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Innkalling til styremøte 02/2023 
 
Det innkalles herved til styremøte 02/2023 i Brannvesenet Sør IKS 
  
Når: Mandag 21.03.2023 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 02/2023 
 
Saksnr. 13/2023 Godkjenning av innkalling til styremøte 02/2023 

 
Saksnr. 14/2023 Styrets behandling av analyser for Brannvesenet Sør IKS 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 
- Beredskapsanalyse 
- Forebyggendeanalyse 
- Analyse av stasjonsstruktur 

 
Saksnr. 15/2023 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 02/2023 
 
Saksnr. 13/2023 Godkjenning av innkalling til styremøte 02/2023 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling til styremøte 02/2023 godkjennes.  
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Saksfremlegg til styremøte 02/2023 
 
 
Saksnr. 14/2023 Styrets behandling av analyser for Brannvesenet Sør IKS 
 
Forslag til vedtak 
Forslag til vedtak fremkommer under styrets behandling av saken. Brannsjef ber styre fremme 
et forslag til vedtak for videre behandling i representantskapet til BvS. 
 
 
Vedlegg: 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 
- Beredskapsanalyse 
- Forebyggendeanalyse 
- Analyse av stasjonsstruktur 

 
Saksfremstilling: 
Brannsjefen fremmer ikke forslag til vedtak i saken, men mener i det store og hele av 
gjennomførte analyser gir et riktig bilde av risiko, håndteringsevne og nødvendige tilpasninger 
for fremtidig organisering av BvS.  
 
BvS har i perioden august -22 til mars -23 gjennomført et omfattende analysearbeid for å 
dokumentere brann- og redningsetatens oppgaver og organisering. Arbeidet har blitt 
gjennomført med Norconsult AS som prosessleder, og BvS egen arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.  
For å imøtekomme lov og forskriftskrav til dokumentasjon av brann- og redningstjenesten har 
det til sammen blitt utarbeidet fire analyser: 
 

1. ROS-analyse 
Bakgrunnen for utarbeidelse av ROS-analysen for BvS er å etterkomme krav som fremkommer i 
brann- og eksplosjonsvernloven og brann- og redningsvesenforskriften. Formålet med analysen 
er å gi en bred, overordnet og beslutningsrelevant fremstilling av risiko- og sårbarhetsforhold for 
BvS. Herunder risiko for mennesker/dyr (liv og helse), ytre miljø, materielle verdier og 
brannvesenets håndteringsevne. ROS-analysen inngår som en del av grunnlaget for å 
identifisere behov for risikoreduserende tiltak, både i form av forebyggende- og 
beredskapstiltak.  
De respektive eierkommuners ROS-analyser har vært en viktig inngangsverdi for 
gjennomføringen av denne analysen. 
 

2. Beredskapsanalyse 
Med utgangspunkt i Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for brann- og ulykkesrisiko for 
Brannvesenet Sør IKS (2022) er det gjennomført en beredskapsanalyse i perioden november 
2022 til mars 2023. Bakgrunn for utarbeidelse av beredskapsanalyse for Brannvesenet Sør 
(BvS) er å vurdere og dokumentere hvilke dimensjonerende hendelser det skal etableres 
beredskap for, og hvordan organisering, utrustning og bemanning av brannvesenet skal 
utformes for å håndtere den kartlagte risikoen og sårbarheten avdekket i ROS-analysen. 
Formålet med analysen er at BvS skal komme frem til en riktig og velbegrunnet dimensjonert 
beredskap som står i forhold til det avdekte risikobildet for kommunen. Det stilles krav til 
brannvesen om at det gjennomføres beredskapsanalyse i brann- og redningsvesenforskriften § 
9.  
Beredskapsanalysen for BvS har vurdert hvordan BvS er organisert, utrustet og bemannet til å 
håndtere den kartlagte risikoen og sårbarheten i sitt ansvarsområde. Vurdering av antall 
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personer i beredskapsstyrken og vaktberedskap har blitt vurdert på bakgrunn av risikoen i 
ansvarsområdet og oppgaver tillagt brannvesenet. 
 

