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Innkalling til styremøte 03/2021 
 
Det innkalles herved til styremøte 03/2021 i Brannvesenet Sør IKS 
  
Når: Mandag 07.06.2021 kl 18:00-21:00 
Sted: Åseral Rådhus, Gardsvegen 68 - Åseral  
 
Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter. 
 
Styremedlemmer bes ha med PC/nettbrett til møte da det blir gjennomgang av ny styreportal. 
 
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 03/2021 
 
Møtet starter med en 20 min gjennomgang av fra AdminControl som er leverandør av vår 
styreportal. Fra og med styremøtet etter ferien vil sakspapirer bli gjort tilgjengelig her, og vi skal 
også ta i bruk digital signering av blant annet protokoller. 
 
Saksnr. 17/2021 Godkjenning av innkalling til styremøte 03/2021 

 
Saksnr. 18/2021 Investeringsprosjekt HMS 

 
Saksnr. 19/2021 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 

 
Saksnr. 20/2021 Brannsjefens rapport til styret 

- Status økonomi 
- Forberedelse budsjettarbeid 2022 
- Rapport fra AMU 
- Status avvik/hendelsesrapporter 
- Status Covid-19 
- Ansettelser 
- Stasjon Vanse 
- Avklaringer vedr bistandsoppdrag helse 

 
Saksnr. 21/2021 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 03/2021 
 
Saksnr. 17/2021 Godkjenning av innkalling til styremøte 03/2021 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling til styremøte 03/2021 godkjennes. Protokoll fra styremøte 02/2021 signeres. 
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Saksfremlegg til styremøte 03/2021 
 
Saksnr. 18/2021 Investeringsprosjekt HMS 
 
Forslag til vedtak 
Styret inviterer representantskapet til å gjøre følgende vedtak: 

• Representantskapet vedtar brannsjefens fremlagte investeringsprosjekt HMS. 
Investeringen finansieres ved låneopptak. 

 
Bakgrunn 
På bakgrunn av innrapporterte hendelsesrapporter i Bliksund, og kontinuerlig gjennomføring av 
internkontroll, har det blitt avdekket en rekke mangler på personlig verneutstyr og materiell som 
har betydning for mannskapenes HMS. Dette er avvik enten i form av feil/for gammelt utstyr, 
eller fravær av utstyr eller for lite antall av utstyret. 
 
Opplistet materiell under er ikke en uttømmende liste, men vurdert som et «minste felles 
multiplum» for å lukke de mest graverende manglene. Enkelte av de tiltak som ikke er kommet 
med på listen vil søkes løst via driftsbudsjettet, mens andre vil søkes løst ved andre innkjøp i 
henhold til fremtidige investeringsplaner. 
 
Det presiseres at det ikke er foretatt tilbudsforespørsler for alle poster i liste under, og det er 
derfor medtatt en post på usikkerhet i summasjonen. Dersom post for usikkerhet ikke benyttes 
vil denne tilbakeføres som nedbetaling på lån. 
Flere av postene, eller en kombinasjon av dem, er av en slik økonomisk størrelse at det vil lyses 
ut konkurranser iht lov om offentlige anskaffelser. 
 
Post Beskrivelse Estimert kostnad 
01 Gassmåler 

Interne instrukser beskriver bruk av gassmåler for endring av kum 
for kopling av stender for brannvann. Gassmåler vi også ha en 
funksjon ved måling når det foreligger mistanke om lekkasje av 
brennbare gasser. Pr i dag mangler det gassmåler på 10 av våre 
15 stasjoner. 
 

75.000,- 

02 Brannhjelmer 
Våren 2021 måtte vi i en periode nedlegge forbud mot røykdykking 
på flere av våre stasjoner, da det ble avdekket at en hjelmtype i 
kombinasjon med maske enkelt kunne falle av under innsats. 
Forholdet ble midlertidig ordnet med anskaffelse av nye 
maskefester.  
Anslagsvis 60-70 hjelmer vurderes likevel ikke å være 
tilfredsstillende i bruk grunnet dårlig patent for individuell 
stramming/tilpassing også uten bruk av røykdykkermaske. 
 

350.000,- 

03 Skogbrann/redningshjelmer 
Pr i dag har BvS ingen hjelmer å tilby mannskap under 
skogbranninnsats/andre lettere redningsinnsatser. Nasjonale 
prosedyrer beskriver blant annet hjelm og vernebriller/visir som 
verneutstyr som skal være tilgjengelig ved denne type innsatser. 
Den tradisjonelle brannhjelmen er for tung og uegnet til dette 
formålet. 

400.000,- 
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Det er tatt høyde for innkjøp av denne type hjelm til alle 
mannskaper.  
 

04 Sikringssele 
Det er mangler på sikringsutstyr for ferdsel på tak i forbindelse med 
pipebrann, hulltaking ved husbrann o.l. Det har vært til uttesting en 
type utstyr som man nå vil innføre på alle 15 lokasjoner. 
 

