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Innkalling til styremøte 04/2022 
 
Det innkalles herved til styremøte 04/2022 i Brannvesenet Sør IKS 
  
Når: Mandag 05.12.2022 kl 18:00-21:00 
Sted: Mandal Brannstasjon, Sorenskriver Fridrichsens gate 7, 4514 Mandal 
 
Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter. 
 
Eventuelle spørsmål og/eller forfall rettes til undertegnede. Varamedlemmer møter kun etter 
nærmere beskjed. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Knut Berg Bentsen 
Brannsjef 
 
Vedlegg – se respektiv saksfremstilling 
 
Kopi:  

• Leder representantskapet 
• Kommunedirektører 
• Revisor 
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Saksfremlegg til styremøte 04/2022 
 
Saksnr. 25/2022 Godkjenning av innkalling til styremøte 04/2022 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling til styremøte 04/2022 godkjennes. 
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Saksfremlegg til styremøte 04/2022 
 
Saksnr. 26/2022 Varsel om ekstraregning fra Arendal kommune / 110 Agder 
 
Saksnr. 26/2022 110 Agder IKS – varsel om oppgjør av lån fra Arendal kommune – økonomisk 
konsekvens for eiere av Brannvesenet Sør IKS 
 
Forslag til vedtak 
Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak: 

• Tilleggsregning fra Arendal kommune for oppgjør av lån knyttet til investeringer i 110 
Agder belastes driftsregnskapet til Brannvesenet Sør IKS for 2022. 

• Budsjett for Brannvesenet Sør IKS 2023 beholdes uendret som vedtatt av 
representantskapet i behandling av SAK 16/2022, den 10.10.22.  

 
Bakgrunn 
Brannvesenet Sør IKS står som deleier av 110 Agder IKS, et selskap med ansvar for 
nødalarmeringstjenesten på brann og redningsområdet. 110 Agder IKS er et interkommunalt 
selskap for som eies av kommunene Flekkefjord, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør, 
Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Froland, samt av de interkommunale selskapene 
Kristiansandsregionen brann og redningsvesen IKS, Brannvesenet sør IKS og Setesdal 
brannvesen IKS. De interkommunale selskapene forvalter sitt eierskap på vegne av sine 
respektive eierkommuner.  
Innbyggertallet i regionen utgjør 311.595 personer pr. Q2/2022, hvorav innbyggertallet i BvS’ 
eierkommuner er ca 52.500. 
 
Frem til i dag er det Arendal kommune som har ivaretatt eierskapet til denne tjenesten gjennom 
et vertskommunesamarbeid. Nødalarmeringstjenesten er i endring og en del av dette knyttes til 
at ansvar for utrustning og systemansvar i sentralene forflyttes fra staten (DSB) til kommunene. 
Som et ledd i dette er det etablert et eget selskap (NKS 110 IKS (NKS)) som står for innkjøp og 
drift av fellessystemer for 110-tjenesten. Dette selskapet er eid av alle 110-sentralene i 
fellesskap, og eierskapet er regulert gjennom en egen selskapsavtale. 
Arendal kommune forvalter eierskapet til NKS frem til 110 Agder IKS overtar rundt årsskiftet. 
NKS har gjennomført investeringer bl.a. for nytt oppdragshåndteringsverktøy og dette er 
finansiert gjennom låneopptak av Arendal kommune (ca. kr 14 millioner). På eiersiden kan 
kommuner ta opp lån for slike investeringer, men når eier er et interkommunalt selskap kan ikke 
investeringen lånefinansieres. Investeringen må da dekkes av driftsbudsjettet. 
 
Låneopptak for nytt oppdragshåndteringsverktøy: 
Lånet er som kjent tatt opp av Arendal kommune og styreleder for 110 Agder IKS har sendte en 
forespørsel på vegne av selskapet til Arendal kommune med følgende innhold: 
Arendal kommune har som kjent gjennomført låneopptak for investeringer til nytt 
oppdragshåndteringsverktøy til nødmeldesentral brann. Lånet er i størrelsesorden ca. kr. 14 
millioner. 
 