3. Forebyggendeanalyse 
Med utgangspunkt i Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for brann- og ulykkesrisiko for 
Brannvesenet Sør IKS (2022) er det gjennomført en forebyggendeanalyse i perioden november 
2022 til mars 2023. Dette parallelt med utarbeidelse av brannvesenets beredskapsanalyse. 
Bakgrunn for utarbeidelse av forebyggendeanalyse for Brannvesenet Sør (BvS) er å bidra til å 
fastsette satsningsområder for det forebyggende arbeidet. Basert på disse satsingsområdene 
skal det angis mål, og deretter skal det legges en plan for hvilke oppgaver og tiltak som må til 
for å nå disse målene. Analysen skal til slutt identifisere behovet for hva som kreves av 
ressurser og kompetanse for å sikre måloppnåelse i det forebyggende arbeidet.  
Den forebyggende analyse tar også for seg hvordan det forebyggende arbeidet i BvS er 
organisert, utrustet og bemannet til å følge opp den den kartlagte risikoen og sårbarheten i sitt 
ansvarsområde med forebyggende arbeid. Vurdering av antall personer i det forebyggende 
arbeidet, inkludert kompetanse, har blitt vurdert på bakgrunn av risikoen i ansvarsområdet og 
oppgaver tillagt brannvesenet. 
 

4. Analyse av stasjonsstruktur 
Denne rapporten er utarbeidet for å identifisere muligheter for fremtidig stasjonsstruktur for 
Brannvesenet Sør (BvS) sitt ansvarsområde. Alternativene som er identifisert og foreslått er 
utarbeidet med formål om å gi regionen best mulig beredskap for fremtiden. Brann- og 
redningsvesenet i Norge er i endring. I mange kommuner er brann- og redningsvesenet 
kommunens viktigste beredskapsressurs for en rekke hendelser. Brann- og redningsvesen i 
Norge opplever generelt sett en økning i antall hendelser, samt endring i type hendelser de er 
forventet å håndtere.  
Rapporten inneholder følgende hovedelementer:  

• Redegjørelse av gjeldende lovverk og forskrifter.  
• Oversikt over grunnlagsinformasjon om brannregionen (befolkningstall, tettsteder, 

objekter med krav til utrykningstid mv.).  
• Beskrivelse av dagens organisering, aktivitet og opplevde utfordringer.  
• Gjennomgang av forventet utvikling i brannregionen og forventninger til fremtidens 

brannvesen.  
 
Anbefalt fremtidig struktur baserer seg på følgende:  

• Alle tettsteder skal dekkes innen forskriftskrav.  
• Det må iverksettes kompenserende tiltak på objekter med krav til utrykningstid hvor 

denne ikke innfris. Det anses ikke som mulig eller realistisk å opprette stasjoner basert 
på disse objektene.  

• Utvikle og forsterke stasjoner hvor det eksisterer et rekrutteringsgrunnlag i dag og hvor 
det er forventet utvikling fremover.  

• Beredskap for innbyggerne i ansvarsområdet i henhold til lov- og forskriftskrav.  
 
 
Utfordringsbilde og problemstilling 
Hovedbildet av gjennomførte analyser er at BvS i dag har etablert beredskap utover 
minimumsforskriftskrav på enkelte områder (redningsdykkertjeneste og antall stasjoner/depot), 
mens man på andre områder er det avdekket mangler i beredskap (overflateredning og 
tungbilredning) iht forskriftskrav og identifisert risiko. Det pekes også på at antall årsverk på 
forebyggende avdeling bør økes utover minimumskrav. 
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Dersom BvS skal etablere lovpålagte tjenester iht gjennomførte analyser, samtidig som dagens 
stasjons- og bemanningsstruktur skal beholdes, vil dette medføre betydelige økte kostnader.  
Samtidig vet vi også at krav til kompetanse og utdanningsmodell for deltidspersonell vil øke ved 
innføring av ny utdanningsmodell fra DSB. Her er det forespeilet en dobling av timeantallet i 
forhold til gjeldende utdanning.  
 