135.000,- 

05 Termisk kamera – utrykningsleder 
Enkelt termisk kamera for identifisering av temperaturforskjeller. 
Kameraet er tenkt benyttet av utrykningsleder for vurdering av tiltak 
ved brann, verifisering av slukket brann, temperatur i pipe ved 
pipebranner, varmgang i batterier i el-biler, m.m. 
Pr i dag mangler dette ved 9 av våre lokasjoner.  
 

90.000,- 

06 Termisk kamera – røykdykker 
Termisk kamera for røykdykkerinnsats har man bare hatt ved 
stasjonen i Mandal, men det er nå gått ut på dato. 
Termisk kamera for røykdykkere er et vesentlig verktøy med tanke 
på livreddende innsats i røykfylte omgivelser. På lengre sikt bør et 
slikt kamera forefinnes på alle stasjoner hvor vi har røykdykkere. 
Det er et kostbart utstyr, og vi har derfor i denne omgang valgt å 
prioritere det på de stasjoner som har størst frekvens på 
bygningsbranner, Farsund, Kvinesdal, Lyngdal og Mandal – totalt 4 
kamera. 
 

280.000,- 

07 Skogbrannkjeledress 
Eksisterende skogbrannbekledning er utgått på dato og er på de 
fleste lokasjoner mer eller mindre oppbrukt (kjeledresser har gått i 
arv).  
Det er derfor vurdert som hensiktsmessig å bytte ut hele 
beholdningen under ett, slik at mannskap får samme standard og 
at BvS ser ensartet ut ved innsats. De beste eksemplarene av 
gammel type vil inngå i en byttereserve slik at man kan få i gang 
vasking av skogbrannbekledning. Dette har tidligere kun blitt 
foretatt sporadisk, men settes nå i system.  
Anskaffelsen gjelder hele innsatsstyrken på ca 180 personer. 
 

450.000,- 

08 Terminaler nødnett 
Posten omhandler innkjøp av terminaler (radio) for mannskap på 
depotene på Bjelland og Vigmostad. Pr i dag utalarmeres disse 
mannskapene via UMS (mobiltelefon). Denne løsningen gir ikke 
mulighet for to-veis kommunikasjon til hele gruppen, og har ved 
flere innsatser ført til uheldige omstendigheter ved organisering av 
innsatstroppen. DSB er tydelig på at eneste godkjente løsning på 
utalarmering av mannskap er via nødnettet. Løsning med UMS er 
kun å anse som en reserveløsning.  
 

110.000,- 

09 Trafikkdirigering – utstyr 
Det er en kjensgjerning at vårt mannskap i de fleste tilfeller er de 
som ankommer et skadested langs vei først, og i stor utstrekning 
de som reiser sist. En konsekvens av at vi kommer tidlig og med 

27.500,- 



Brannvesenet Sør IKS  Dato 31.05.21 

relativt store personellstyrker, er at vi ofte må løse oppgaven med 
trafikkdirigering. Med tanke på å sikre både skadested og egne 
mannskap har vi tidligere kjøpt inn utstyr for dette formål ved 
stasjonene Farsund, Kvinesdal, Lyngdal og Mandal (ut fra 
hyppighet på oppdrag). Dette vil vi nå gjøre på samtlige 
stasjoner/depot i BvS. 
 

10 Personlig filtermaske 
Filtermasker er i veldig liten grad utdelt. Disse maskene er tenkt 
som røykvern i de tilfeller hvor man bedriver utvendig slokkearbeid, 
og man ikke har behov for røykdykkerutstyr. Filtermasker vil 
eksempelvis også være aktuelt å benytte ved skogbranner med 
skiftende/stor røykutvikling. 
Med tanke på det fokus som er rundt brannmenn og kreftfare, er 
det vurdert som viktig å bringe dette forholdet i orden.  
Masken må være personlig av flere grunner: 
- med en personlig maske har den enkelte ansvar for at den er 
tilgjengelig 
- i disse (og kommende) tider med smittevern skulle det bare 
mangle at masken var personlig. 
 
Det er planlagt innkjøp av masker til samtlige innsatsmannskap. 
 

200.000,- 

11 Røykdykkerflasker (pusteluft) 
Våren 2021 ble det gjennomført uavhengig test/sertifisering av 
samtlige røykdykkerflasker. Ca 10-12 flasker ble kondemnert som 
et resultat. I tillegg til dette er byttereserven vurdert å være for lav i 
forbindelse med større hendelser/flere samtidige hendelser. Det er 
derfor vurdert at det må anskaffes totalt 20-30 flasker for 
supplering/økt reserve. 
 

138.000,- 

12 Testbenk røykdykkerutstyr 
Etter vask av røykdykkermasker skal maske m.m. testes før det tas 
i bruk. Vask av utstyr blir foretatt ved stasjonene i Farsund og 
Mandal. Pr i dag har BvS en testbenk som fraktes mellom disse 
lokasjonene. Det medfører at ferdig vasket utstyr hoper seg opp i 
påvente av test, og kan ikke distribueres før det er testet. I ytterste 
konsekvens fører dette til at påkrevd utstyr ikke er tilgjengelig på 
stasjoner ved hendelser.  
 

