
 

Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 17.11.20 

Behandlet av: Representantskapet Teams (nettmøte)  

Tidspunkt kl: 09:00-11:00 Fra saksnr.: 20-06 Til saksnr.: 20-11 

 

Til stede: 

Leder Jan Kristensen, Arnt Abrahamsen, Per Sverre Kvinlaug, Even Tronstad 
Sagebakken, Inger Lise Lund Stulien, Margrethe Handeland 
 

Varamedlemmer til stede: 

 

Følgende hadde forfall: 

 
 

Fra styret og administrasjonen møtte: 

Styreleder Thorstein Dyrstad og brannsjef Knut Berg Bentsen 
 

 
DIVERSE MERKNADER: 
Representantskapet hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller 
referatsakene. 
 
EVENTUELT:  
Ingen saker 
 
 
Brannsjefen orienterte: 
 
Brannsjefen gav en oppdatert orientering om forestående anskaffelse av nytt 
oppdragshåndteringsverktøy på landets 110 sentraler. DSB har klartgjort at 
anskaffelsen et kommunalt anliggende som ansvarlig for 110 sentralene.  
Det ble videre orientert om prosjekt vedr flytting av 110 Agder til nytt politihus i 
Kristiansand. Prosjektet skal blant annet utarbeide forslag til organisasjonsform. Her 
redegjorde brannsjefen for at IKS som driftsform, med ordførere i representantskap vil 
være den modellen som gir størst påvirkningskraft fra eiersiden. Det eneste synlig 
alternativet nå er drift av 110 Agder med Kristiansand kommune som vertskommune.  
Brannsjefen argumenterte videre for at kostnader for drift 110 Agder bør gå via 
budsjettet til BvS. Dette vil blant annet medvirke som en motivator for kostnadskontroll 
overfor eierkommunene.  
 
 

**** 
 
 
 
  



 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20-06 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 21.09.2020 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av 
representantskapet 

Saksbeh. Knut Berg Bentsen 12.10.2020 
17.11.2020 

 

 
BUDSJETT BRANNVESENETS BEREDSKAPSAVDELING – 2021 
Revidert budsjettframlegg iht vedtak i representantskap 12.10.20  
 
 
Brannsjefens forslag til innstilling: 
Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at budsjettforslag til 
Beredskapsavdelingen for 2021 godkjennes. 
Saken sendes representantskapet for videre behandling. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Brannstyret noterer seg den vesentlige økningen i Beredskapsavdelingens budsjett og 
erkjenner så vel behovet 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. 
 
Vedtak: 
Representantskapet godkjenner revidert budsjett for beredskapsavdelingen 2021 
behandlet i møte 17.11.20 med tilføyelse av følgende forslag fra Lindesnes kommune: 

 Stilling som øvingsleder tas inn i revidert budsjett med en tilleggskost på kr 
750.000. Tilleggskostnad fordeles i henhold til fordelingsnøkkel i selskapsavtalen.  

 
Tilleggsforslaget ble vedtatt med 4 (Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Åseral) mot 2 
stemmer (Farsund, Hægebostad). 
 
 
Rett utskrift 18.11.20 
 
 
 
Knut Berg Bentsen 
Brannsjef 
 
 
Utskrift sendes også på kopi til: 

 Postmottak i eierkommuner (e-post) 

 Revisor 



 

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 
17.11.2020 

 
 

 
BUDSJETT FOR FOREYGGENDE AVDELING - 2021. 
Revidert budsjettframlegg iht vedtak i representantskap 12.10.20  
 
 
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. 
 
Vedtak: 
Representantskapet godkjenner budsjett til Forebyggende avdeling for 2021 
 
 
 
Rett utskrift. 
Dato: 18.11.20 
 
 
 
Knut Berg Bentsen 
Brannsjef 
 
 
Utskrift sendes også på kopi til: 

 Postmottak i eierkommuner (e-post) 

 Revisor 
 



 

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 
17.11.2020 

 

 
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. 
 
