
 
 

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

Dato:    01.03.2023 
Saksbehandler:  Knut Berg Bentsen 
Telefon:   906 43 012 
E-post:      knut.berg.bentsen@brannsor.no 

 
Styrets medlemmer: Styrets varamedlemmer: 
Thorstein Dyrstad Christoffer Westermoen 
Margrethe Irene Østhassel Wigdis Hansen 
Ingrid Eikaas Ukkelberg Lill Tony Ramvik Larsen 
Hans Martin Elle Anne Britt Nyvoll Kristiansen 
Margit Hovland Jan-Egil Telhaug 
Kjell Arne Kvåle Inger Åshild Klungland 
Jan Stangvik Jan Arild Bjørndal 
Vidar Aasen Jahn Haaland 
Egil Olav Knustad Widar Larsen 
Bjørn Morris Egenes Widar Larsen 

  
Innkalling til styremøte 01/2023 
 
Det innkalles herved til styremøte 01/2023 i Brannvesenet Sør IKS 
  
Når: Mandag 06.03.2023 kl 18:00-21:00 
Sted: Mandal brannstasjon  
 
Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter. 
 
Eventuelle spørsmål og/eller forfall rettes til undertegnede. 
 
Varamedlemmer møter eventuelt etter nærmere beskjed. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Knut Berg Bentsen 
Brannsjef 
 
Vedlegg – se respektiv saksfremstilling 
 
Kopi:  

• Leder representantskapet 
• Kommunedirektører 
• Revisor 
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SAKSKART TIL STYREMØTE 01/2023 
 
Saksnr. 01/2023 Godkjenning av innkalling til styremøte 01/2023 

 
Saksnr. 02/2023 Årsberetning og årsregnskap for 2022 

 
Saksnr. 03/2023 Årsmelding 2022 

 
Saksnr. 04/2023 Gebyrforskrift feiing og tilsyn 

 
Saksnr. 05/2023 Plan for det forebyggende arbeidet 2023 

 
Saksnr. 06/2023 Eierstrategi for Brannvesenet Sør IKS 

 
Saksnr. 07/2023 Behandling av vedtak i Farsund kommunestyre vedr leie av 

brannstasjon 
 

Saksnr. 08/2023 Bistand til utarbeidelse av leieavtaler 
 

Saksnr. 09/2023 Retningslinjer for avhending av brannvesenet kjøretøy/materiell 
 

Saksnr. 10/2023 Ekstra styremøte for behandling av analyser 
 

Saksnr. 11/2023 Brannsjefens rapport til styret 
- Status økonomi 
- Status anskaffelser (tankbiler, ny bil M4, hjulpumper, 

øvelseshenger forebyggende, leasing boligseksjonen) 
- Status personell 
- Status diverse stasjonsbygg 
- Rapport fra AMU 
- Avklaringer Arbeidstilsynet 
- Helseundersøkelser 

 
Saksnr. 12/2023 Eventuelt 

 
 
 
Saker merket U er unntatt offentlighet grunnet behovet for en forsvarlig gjennomføring av BvS’s 
økonomi, lønns- eller personalforvaltning og/eller har karakter av anbud/tilbud. 
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Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
Saksnr. 01/2023 Godkjenning av innkalling til styremøte 01/2023 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling til styremøte 01/2023 godkjennes.  
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Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
 
Saksnr. 02/2023 Årsberetning og regnskap for 2022 
 
Forslag til vedtak 
Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak: 

• Regnskap med årsberetning for 2022 godkjennes. 
• Udekket beløp investering 2022 på kr 260.117,52 dekkes inn i 2023 ved bruk av 

disposisjonsfond i drift som overføres til investering. 
 
Vedlegg: 
Årsregnskap 2022 
 
Bakgrunn 
I henhold til lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrift om årsbudsjett, 
årsregnskap og årsberetning avlegger styret regnskap til revisjon. 
Representantskapet fastsetter årsregnskapet med årsberetning og revisjonsberetning. 
 
Den virksomhet som er nødvendig for å dekke BvS`s oppgaver i henhold til brannvernlovgivning 
og vedtatt brannordning, skal finansieres i henhold til vedtatt budsjett 2022 for de tre 
avdelingene: beredskap, forebyggende og boligseksjonen/feier.  
 
