7700, 5020 Bergen 1/13 

Rogaland brann og redning IKS 110-sentral Sør-Vest Brannstasjonsveien 2, 4312 
Sandnes 

1/13 

Arendal kommune 110-sentralen Agder Åsbieveien 35, 4848 Arendal 1/13 

Sør-Øst 110 IKS 110-sentralen i Tønsberg Postboks 2073, 3103 Tønsberg 1/13 

Oslo kommune 110-sentralen Oslo Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo 1/13 

Øst 110-sentral IKS 110-sentralen i Ski Vestveien 16, 1400 Ski 1/13 

Hamar Kommune Alarmsentral Brann Innlandet Vangsvegen 155, 2321 Hamar 1/13 

SUM 13/13 

* Namsos kommune har opsjon på tiltredelse av avtalen med systemleverandøren. 

Ved samlokalisering av de to sentralene i Trøndelag vil de sammen utgjøre én deltaker/én 
tjenestemottaker.  

2.2 Opsjon for Namsos kommune 

110-sentralen Namsos (gamle Nord-Trøndelag) ved Namsos kommune har opsjon til å tiltre
avtalen med systemleverandøren. Bakgrunnen er at tidspunktet for samlokalisering med
Midt-Norge 110-sentral er nært forestående, men ikke endelig fastslått. Eventuell utløsing av
opsjon skal besluttes innen utløpet av 2020. Utløses ikke opsjonen vil selskapet bestå av 12
deltakere.

3 SELSKAPETS FORMÅL 

Selskapets formål er å ivareta deltakernes behov, plikter og oppgaver vedrørende anskaffelse, 
implementering, forvaltning og drift av felles oppdragshåndteringssystem, andre relevante 
datasystemer, anskaffelse av teknisk infrastruktur og håndtering av felles opplæring for alle 
110-sentralene.

Representantskapet fatter beslutning om hvilke behov, plikter og oppgaver utover felles 
oppdragshåndteringssystem som er aktuelt å tillegge selskapet. 
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4 FORRETNINGSKONTOR 

Selskapets forretningskontor er […]. 

5 ANSVARSFORHOLD 

«Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» er et Interkommunalt selskap (IKS) 
opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) av 29.1.1999 nr. 6 hvor 
deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser er delt i samme forhold som selskapsandelene. 

6 INNSKUDDSPLIKT OG DELTAKERANSVAR 

Ved selskapets stiftelse skal deltakerne gjøre innskudd i selskapet med følgende beløp: 

Navn deltaker 110-sentral Innskudd 

Sør-Varanger kommune 110-sentralen for Finnmark 100 000 kr 

Tromsø kommune 110-sentralen Troms 100 000 kr 

Salten Brann IKS 110-sentralen i Nordland 100 000 kr 

Namsos kommune* 110-sentralen Namsos 100 000 kr 

Midt-Norge 110-sentral IKS 110-sentralen i Trondheim 100 000 kr 

Ålesund kommune Møre og Romsdal 110-sentral KF 100 000 kr 

Bergen kommune 110-sentral Hordaland 100 000 kr 

Rogaland brann og redning IKS 110-sentral Sør-Vest 100 000 kr 

Arendal kommune 110-sentralen Agder 100 000 kr 

Sør-Øst 110 IKS 110-sentralen i Tønsberg 100 000 kr 

Oslo kommune 110-sentralen Oslo 100 000 kr 

Øst 110-sentral IKS 110-sentralen i Ski 100 000 kr 

Hamar kommune Alarmsentral Brann Innlandet 100 000 kr 

Total selskapskapital 1 300 000 kr 

* Namsos kommune har opsjon på tiltredelse av avtalen med systemleverandøren, jf. punkt 2.2.

Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å ivareta 
selskapets drift. 

Den enkelte deltaker svarer en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende stemmeandelen i 
punkt 10, konkret fastslått i samsvar med finansieringsmodellen i punkt 7.2. 

7 ANDRE FORPLIKTELSER TIL SELSKAPET 

7.1 Fullmakt 

Deltakerne gir styret i selskapet fullmakt til å inngå avtaler som er nødvendige for oppfyllelse 
av selskapets formål. 