 
Vedtak: 
Representantskapet godkjenner budsjett til Feiervesenet for 2021 
 
 
 
Rett utskrift. 
Dato: 18.11.20 
 
 
 
Knut Berg Bentsen 
Brannsjef 
 
 
Utskrift sendes også på kopi til: 

 Postmottak i eierkommuner (e-post) 

 Revisor 
 



 

 

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 
17.11.2020 

 

 
INVESTERINGSBUDSJETT 2021 OG PLAN FOR 2022 - 2024.  
Revidert budsjettframlegg iht vedtak i representantskap 12.10.20  
 
 
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.  
 
 
Brannsjefen ble i representantskapsmøte 12.10.20 bedt om å fremlegge et redusert 
investeringsbudsjett, samt se på annen finansieringsløsning. Dette følger av 
saksfremlegget. 
 
 
 
 
Brannsjefens reviderte forslag til vedtak: 
Representantskapet godkjenner brannsjefens fremlagte forslag til 
investeringsbudsjett for 2021.  
Representantskapet ber brannsjef utrede egen sak vedr investeringsplaner for 
perioden 2022-2024, basert på endring av finansieringsmodell for investeringer.   
  



 

 
 
Vedtak: 
Representantskapet godkjenner revidert investeringsplan 2021 fremlagt i møtet 
17.11.20. For investeringer i perioden 2022-2024 fremmes dette senere som egen 
sak. 
 
 
 
Rett utskrift. 
Dato: 18.11.20 
 
 
 
Knut Berg Bentsen 
Brannsjef 
 
 
Utskrift sendes også på kopi til: 
Postmottak i eierkommuner (e-post) 
Revisor 
 



 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20-10 
Behandlet av styret Saksbeh. Knut Berg Bentsen 21.09.2020 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av 
representantskapet 

Saksbeh. Knut Berg Bentsen 12.10.2020 
17.11.2020 

 

 
 
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.  
 
  



 

 
Vedtak: 
Representantskapet tar styrets orientering vedr langtidsbudsjettet 2022-2025 til 
etterretning. 
Representantskapet merker seg videre styrets bemerkninger vedr forventede økte 
kostnader for drift av 110 Agder samt organisasjonsform (IKS), og vil forfølge dette 
videre som egen sak i politiske fora. 
 
 
Rett utskrift. 
Dato: 18.11.20 
 
 
 
Knut Berg Bentsen 
Brannsjef 
 
 
Utskrift sendes også på kopi til: 
Postmottak i eierkommuner (e-post) 
Revisor 
 



 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 20-11 
IKKE behandlet av styret   

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av 
representantskapet 

Saksbeh. Knut Berg Bentsen 17.11.20 

 

 
 
BRUK AV DISPOSISJONSFOND GRUNNET ENDRET FORSKRIFT 
FRA VEGDIREKTORATET 
 
 
 
Brannsjefens forslag til innstilling: 
 
Representantskapet godkjenner at det kan benyttes inntil kr 400.000,- eks mva av 
«disposisjonsfond beredskap/forebyggende» for å innfri nye forskriftskrav til vinterdekk 
fra Vegdirektoratet. 
 
 
Grunnet tidskritisk behandling er saken ikke styrebehandlet. 
 
 
Vedtak: 
Representantskapet godkjenner bruk av disposisjonsfond med inntil kr 400.000,- 
eks.mva. 
 
Styret orienteres i neste styremøte. 
 
 
Rett utskrift. 
Dato 18.11.20 
 
 
Knut Berg Bentsen 
Brannsjef 
 
 
Utskrift sendes også på kopi til: 

 Postmottak i eierkommuner (e-post) 

 Revisor 
 



 
 
 
 
 
 
 
Mandal 17.11.2020 
 
 
Jan Kristensen   Arnt Abrahamsen   Even Tronstad 
Sagebakken 
Leder   
 
 
Per Sverre Kvinlaug  Inger Lise Lund Stulien  Margrethe Handeland 
 
 
Knut Berg Bentsen 
Brannsjef  