Jfr. vedtektene for BvS, § 20, skal kommunelovens budsjett- og regnskapsbestemmelser følges.  
 
 
Årsberetning for BvS 2022 
Lindesnes kommune, som regnskapsfører, utarbeider regnskap med noter for BvS for 2022. 
Regnskapet settes opp i samsvar med kommunelovens prinsipper for god regnskapsskikk. 
 
Regnskapet for 2022 går i balanse etter at samlet mindreforbruk på kr 236.840 medfører 
redusert bruk av disposisjonsfond vedrørende beredskap og forebyggende avdeling i forhold til 
vedtatt budsjett. 
 
I gjennomgangen under har vi trukket frem de mest vesentlige momentene som påvirker det 
regnskapsmessige resultatet i forhold til budsjettert. 
 
Det presiseres fra daglig leder at ekstraregning fra 110 Agder IKS for innløsning av lån  
v/Arendal kommune er løst innenfor budsjett, og det er derfor ikke bedt om ekstra overføringer 
fra eierkommunene.  
 
Til informasjon har BVS styreansvarforsikring. 
 
 
Beredskapsavdelingen  
Beredskapsavdelingen endte opp med et mindreforbruk på kr 214.478. 
 
Dette skyldes i hovedsak merinntekter på ca kr 700.000 på salgsinntekter, merinntekt på ca kr 
1.025.000 på refusjoner samt netto mindrekostnader på finansposter på ca kr 710.000. 
Merkostnader på Kjøp av varer og tjenester på ca kr 2.365.000 minker totalt mindreforbruk.  
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Kostnad Kjøp av varer og tjenester: 
• Merkostnad 110-sentralen: På slutten av året kom det ekstraregning fra 110-sentralen 

grunnet innløsning av lån v/Arendal kommune i forbindelse med opprettelse av selskapet 
100 Agder IKS fra 1.1.23. 

• Merkostnad Strøm og drivstoff grunnet høye priser i 2022. 
• Merkostnad konsulenttjenester i forbindelse med beredskapsanalyser og bistand i 

forbindelse med anbud tankbiler. 
 
Inntekt Salgsinntekter: 

• Merinntekter automatisk brannalarm. Gjelder årsabonnement og unødige utrykninger. 
• Merinntekter viderefakturering av ekstra øvelser IUA 2022 
• Merinntekter viderefakturering av IUA-oppdrag 

 
Inntekt Refusjoner: 

• Merinntekt sykelønn og fødselspenger fra NAV i forhold til budsjettert 
 
Finans: 

• Merinntekter renteinntekter 
• Mindrekostnad avdrag og renter på lån da lån tatt opp på slutten av året. 

 
 
Forebyggende avdeling 
Forebyggende avdeling endte opp med et mindreforbruk på kr 22.362. 
 
Dette skyldes i hovedsak mindrekostnad på ca kr 265.000 på lønn og merinntekt på ca kr 
158.000 på Refusjoner. 
Merkostnader på Kjøp av varer og tjenester på ca kr 235.000 og mindreinntekt på ca kr 113.000 
på Salgsinntekter minker totalt mindreforbruk. 
 
Kostnad Lønn og sosiale utgifter: 

• Mindrekostnad fast lønn: Ubesatt andel av stilling. 
 

Kostnad Kjøp av varer og tjenester: 
• Merkostnad konsulenttjenester i forbindelse med analyser. 
• Merkostnad Opplæring og kurs i forbindelse med ledelsesutviklingsprogram og 

deltakelse på Brannforebyggende forum for samtlige ansatte da var arrangert i 
Kristiansand. 

 
Inntekter Salgsinntekter: 

• Mindreinntekt øvelser for private. 
 
Inntekt Refusjoner: 

• Merinntekt sykelønn og fødselspenger fra NAV i forhold til budsjettert. En ansatt har vært 
ute i foreldrepermisjon. 
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Boligseksjonen/Feieravdelingen 
Totalresultatet for feieravdelingen havner på et merforbruk på kr 430.305 som er brukt av 
bundet selvkostfond. Dette er ca kr 100.000 lavere enn budsjettert merforbruk. 
 