Som en del av etableringen av 110 Agder IKS har styreleder vært i kontakt med selskapets 
revisor for å få en vurdering av mulighetene til å overføre dette lånet til nytt selskap. Det enkle 
svaret er da at selskapet ikke kan overta lånet gjennom låneopptak, men må løse dette 
gjennom viderefakturering til eierkommunene/IKSene som en driftskostnad. 
 
Alternativt, er at Arendal kommune beholder lånet som en fordring mot selskapet, og fakturerer 
kostnadene (avdrag, renter og omkostninger) over avskrivningstiden til 110 Agder IKS. For 
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selskapet sin del er det ønskelig å se på denne løsningen, og inngå en avtale med Arendal 
kommune om dette. 
 
Svaret fra Arendal kommune er at man ikke vil gå inn på alternativ løsning. Dette betyr at lånet 
må innfris i inneværende år. Dette vil få konsekvenser for både 110 Agder IKS som BvS står 
som eier av og BvS selv. Begge selskapene har i seg en videreføring av lånet, og dette er 
synliggjort gjennom at budsjett/økonomiplaner er lagt opp til at lånet betjenes gjennom ordinære 
avdrag og rentekostnader. Budsjett 2023 for BvS er behandlet i styre og vedtatt av 
representantskap med dette prinsippet. 
 
Styret i 110 Agder IKS har behandlet revidert budsjett på bakgrunn av avgjørelse fra Arendal 
kommune, og revidert budsjett fremmes for behandling av representantskapet til 110 Agder IKS 
29.11.22. 
 
Brannsjefens forslag til håndtering for BvS 
Som det fremgår av vedlagte varsel fra Arendal kommune, har de vedtatt å sende ut 
tilleggsregning i 2022 for oppgjør av lånet. For BvS’ eiere betyr dette en økt driftskostnad for 
2022 på ca 1,95 mill.  
Første behandling av budsjett 2023 for Agder 110 IKS la til grunn at lånes ble værende i 
Arendal kommune som skulle belaste selskapet med årlige avdrag og renter. Dette prinsippet 
utgår nå, hvilket igjen betyr at BvS’ andel til Agder 110 IKS for 2023 reduseres med ca kr 230’.  
 
På bakgrunn av mottatt varsel fra Arendal kommune har BvS revidert prognoser for regnskap 
2022. Prognoser for beredskapsavdelingen i BvS viser at vi lander rett rundt budsjett for 
avdelingen selv iberegnet denne ekstrakostnaden fra Arendal kommune. Prognoser pr 25.11.22 
viser at avdelingen styrer mot et mindreforbruk på ca kr 50.000,- mao holder budsjettrammene. 
Hovedårsaken til det er at vi så langt i år har vært spart for langvarige hendelser med tilhørende 
lønnskostnader. Samtidig ser også pensjonskostnadene ut til å ende noe under budsjett, samt 
at inntekter for avdelingen er noe større enn budsjettert. 
 
En uke før behandling av BvS budsjett 2023 i representantskapet, mottok BvS revidert budsjett 
2023 fra 110 Agder IKS. Varsel om dette ble sendt representantskap og kommunaldirektører i 
forkant av møtet. Dette medførte en samlet økning for BvS’ eierkommuner på ca 1,1 mill. 
Årsaken til dette var i hovedsak leiekostnader i nytt politihus, lån og avdrag til Arendal kommune 
og driftskostnader knyttet opp mot NKS 110 IKS. Denne justeringen ble inntatt i budsjett for BvS 
2023 og vedtatt av representantskapet.  
Som en konsekvens av vedtak som nå er varslet vil altså denne andelen reduseres med ca kr 
230’ for BvS i 2023. 
 
Med bakgrunn i BvS’ representantskaps behandling av budsjett 2023, og prognoser for BvS 
2022, foreslår brannsjefen at de varslede merkostnader for BvS’ eier knyttet til varsel av 
18.11.22 fra Arendal kommune søkes dekket innenfor rammene av BvS opprinnelige budsjett 
2022. Med andre ord så medfører ikke varselet på ca 1,95 mill en ekstraregning til BvS’ eiere. 
Samtidig anbefaler brannsjefen at BvS’s budsjett for 2023 beholdes uendret selv om innfrielse 
av lån i 2022, gir en budsjettert besparelse for BvS’ eiere i 2023 på ca kr 230’. Beløpet knyttes 
opp til håndtering av usikkerhet vedr etablering av 110 Agder IKS pr 01.01.2023, og 
synliggjøres i BvS regnskap. 
 