Deltakerne gir styret i selskapet fullmakt til å inngå avtale vedrørende drift av nytt 
oppdragshåndteringsverktøy med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).. 
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7.2 Kostnadsfordeling 

Deltakerne fordeler alle kostnader mellom seg etter følgende formel: 
a) 50 % av samlet kostnad fordeles likt mellom de 13 deltakerne. Dersom 110-sentralen

Nord-Trøndelag ikke utløser sin opsjon, jf. punkt 2.2, fordeles kostnaden på 12 deltakere.
b) 50 % av samlet kostnad fordeles mellom deltakerne etter innbyggertall per 1. januar

inneværende år.

Deltakerne dekker selv kostnader til å stille ressurser til disposisjon til å oppfylle sine plikter i 
henhold til selskapsavtalen, herunder reise, opphold og oppmøte i møter. 

I tillegg til kostnader som påløper for anskaffelse av oppdragshåndteringssystem, oppfølging 
av avtalen med systemleverandøren og denne selskapsavtalen, samt og andre varer og 
tjenester nødvendig for å oppnå selskapets formål, kommer kostnader til daglig leder og 
eventuelle innleide ressurser. Kostnadene til frikjøp og innleie av ressurser og øvrige generelle 
administrasjonskostnader vil bli fakturert som et påslag til de øvrige kostnadene. 

7.3 Anskaffelse- og drift av oppdragshåndteringssystemet 

Selskapet vil være avtalepart i leverandøravtale med systemleverandøren, og vil hefte utad 
for alle forpliktelser i leverandøravtalen. Selskapsdeltakerne plikter å finansiere anskaffelsen 
av oppdragshåndteringssystemet i henhold til finansieringsmodellen i punkt 7.2 samt å kjøpe 
tilgang til systemet, opplæring, drift og vedlikehold av oppdragshåndteringssystemet så lenge 
de er deltakere i selskapet. Selskapet fakturerer den enkelte deltaker i henhold til 
finansieringsmodellen.  

7.4 Anskaffelses- og driftskostnad av oppdragshåndteringssystemet 

Finansieringsmodellen i punkt 7.2 gjelder også for fordelingen av forpliktelsene overfor 
selskapet knyttet til kostnadene til nytt oppdragshåndteringssystem, samt alle drifts- og 
vedlikeholdskostnader i avtaleperioden. Kostnadene består av kjøpesum, implementerings-
kostnader og kostnader til drift og vedlikehold av løsningen. 

Særlige implementeringskostnader som kun vedkommer egen 110-sentral holdes utenfor 
fordelingen over og belastes direkte til denne. Ved uenighet om hva som er særlige 
implementeringskostnader, skal referansegruppen avgjøre dette. 

7.5 Fakturering 

Leverandører av varer og tjenester fakturerer selskapet. 

Selskapet fakturerer deltakende kommuner fortløpende etter modellen i punkt 7.2. Det er 
ikke adgang til å holde betaling til selskapet tilbake, uavhengig av årsak. 

8 DEFINISJONER 

Følgende definisjoner gjelder for denne selskapsavtalen: 

Leverandøravtale De avtaler IKSet inngår med leverandører 

Løsning Det nye oppdragshåndteringssystemet som anskaffes 

Deltaker Alle kommuner eller 110-sentraler i Norge slik de fremkommer av punkt 2 
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Representantskapets 
medlemmer 

De personer som innehar myndighet til å representere en deltaker, jf. punkt 8 og som er 
valgt av rett organ. 

Tjenestemottaker Alle 110-sentralene som er deltakere i selskapsavtalen blir tjenestemottakere i 
leverandøravtaler 

Systemleverandør Leverandøren av nytt oppdragshåndteringsverktøy 

9 TOLKNINGSPRINSIPPER 

Selskapsavtalen skal tolkes og praktiseres i samsvar med selskapsavtalens formål, jf. punkt 3, 
dog slik at deltakerne ikke er forpliktet til å handle i strid med det til enhver tid gjeldende 
lover og forskrifter. 

10 SELSKAPETS REPRESENTANTSKAP 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 

Representantskapet skal bestå av 13 -tretten- medlemmer. Hver deltaker oppnevner ett 
medlem hver, med minst ett personlig varamedlem. Medlemmet velges for 4 -fire- år av 
gangen.  

Det følger av IKS-loven at medlemmene av representantskapet oppnevnes av deltakerne 
gjennom kommunestyre eller representantskapet i deltakende IKS-selskap.  