Dette skyldes i hovedsak merinntekter på ca kr 221.000 på Refusjoner, merkostnad på ca kr 
219.000 på Lønn og merkostnad på ca kr 55.000 på Avskrivninger. 
 
Inntekt Refusjoner: 

• Merinntekt sykelønn, fødselspenger og lønnstilskudd fra NAV i forhold til budsjettert. 
 
Kostnad Lønn 

• Merkostnad pensjon 
 
Kostnad Avskrivninger 

• Fra selvkostberegning feiing: avskrivninger driftsmidler, rente midler bundet i driftsmidler 
og rente midler selvkostfond. 

 
 
Investeringsregnskapet 
Budsjettavvik i investeringsregnskapet er kr 260.118. 
Prosjektene med de største avvikene er: 

• HMS verneutstyr og matriell: Mindreforbruk ca kr 89.000 da deler av prosjektet måtte tas 
i investering grunnet for lav verdi på enkeltkomponenter trafikkdirigeringsutstyr og ku-
løfter. 

• 3 Tankbiler: Mindreforbruk ca kr 422.000 grunnet lavere beløp ved kontraktsinngåelse 
enn budsjettert. Restbeløpet vil bli med i justert investeringsbudsjett 2023. 

• Varebil/Pickup: Merforbruk ca kr 510.000. Fremskynding av vedtatt investeringsplan for 
2024. 

• Brannbil: Merforbruk ca kr 275.000. Brukt mannskapsbil fra Kristiansand som utsetter 
behov for investeringer i nye biler i forbindelse med prosjekt redusere 
aldersgjennomsnittet på brannbilene. 

 
Budsjettavviket medfører udekket beløp i investering 2022 på kr 260.188. Beløpet må dekkes 
inn i 2023. 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat.  
 
Det brannvernsamarbeid som er etablert i regionen, beredskap, forebyggende og feiing/tilsyn av 
fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger, er en framtidsrettet utnyttelse av kompetanse, personell- 
og materiellressurser.   
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede. 
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Mandal: 06.03.2023 
 
 
 
 
Thorstein Dyrstad  Ingrid Ukkelberg   Margrethe Østhassel  
styreleder    
 
 
 
Kjell Arne Kvåle  Hans Martin Elle   Margit Hovland   
 
 
 
Jan Stangvik   Vidar Aasen    Egil O. Knustad 

ansattes representant  ansattes representant 
 
 
 
Bjørn Morris Egenes      Knut Berg Bentsen  
ansattes representant       brannsjef 
 
 
 
Konklusjon/anbefaling 
Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak: 

• Regnskap med årsberetning for 2022 godkjennes. 
• Udekket beløp investering 2022 på kr 260.117,52 dekkes inn i 2023 ved bruk av 

disposisjonsfond i drift som overføres til investering. 
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Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
Saksnr. 03/2023 Årsrapport 2022 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar årsrapport 2022 til orientering. 
 
Trykte vedlegg 

- Årsrapport for Brannvesenet Sør IKS 2022. 
 
Saksfremstilling 
Orientering fremkommer i vedlagte årsrapport med oversikt over blant annet utrykninger og 
forebyggende tiltak. 
 
Konklusjon og anbefaling 
Brannsjefen anbefaler styret å ta Årsrapport 2022 til orientering. 
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Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
Saksnr. 04/2023 Gebyrforskrift feiing og tilsyn 
 
Saksbehandler: 
Torbjørn Høyland – avdelingsleder forebyggende avdeling 
 
Forslag til vedtak 
Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak: 

• Representantskapet anbefaler at ny gebyrforskrift vedtas og oversendes de respektive 
kommunestyrer for godkjenningsvedtak. 