Selv om BvS driver billigere enn sammenliknbare kommuner, opplever ikke brannsjefen at det 
er rom for en slik forventet økning i en stadig mer presset kommuneøkonomi. Tidligere er det 
uttalt fra representantskapet at dagens stasjonsstruktur er «fredet». Dagens stasjonsstruktur er i 
hovedsak et resultat av hva den enkelte kommune hadde meg seg inn som inngangsverdi ved 
innlemmelse i Brannvesenet Sør IKS. Brannsjefen har ingen problem med å drive videre med 
denne stasjonsstrukturen, gitt at organisasjonen blir tilført midler for å imøtekomme de 
gap/avvik som presenteres i vedlagte analyser. Samtidig så må man være så ærlig å si at det 
tror man ikke vil skje. Derfor bes våre eiere om å gi føringer på om dagens struktur er fast, eller 
om man skal søke å endre denne i henhold til gjennomført analysearbeid.  
Brannsjefen er uansett tydelig på at de gap på tjeneste/kompetanse som er avdekket må 
lukkes. 
 
Av representantskapet, er styre og brannsjef bedt om å vurdere om gjeldende eierfordeling i 
selskapet skal revideres. En slik vurdering er avhengig av tilbakemelding på føring som nevnt 
over.  
 
For brannsjefen er det viktig å presisere at dette arbeidet ikke handler om sentralisering av 
tjenester, snarere tvert imot. Brann- og redningstjenesten skal være lokalt til stede. Dette er 
også tydelig forankret i pågående utredningsarbeids vedr Stortingsmelding om brann- og 
redningstjenesten. Det vil bli nærmere redegjort for dette ved styrets behandling av saken. 
 
Dersom BvS ikke blir tilført nye midler for å forsterke tjenestene med dagens stasjonsstruktur og 
organisering, anbefaler brannsjefen at organiseringen av BvS tilpasses funn i gjennomførte 
analyser. Disse vil da søkes løst innenfor dagens økonomiske rammer. I styremøte vil disse bli 
gjennomgått i detalj, men følgende overordnede endringer nevnes her: 

• Det etableres overflateredning ved stasjon Lyngdal og stasjon Eiken, samtidig som 
eksisterende tjeneste ved stasjon Farsund, Åmot og Åseral forsterkes (flere personer 
med kompetansen) 

• Redningsdykkertjenesten ved stasjon Mandal avvikles 
• Stasjonene Mandal og Lyngdal utrustes med tungbilbergingsutstyr for å kunne iverksette 

førsteinnsats og gjennomføre trygg innsats for egne mannskaper. 
• Stasjonsstruktur etableres i henhold til gjennomført analyse på området. Her er det 

synliggjort at stasjoner/depot på Vigostad, Konsmo, Bjelland, Birkeland og Vanse er 
utover minimumskrav. Dersom dette gjennomføres vil det som nevnt bli behov for å øke 
antall personer på noen eksisterende stasjoner. 

• Turnusordning ved stasjon Mandal endres til dagkasernering. 
• Økning av stillingsprosent til utrykningsledere ved deltidsstasjoner for å styrke 

ledelseselementet både i innsats og trening. 
• Enkelte fellestjenester søkes etablert mer sentralt i ansvarsområdet. Brannsjefen vil her 

peke på Lyngdal som en lokasjon som er sentral i BvS’ ansvarsområde. Dette betinger 
imidlertid endringer i lokaliteter i Lyngdal som må utredes nærmere.  

• Vaktordning på sommertid må vurderes forsterket på stasjon Farsund, Lyngdal og 
Mandal. 

 
Brannsjefen anbefaler også etablering av nytt 0,5-1 årsverk på forebyggende avdeling, men 
dette vil kreve finansiering utover dagens rammer.  
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Styret bes også ta i betraktning av det er varslet tilsyn fra Arbeidstilsynet på BvS’ stasjoner. Det 
forventes dessverre funn her som vil være av stor økonomisk karakter å utbedre. Det er viktig å 
ha dette med seg med tanke på den samlede utviklingen i kostnadsbildet til BvS. 
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Saksnr. 15/2023 Eventuelt 
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