Deltakernes representanter har myndighet til å opptre på vegne av de respektive deltakerne. 
Hver deltaker må selv besørge at representanten har de nødvendige fullmakter i samsvar med 
denne selskapsavtalen. 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

Representantene har et antall stemmer tilsvarende modellen for kostnadsfordeling punkt 7.2, 
og fordeler seg slik: 

Navn deltaker 110-sentral Stemmer Stemmer dersom 
Namsos ikke utløser 
opsjon, jf. punkt 2.2 

Sør-Varanger kommune 110-sentralen for Finnmark 4 4 

Tromsø kommune 110-sentralen Troms 5 6 

Salten Brann IKS 110-sentralen i Nordland 6 6 

Namsos kommune* 110-sentralen Namsos 5 0 

Midt-Norge 110-sentral IKS 110-sentralen i Trondheim 7 9 

Ålesund kommune Møre og Romsdal 110-sentral KF 7 7 

Bergen kommune 110-sentral Hordaland 9 10 

Rogaland brann og redning IKS 110-sentral Sør-Vest 9 9 

Brannvesenet Sør IKS 110-sentralen Agder 7 7 

Sør-Øst 110 IKS 110-sentralen Tønsberg 11 11 

Oslo kommune 110-sentralen Oslo 12 13 

Øst 110-sentral IKS 110-sentralen Ski 11 11 

Hamar kommune Alarmsentral Brann Innlandet 7 8 

Totalt antall stemmer 100 100 
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* Namsos kommune har opsjon på tiltredelse av avtalen med systemleverandøren, jf. punkt 2.2.

11 REPRESENTANTSKAPETS MØTER 

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte minst én gang per år. 

Innkalling til representantskapsmøte skal skje i tråd med de frister som gjelder i lov om 
interkommunale selskaper. Både innkalling og protokoll skal sendes representantskapets 
medlemmer og deltakerne.  

Følgende saker skal årlig behandles av representantskapet: 
1. Årsmelding og regnskap.
2. Tilskudd fra deltakerne for påfølgende år.
3. Budsjettrammer og økonomiplan.

Følgende beslutninger ligger til representantskapet og behandles ved behov: 
1. Valg av styre
2. Valg av valgkomité
3. Valg av revisor
4. Langsiktig strategi for selskapet
5. Låneopptak
6. Spørsmål om stiftelse, kjøp eller deltakelse i andre selskaper, samt inngåelse av langsiktige

avtaler av økonomisk betydning.

Møtelederen skal sørge for at møter i representantskapet avvikles i tråd med reglene om 
vedtaksdyktighet, møteplikt, møterett, møteledelse og møteprotokoll og øvrige 
bestemmelser i lov om interkommunale selskaper.  

Vedtak i representantskapet fattes med flertall av de avgitte stemmer, og ellers i tråd med lov 
om interkommunale selskaper 

12 VALGKOMITE 

Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen. 

Valgperioden følger valgperioden til representantskapet. Styret fremmer innstilling på 
valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer, og ha 
en sammensetning som representerer bredden av selskapets deltakere.  

Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder til 
representantskapet samt forsalg om godtgjøring til styret. 

13 SELSKAPETS STYRE OG DAGLIGE LEDELSE 

Styret skal bestå av 6 -seks- medlemmer med tilsvarende antall personlige varamedlemmer. 
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Styret velges av representantskapet for 2 -to- år av gangen, dog slik at tre medlemmer velges 
hvert år. Styrets leder og styrets nestleder velges årlig av representantskapet. 
 
Representantskapet fastsetter godtgjøring til styret etter innstilling fra valgkomiteen. 
 
Daglig leder ansettes av styret og styret fastsetter lønn til vedkommende. 

14 STYRETS ARBEID 

Styremøter avvikles i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper.  
 
Styret skal hver valgperiode fastsette en styreinstruks og en instruks for daglig leder, inkludert 
eventuell delegasjon av rett til å tegne selskapets firma.  
 
Styret skal årlig evaluere eget arbeid. Oppsummering av denne evalueringen skal forelegges 
valgkomiteen. 

15 SELSKAPETS REPRESENTASJON UTAD 

Styret i fellesskap eller styrets leder og et styremedlem i fellesskap tegner selskapets firma. 
 