 
Trykte vedlegg 

- Forslag til ny gebyrforskrift for feiing og tilsyn 
 
Saksfremstilling 
 
Tidligere skulle tilsyn og feiing av fyringsanlegg utføres etter behov, men minimum én gang 
hvert fjerde år. Så kom det en ny Forebyggende forskrift i 2016 der kravet om tilsyn og feiing 
minimum én gang hvert fjerde år ble fjernet. Nå skal det kun feies og gjennomføres tilsyn etter 
behov. Vi ser at innfasingen av varmepumper, nye rentbrennende ovner og strengere krav til 
isolering av nye boliger gjør at fyringsmønsteret har endret seg over tid. Mange fyringsanlegg 
har ikke behov for feiing før etter mange år. Vi ønsker ikke å feie en skorstein før det er behov 
et, alt annet er bortkastet ressursbruk.  
Siste revisjon av gebyrforskriften var gjennomført i 2017. I etterkant har tilsyn og feiing blitt 
utført med en grundigere vurdering av risiko, hvilket igjen medfører endringer i tilsyn- og 
feiefrekvensen. Dette forårsaker en del frustrasjon hos enkelte innbyggere som opplever å 
betale en årlig avgift, men at tjenestene utføres sjeldnere. Vi ønsker derfor å revidere forskriften 
slik at dette beskrives nærmere. 
 
Årlig avgift 
Noe av frustrasjonen kommer som følge av at avgiften betales årlig, men at brannforebyggeren 
kommer med flere års mellomrom. I forslag til ny gebyrforskrift er det fortsatt beskrevet en årlig 
avgift og risikobasert tilsyn- og feiing.  
Som et alternativ til årlig avgift kan man tenke seg at det betales i henhold til hvor ofte tjenesten 
utøves. Vi kan da tenke oss at hyppighet av tilsynet settes til en fast frekvens for alle 
fyringsanlegg, eksempelvis hvert 10. år. Så blir feiingen utført etter behov. Har du da en 
feiefrekvens på opptil hvert 5. år, så betaler du en høyere avgift enn om du har en frekvens som 
tilsier feiing sjeldnere enn hvert 5. år. En slik modell krever at vi kjenner tilstanden til 
fyringsanleggene i regionen vår bedre enn vi gjør i dag. Vi ser for oss at en slik modell kan 
innføres om ca. 4 år, når vi får bedre kontroll på tilstanden på de enkelte fyringsanlegg. 
 
Beregning av selvkost 
Selvkostberegning er en metode som brukes til å beregne nettokostnaden ved å levere en 
bestemt tjeneste eller produkt. For boligseksjonen vil selvkostberegning innebære å identifisere 
alle kostnader som er involvert i å utføre tilsyns- og feietjenester og deretter beregne den totale 
kostnaden ved å ta hensyn til direkte og indirekte kostnader. 
Direkte kostnader inkluderer kostnader som er direkte relatert til tjenestene, for eksempel lønn 
for brannforebyggere, utstyrskostnader, vedlikeholdskostnader, drivstoffkostnader, og lignende. 
Indirekte kostnader inkluderer kostnader som er relatert til driften av boligseksjonen, men ikke 
direkte relatert til tjenestene. Dette kan inkludere administrasjonskostnader, 
markedsføringskostnader, forsikringskostnader, leiekostnader, og lignende. 
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Når alle direkte og indirekte kostnader er identifisert, kan selvkostprisen beregnes ved å legge 
til alle kostnader og deretter dele denne summen med det totale antallet tilsyns- og feietjenester 
som utføres i løpet av en bestemt tidsperiode. Dette vil gi en pris per oppdrag som vil dekke alle 
kostnader og gi et overskudd. 
Investeringer over 100.000.- skal vanligvis avskrives over en bestemt periode, og kostnaden 
kan deretter fordeles over det totale antallet tjenester som leveres i løpet av denne perioden. 
Dette vil bidra til å fordele kostnaden for investeringen jevnt over flere perioder, i stedet for å 
belaste alle kostnadene på en gang. 
 
Konklusjon og anbefaling 
Brannsjefen anbefaler styret å invitere representantskapet til å gjøre følgende vedtak: 

• Representantskapet anbefaler at ny gebyrforskrift vedtas og oversendes de respektive 
kommunestyrer for godkjenningsvedtak. 
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Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
Saksnr. 05/2023 Plan for det forebyggende arbeidet 2023 
 
Saksbehandler: 
Torbjørn Høyland – avdelingsleder forebyggende avdeling 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar planen for det forebyggende arbeidet 2023 til orientering. 
 