85.000,- 

13 Dyreseil 
BvS blir i flere anledninger kalt ut til ulykker ved større husdyr. Det 
kan være alt fra dyr som har falt i gjødselkjeller til dyr som falt utfor 
skrent eller sitter fast i myr. Et sentralt verktøy for redning er et seil 
(presenning) som brukes til å sikre og frigjøre dyret med. Pr i dag 
har vi bare ett slikt seil i beholdning. Disse oppdragene er av 
livreddende karakter og det er derfor vurdert at denne type utstyr 
må være tilgjengelig på alle våre lokasjoner.  
 

52.500,- 

14 Usikkerhet/uforutsett 
Anskaffelse av denne mengde utstyr fra forskjellige leverandører 
innebærer en usikkerhet i budsjettpriser. Selv om de respektive 

119.650 
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anskaffelser vil bli gjennomført som anbudskonkurranse iht Lov om 
offentlig anskaffelse, er antall tilbydere på flere av postene 
begrenset. Det anbefales derfor at man legger til en post for 
usikkerhet for å kunne gjennomføre anskaffelsene som planlagt.  
Størrelsen på usikkerheten anbefales satt til 5% av totalsum. 
 

 Sum før usikkerhet (post 14) 
Samlet sum inkl usikkerhet 

2.393.000,- 
2.512.650,- 

 
 
 
Konklusjon/anbefaling 
Daglig leder anbefaler styret å invitere representantskapet til å gjøre følgende vedtak: 

• Representantskapet vedtar brannsjefens fremlagte investeringsprosjekt HMS. 
Investeringen finansieres ved låneopptak. 
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Saksfremlegg til styremøte 03/2021 
 
Saksnr. 19/2021 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 
 
Forslag til vedtak 
Fremkommer i styremøtet. 
 
Saksfremstilling 
KS, Samfunnsbedriftene og arbeidstakerorganisasjonene ble den 21. april enige om en revidert 
særavtale for brann- og redningssektoren.  
Avtalen gjelder fra 1.1.2021 til 31.12.2022 for alle parter utenom DNMF som valgte utløpsdato 
30.4.2022. 

 
Av viktige endringer kan nevnes: 

1. Utrykning for deltidspersonell godtgjøres med overtid for faktisk medgått tid, men nå aldri 
mindre enn 2 timer. Her utvides bestemmelsen i pkt. 3.1 om at min. 2 timer 
(overtids)godtgjøring gjelder fra 21.00 – til 06.00, til å gjelde hele døgnet (unntatt når de 
er i ordinært arbeid hos samme arbeidsgiver). 
 

o 3.1 Utrykning for deltidspersonell 
 
For utrykning utenom den tid deltidspersonell står til arbeidsgivers disposisjon, 
betales overtidsgodtgjøring i henhold til HTA kapittel 1, pkt. 6.5 for faktisk medgått 
tid, men aldri mindre enn 2 timer. 

Dette punktet innebærer ikke endring av praksis i BvS. BvS har betalt minimum 2 
timer uavhengig av tid på døgnet. 

2. Ny «forhandlingsbestemmelse» i pkt. 3.3, for deltidsmannskap som IKKE er i en ordning 
med hjemmevakt, og som av den grunn kan oppleve at de «konstant» er på vakt. De 
lokale partene skal avtale en fast årlig godtgjøring som gjenspeiler denne 
merbelastningen. 

o 3.3 Deltidspersonell i beredskap uten vaktordning 
 
Deltidspersonell i beredskap uten vaktordning gis en fast årlig godtgjøring, som 
fastsettes i lokal særavtale. 

Dette punktet er nytt. Godtgjørelsen det er snakk om her kommer i tillegg til 
godtgjørelsen for å bære nødnettsterminal.  

Denne endringen av avtalen var ikke kjent ved utforming av budsjett, og BvS har 
således ikke avsatt økonomiske midler til en slik forhandling.  

 
Konklusjon og anbefaling 
Daglig leder anbefaler at styret utnevner et forhandlingsutvalg for å starte forhandling med 
arbeidstakersiden innen et angitt tidspunkt høsten 2021. 
  

https://www.samfunnsbedriftene.no/media/6366/hovedtariffavtalen-2020-2022-interaktiv.pdf
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Saksfremlegg til styremøte 03/2021 
 
Saksnr. 20/2021 Daglig leders orientering til styret 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar årsmelding 2020 til orientering. 
 
Saksfremstilling: 
Daglig leders rapport til styret: 

- Status økonomi 
- Forberedelse budsjettarbeid 2022 
- Rapport fra AMU 
- Status avvik/hendelsesrapporter 
- Status Covid-19 
- Ansettelser 
- Stasjon Vanse 
- Avklaringer vedr bistandsoppdrag helse 

 
Orientering fremkommer av presentasjon i styremøte. 
 
Konklusjon og anbefaling 
Daglig leder anbefaler styret å ta de respektive saker til orientering. 
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Saksfremlegg til styremøte 03/2021 
 
Saksnr. 21/2021 Eventuelt 
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