Daglig leder har ansvar for selskapets daglige drift innenfor den instruks som fastsettes av 
styret. 

16 ARBEIDSGIVERANSVAR 

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. 
Arbeidstakernes rettigheter etter lov og avtaleverk skal i sin helhet ivaretas av styret.  
 
Selskapet skal være tilknyttet arbeidsgiverorganisasjon med tariffavtale.  
 
Selskapet skal være medlem av tjenestepensjonsordning med vilkår tilsvarende kommunalt 
ansatte.  

17 REGNSKAP OG REVISJON 

Styret har plikt til å sørge for regnskapsføring i tråd med lov og forskrift, og at det foretas 
revisjon av selskapet.  
 
Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Selskapets 
regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor. 
Revisor velges av representantskapet 



Selskapsavtale for «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» 

1. september 2020 Side 10 av 13 

18 DRIFT AV SELSKAPET 

18.1 Overordnet 

Styret og daglig leder har det overordnede ansvaret for daglig drift av selskapet, forvaltning 
og oppfølging av leverandøravtaler.  

For å sikre tilstrekkelig brukermedvirkning fra fagmiljøet i 110-sentralene og å gjøre de 
deltakende 110-sentralene i stand til å følge opp sitt lokale ansvar, opprettes det en 
referansegruppe. 

18.2 Referansegruppen 

Referansegruppen består av representanter for de 13 110-sentralene. Den enkelte 110-
sentral skal velge hver sin representant til gruppen før det inngås leverandøravtale med 
systemleverandøren for nytt oppdragshåndteringssystem. I det denne avtalen inngås skal 
referansegruppen være operativ. 

Referansegruppen skal behandle og rådgi i saker av prinsipiell faglig betydning for 110-
sentralene. Dette kan for eksempel være: 
a) Endringer/endringsforespørsler i leverandøravtaler
b) Plan for forvaltning av software og tekniske infrastruktur
c) Uenigheter mellom deltakerne knyttet til leverandøravtaler

Daglig leder kaller inn til møter etter behov, minimum hvert kvartal. Daglig leder forbereder 
og fremmer saker til referansegruppen. Møter kan avholdes ved fysisk oppmøte eller via 
digitale plattformer. 

18.3 Ressurser fra deltakerne 

Alle deltakere forplikter seg til å stille nødvendige ressurser til rådighet for samarbeidet. 

Deltakerne skal uansett: 
a) Stille ressurser til disposisjon ved behov
b) Avdekke og spille inn egne behov, muligheter og begrensinger
c) Selv tilrettelegge for integrasjon og utrulling i egen 110-sentral

18.4 Forvaltning 

Deltakerne har felles ansvar for forvaltning av løsninger som anskaffes under denne 
selskapsavtalen.  

Daglig leder har ansvar for den daglige oppfølgingen av leverandøravtaler. 

I forvaltningen av avtalen med systemleverandør for nytt oppdragshåndteringssystem skal 
blant annet følgende oppgaver ivaretas: 
a) Melding av feil og oppfølging mot systemleverandøren
b) Oppfølging av rapporter og oppfølging mot systemleverandøren
c) Følge opp SLA tjenestenivå
d) Følge opp og implementere nye programvareversjoner
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e) Endringsbehov
f) Opplæring
g) Jevnlig og relevant kommunikasjon og informasjon med/til deltakerne

18.5 Forholdet til deltakernes eksisterende IT-systemer 

Deltakerne skal samarbeide om å kartlegge og sikre en kontrollert systemovergang. 

Ansvaret for systemovergang ligger hos den respektive deltaker. 

Plan for systemovergang skal inngå i implementeringsplanen. Implementeringsplanen skal for 
systemovergangens vedkommende være robust for eventuelle forsinkelser i andre deler av 
implementeringsplanen, herunder skal det være fleksibilitet med hensyn til hvor lenge 
eksisterende system kan holdes i drift. 

18.6 Bruksrett 

Hver deltaker får en rett til å bruke løsninger anskaffet av selskapet innenfor rammene av 
selskapsavtalen og leverandøravtalene. 

19 LOJALITET OG UTTREDEN 

Selskapsdeltakerne skal opptre lojalt for å ivareta hverandres interesser. 

Ved signering av denne avtalen, aksepterer deltakerne at man ikke har muligheter til å fratre 
selskapet så lenge avtalen for nytt oppdragshåndteringssystem løper. 