Vedlegg 
• Plan for det forebyggende arbeidet 2023 
 
Konklusjon og anbefaling 
Brannsjefen anbefaler styret å ta saken til orientering. 
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Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
Saksnr. 06/2023 Eierstrategi for Brannvesenet Sør IKS 
 
Forslag til vedtak  
Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak:  
- Representantskapet anbefaler at «Eierstrategi for Brannvesenet Sør IKS 2023», oversendes 
kommunestyret i de respektive eierkommuner for vedtak.  
 
Bakgrunn  
Saken ble behandlet i forrige styremøte (sak 27/2022). I etterkant av møtet ble det rettet i noe ordlyd 
og betegnelser. Bakgrunnen for og intensjonen med eierstrategien er den samme, men den sendes 
til ny behandling i styret grunnet behovet for korrektur som ble kommentert i forrige styremøte.  
 
 
Brannsjefens konklusjon/anbefaling til vedtak:  
Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak:  
- Representantskapet anbefaler at «Eierstrategi for Brannvesenet Sør IKS 2023», oversendes 
kommunestyret i de respektive eierkommuner for vedtak.  
 
Vedlegg:  
- Eierskapsstrategi Brannvesenet Sør IKS 2023  
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Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
Saksnr. 07/2023  Behandling av vedtak i Farsund kommunestyre vedr leie av 

brannstasjon 
 
 
Forslag til vedtak 

- Fremkommer i behandling av saken i styremøtet 
 
Saksfremstilling 
Det henvises til sak 28/2022 for sakens bakgrunn.  
 
I behandling av saken i Farsund kommunestyre 15.12.22, fattet kommunestyret følgende 
vedtak: 

• Farsund kommune opprettholder brannstasjon i Vanse.  
• Det innledes forhandlinger med aktuelle utleiere for å sikre at vi har en brannstasjon som 

oppfølger dagens krav. 
 
Vedtakets andre kulepunkt utfordrer dette gjeldende selskapsavtale for Brannvesenet Sør IKS 
§7 (gjengitt i sin helhet under). 
 
§ 7 Innskuddsplikt og eierandel  
Selskapets kostnader knyttet til drift og investeringer fordeles mellom deltakerne i samsvar med 
deres eierandel angitt i denne §.  
BvS har ansvar for vedlikehold, forsikringer og nyanskaffelser av utstyr.  
Hver eier har innenfor respektive kommunegrenser, ansvaret for å stille til disposisjon 
hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet med grunnlag i etablert brannstasjonsstruktur pr 
01.01.2021.  
Vertskommunen skal oppføre og eie brannstasjonen(e). Kjøp av tomt, regulering, tomteteknisk 
opparbeidelse inkl. oppfyllelse av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser er kostnader som 
fullt og helt tilligger vertskommunen alene.  
Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder brannstasjonsbygget skal beregnes etter 
selvkostprinsippet og faktureres selskapet. Selskapet inkluderer de samlede leieutgiftene for 
brannstasjonene i beregningen av årlig driftstilskudd, i samsvar med eierbrøk.  
Skriftlig avtale mellom selskapet og vertskommunen fastsetter ansvarsforhold for oppgaver knyttet til 
drifts- og vedlikeholdsansvaret for brannstasjonene, samt den årlige husleien.  
Selskapets egne utgifter som følger av virksomheten i brannstasjonene, slik som strøm, telefoni, 
forbruksavhengige utgifter som renovasjon, vann- og avløpsavgift etc er utgifter som selskapet 
budsjetterer selv og inkluderer i driftsbudsjettet av selskapets økonomiplan.  
Ombygginger og eller påbygginger av en brannstasjon som selskapet selv ønsker utført i 
eksisterende brannstasjon foreslås og behandles som del av selskapets økonomiplan. I leieavtalen 
mellom vertskommunen og selskapet håndteres vedtaket som et tillegg til avtalen.  
Eventuelle endringer i stasjonsstruktur skal fremkomme på grunnlag av risiko- og 
beredskapsanalyser og vedtas av representantskapet.  
Kommunene har med virkning fra 01.01.2020 følgende eierandeler i selskapet:  
Farsund 19.14 % Hægebostad 4.19 %  
Kvinesdal 12.24 % Lindesnes 41.85 %  
Lyngdal 19.15 % Åseral 3.43 % 
 
Selskapsavtalen utfordres da denne beskriver at vertskommunen skal oppføre og eie 
brannstasjonene. Farsund kommunestyre fattet vedtak om at det skal innledes forhandlinger 
med aktuelle utleiere.  
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Den politiske ledelsen i Farsund kommune har i ettertid blitt gjort oppmerksom på dette 
forholdet og saken ble satt på sakskartet i kommunestyret 02.02.23, hvor følgende forslag ble 
enstemmig vedtatt: 
 
«Prosjektet om brannstasjon i Vanse utvides også til å gjelde eventuelt oppføre og eie 
brannstasjon.» 
 
I e-post fra Farsund kommune 13.02.23 v/formannskapssekretær, er styret i Brannvesenet Sør 
IKS bedt om å behandle vedtak fra Farsund kommunestyre.  
 
Det som etter brannsjefens vurdering vil være hovedforskjellen på at vertskommunen leier fra 
private kontra å eie bygget selv, er grunnlaget for selvkostberegning som igjen danner leien 
som faktureres Brannvesenet Sør IKS. Hele leiebeløpet fra en privat utleier vil defineres som 
kommunens selvkost. I denne leien ligger også et påslag for fortjeneste til utleier.  
Brannstasjoner er en type bygg som krever en del tilpassing for å tilfredsstille Arbeidstilsynets 
krav, og det antas derfor at konkurransesituasjonen vil være begrenset (i motsetning til f.eks 
kontorbygg). Ved reforhandling av leieavtaler vil også utleier ha et fortrinn da fasiliteter allerede 
er etablert, og den reelle konkurransesituasjonen kan være begrenset. 
På den andre side vil leieavtale med private gi større fleksibilitet med tanke på eventuell 
fremtidig endring av stasjonsstruktur da forpliktelsene vil ha avtalefestet varighet.  
 
Det er i dette tilfellet ikke igangsatt noen forhandlinger, eller mottatt tilbud fra eventuelle 
tilbydere i saken, så kostnadsbildet er ikke kjent p.t. 
 
Saken vurderes å være av prinsipiell karakter. Ved endring av selskapsavtalen til at 
vertskommunen kan leie brannstasjon av private, er brannsjefens antakelse at en slik løsning 
kan gi et økt kostnadsbilde for selskapet totalt sett. I dette ligger det en antakelse i at 
kommunens kan leie ut bygget gunstigere enn en privat utleier. Denne antakelsen er ikke 
verifisert, men kommunen vil f.eks få momsrefusjon ved bygging av ny stasjon hvilket påvirker 
de faktiske selvkostnadene.  
 
Brannsjefen mener at begge modellene vil gi organisasjonen likeverdige løsninger i henhold til 
behovet og kvalitet. Eierne ved styret bes derfor avgjøre om de økonomiske betraktningene er 
plausible og skal hensyntas i videre saksbehandling.  
 
 
 
Konklusjon og anbefaling 

- Fremkommer i behandling av saken i styremøtet 
  



Brannvesenet Sør IKS  Dato 06.03.23 
 

Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
Saksnr. 08/2023 Bistand til utarbeidelse av leieavtaler  
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
Saksfremstilling 
Det vises til § 7 i selskapsavtalen for Brannvesenet Sør IKS (gjengitt i SAK 07/2023). 
 
Her fremkommer det: «Skriftlig avtale mellom selskapet og vertskommunen fastsetter ansvarsforhold for 
oppgaver knyttet til drifts- og vedlikeholdsansvaret for brannstasjonene, samt den årlige husleien.» 
 
Det har vært gjort fremstøt mot flere av eierkommunene for å avklare om de har eksempler på 
leieavtaler som kan legges til grunn/benyttes som utgangspunkt for etablering av avtaler. 
Ingen av eierkommunene har dette, og saken står i stampe.  
Brannsjefen opplever å bli sittende med ballen her, og vil derfor engasjere konsulentfirma for å 
utarbeide forslag til leiekontrakt som kan være gjeldende i alle kommuner. Målet er at denne 
avtalen skal være avklart slik at leiekostnader kan innarbeides i budsjett for 2024. 
 
Konklusjon og anbefaling 
Styret støtter brannsjefens tilnærming, og tar saken til etterretning. 
  