Leverandøravtalen for nytt oppdragshåndteringssystem har en varighet på minimum 8 år fra 
leveringsdag, med opsjon på forlengelse i 2 + 2 år. Beslutning om å ikke utløse opsjon 1 skal 
tas senest 2 år før avtalen løper ut, mens opsjon 2 skal besluttes før opsjon 1 begynner å løpe. 

Det er selskapet som beslutter eventuell utløsning av opsjonene. 

20 TAUSHETSPLIKT OG OFFENTLIGHET 

Innsynsbegjæringer knyttet til anskaffelser, inngåtte avtaler og herværende selskapsavtale 
håndteres av selskapets styre i samsvar med offentleglova. 

Deltakerne plikter å sørge for at alle de ansatte i egen organisasjon (herunder innleide 
ressurser) bevarer taushet i samsvar med forvaltningslovens §§ 13, 13a, 13b og 13c om det 
de får vite om noens personlige forhold, tekniske innretninger og fremgangsmåter ved 
utføring av arbeid i forbindelse med denne selskapsavtalen. 

21 ORGANISATORISKE ENDRINGER 

Ved fremtidige organisatoriske endringer hos 110-sentralene skal rettigheter og plikter etter 
selskapsavtalen overdras til eventuelle nye organisatoriske enheter. 
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22 MISLIGHOLD 

I den grad en deltaker ikke kan oppfylle sine plikter etter selskapsavtalen, skal de andre 
deltakerne uten opphold orienteres om avviket og deltakerens plan for å rette opp avviket. 
 
Ved mislighold av selskapsavtalen gjelder de alminnelige erstatningsrettslige regler i kontrakt. 

23 TVISTER OG KONFLIKTLØSNING 

23.1 Forhandlinger og mekling 

Tvister om fortolkning eller gjennomføring av selskapsavtalen skal først søkes løst ved 
forhandling mellom representanter for deltakerne. 
 
Dersom dette ikke fører frem kan deltakerne bli enige om å søke bistand fra en omforent 
mekler. Kostnadene til en slik mekler dekkes av deltakerne i samsvar med 
finansieringsmodellen under punkt 7.2. 

23.2 Voldgift 

Dersom det ikke oppnås enighet etter forhandling eller mekling, kan tvisten bringes inn til 
avgjørelse ved voldgift etter voldgiftsloven. 
 
Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse er underlagt taushetsplikt, jf. 
voldgiftsloven § 5 første ledd. 
 
Voldgiftsretten skal settes på […]. 

23.3 Tvister med tredjepart 

Deltakerne skal straks informere hverandre om klager, søksmålsvarsel, stevninger og 
begjæringer om andre rettergangsskritt initiert av tredjepart som har sin bakgrunn i 
anskaffelser eller selskapsavtalen. 
 
Selskapet ivaretar deltakernes rettigheter ved klage, søksmål eller andre rettergangsskritt. 
Deltakerne skal i fellesskap drøfte og koordinere rettergangsskritt, prosesshandlinger, faktiske 
og rettslige standpunkter, som skal legges til grunn så langt avgjørelsene ikke har «prinsipiell 
betydning», jf. kommuneloven § 20-2.  
 
Idømte/tilkjente erstatninger fordeles i samsvar med finansieringsmodellen under punkt 7.2, 
med mindre misligholdet kan henføres til en eller flere deltakere. 

24 VARIGHET 

Selskapsavtalen trer i kraft ved signering og løper inntil annet blir bestemt, se likevel punkt 19. 
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25 SIGNATUR 

Dato: 
Navn: 

Dato: 
Navn: 

Sør-Varanger kommune Tromsø kommune 

Dato: 
Navn: 

Dato: 
Navn: 

Salten Brann IKS Namsos kommune 

Dato: 
Navn: 

Dato: 
Navn: 

Midt-Norge 110-sentral IKS Ålesund kommune 

Dato: 
Navn: 

Dato: 
Navn: 

Bergen kommune Rogaland brann og redning IKS 

Dato: 
Navn: 

Dato: 
Navn: 

Arendal kommune Sør-Øst 110 IKS 

Dato: 
Navn: 

Dato: 
Navn: 

Oslo kommune Øst 110-sentral IKS 

Dato: 
Navn: 

Hamar kommune 