Brannvesenet Sør IKS  Dato 06.03.23 
 

Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
Saksnr. 09/2023 Retningslinjer for avhending av brannvesenet kjøretøy/materiell 
 
Forslag til vedtak 
Styret vedtar retningslinjer for avhending av brannvesenets kjøretøy/materiell 
 
Saksfremstilling 
Brannsjefen ønsker styrets syn på praksis ved bytte/utfasing av gammelt materiell i 
organisasjonen. Tilnærmingen til nå har vært at man selger det internt/eksternt enten til fastpris 
eller høystbydende. Uavhengig om salget er internt eller eksternt legges det til grunn en 
forventet markedspris i prisantydningen. Eneste fordelen egne ansatte da vil oppleve ved internt 
salg, er at antall interessenter er begrenset ift et åpent marked.  
 
Det er to forhold som gjør at saken tas opp med styret: 

1. grunnet situasjonen i Ukraina får vi en del henvendelser fra publikum som mener at 
utrangert utstyr bør doneres til brannvesenet i Ukraina. 

2. BvS ønsker at avhendingsprosesser er transparente og prinsippgodkjent av styret. 
 
For å sikre dette anbefaler brannsjefen følgende retningslinjer: 

- Som hovedregel skal all avhending av kjøretøy og materiell med antatt verdi over kr 
50.000,- selges på det åpne markedet til høystbydende.  

- Kjøretøy og materiell med antatt verdi under kr 50.000,- kan legges ut for internsalg for 
alle ansatte i BvS (uavhengig av stillingsprosent). Materiell skal legges ut for salg med 
fastpris iht forventet markedsverdi. Ved flere interessenter avgjøres tilslag ved 
loddtrekning.  

- Forslag om donering av kjøretøy/materiell med verdi over kr 50.000,- fremmes til/av 
styret i den enkelte sak og avgjøres av styret.  

- Donering av materiell/utstyr med verdi under kr 50.000,- kan avgjøres av brannsjefen.  
- Det kan ikke doneres til privatpersoner. Ved donering av kjøretøy/materiell må det kunne 

verifiseres et betydelig samfunnsnyttig formål. Doneringen må være vurdert til å kunne 
bety en merverdi og nødvendig bidrag for mottakerens utøvelse av aktuelle oppdrag. 

 
Konklusjon og anbefaling 
Brannsjefen anbefaler styret å vedta retningslinjer for avhending av brannvesenets 
kjøretøy/materiell. 



Brannvesenet Sør IKS  Dato 06.03.23 
 

Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
Saksnr. 10/2023 Ekstra styremøte for behandling av analyser 
 
Forslag til vedtak 
Det avholdes ekstra styremøte 27.03.23 for behandling av analyser for Brannvesenet Sør IKS 
 
Saksfremstilling 
Som styret tidligere er orientert om, har det pågått arbeid med dokumentasjon av Brannvesenet 
Sør IKS’ organisering iht gjeldende forskrifter.  
Dette arbeidet er nær ferdigstilt og resultatet kan snart sendes til styret for videre behandling. 
Omfanget av analysene er såpass stort at brannsjefen mener det vil være hensiktsmessig å 
avholde et eget møte med kun dette som tema.  
 
  



Brannvesenet Sør IKS  Dato 06.03.23 
 

Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
Saksnr. 11/2023 Brannsjefens rapport til styret 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning. 
Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning. 
 
Saksfremstilling 
Brannsjef orienterer i styremøtet om den daglige drift samt regnskapsoppfølging i hht dagens 
situasjon. 
Brannsjefen vil særskilt informere om følgende: 

- Status økonomi 
- Status anskaffelser (tankbiler, ny bil M4, hjulpumper, øvelseshenger forebyggende, 

leasing boligseksjonen) 
- Status personell 
- Status diverse stasjonsbygg 
- Rapport fra AMU 
- Avklaringer Arbeidstilsynet 
- Helseundersøkelser 

 
Konklusjon og anbefaling 
Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning. 
Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning. 
  



Brannvesenet Sør IKS  Dato 06.03.23 
 

Saksfremlegg til styremøte 01/2023 
 
Saksnr. 12/2023 Eventuelt 
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