Brannsjefens konklusjon/anbefaling til vedtak: 
Styret anbefaler følgende innstilling til representantskapet: 

• Tilleggsregning fra Arendal kommune for oppgjør av lån knyttet til investeringer i 110 
Agder belastes driftsregnskapet til Brannvesenet Sør IKS for 2022. 
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• Budsjett for Brannvesenet Sør IKS 2023 beholdes uendret som vedtatt av 
representantskapet i behandling av SAK 16/2022, den 10.10.22.  

 
Vedlegg: 
- Varsel om oppgjør av lån fra Arendal kommune 
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Saksfremlegg til styremøte 04/2022 
 
Saksnr. 27/2022 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 
Flere av Brannvesenet Sør IKS’ eierkommuner har utarbeidet eierskapsmeldinger for 
kommunens deltakelse i ulike former for selskapsstrukturer. Herunder også IKS. 
Det er ingen av eierkommunene som har laget en spesifikk eierstrategi for sin deltakelse i 
Brannvesenet Sør IKS. 
For en forutsigbar videreutvikling av en robust brann- og redningstjeneste mener styret og 
administrasjonen i Brannvesenet Sør IKS, at det er viktig med tydelige retningslinjer og enhetlig 
involvering av alle eierne. 
Styret ba derfor daglig leder utarbeide forslag til en felles eierstrategi for deltakende kommuner.  
Strategien skal blant annet bidra til å gi forutsigbarhet både for brann- og redningsetaten og 
deltakende kommuner mtp økonomiske rammer og utvikling. For Brannvesenet Sør IKS er det 
et ønske å kunne bidra til at administrasjonen i den enkelte kommune får større innsikt i brann- 
og redningsetatens utvikling og behov, samtidig som brann- og redningsetaten også gjøres 
bedre kjent med den enkelte kommunes planer og utfordringer.  
Det er viktig å merke seg at utøvelse av eierskapet fremdeles ivaretas av representantskapet. 
Utover dette henvises det til vedlagte forslag til eierstrategi. 
 
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 04/2022 
 
Saksnr. 28/2022  
 
Forslag til vedtak 
Styret tar brannsjefens orientering til etterretning.  
 
Bakgrunn 
 
Alternative løsninger for stasjon Vanse har vært gjenstand for orientering på en rekke 
styremøter.  
 
På bakgrunn av møte 09.08.22 med kommunedirektør og kommunaldirektør i Farsund 
kommune ble det avklart at det skulle fremmes sak for behandling i Farsund kommunestyre.  
Saken ble behandlet i formannskapet i Farsund 24.11.22, og skal behandles i kommunestyret 
15.12.22. Det ble flertall for administrasjonens og brannsjefens forslag i formannskapet med 
følgende vedtak: 
 
Farsund kommune slutter seg til brannsjefens vurdering i brev av 23. september 2022 og vedtar at 
brannsjefens alternativ 2 som innebærer at brannstasjonen i Lauervik søkes godkjent til å betjene hele 
kommunen. 
 
Under er gjengitt brannsjefens oversendelse Farsund kommune slutter seg til brannsjefens vurdering 
i brev av 23. september 2022 og vedtar at brannsjefens alternativ 2 som innebærer at brannstasjonen i 
Lauervik søkes godkjent til å betjene hele kommunen. 23.09.22 til saksforberedelse i Farsund 
kommune: 
 
Det vises til orientering i april 2021 for formannskapet i Farsund kommune, samt møte med Just Quale 
og Ståle Manneråk Kongsvik den 09.08.22. Det ble ved begge anledninger orientert om mulige løsninger 
for å lukke Arbeidstilsynets kommenterte avvik på Vanse brannstasjon. 
 
I etterkant av denne orienteringen i formannskapet har en av mulighetene blitt skrinlagt (samarbeidet 
med Farsund Lufthavn). Det har også blitt gjennomført revisjon av selskapsavtalen til BvS, hvor det nå er 
nedfelt at det er eierkommunen som er ansvarlig for å stille forskriftsmessige lokaler til disposisjon for 
brannvesenets bruk. BvS skal leie bygget av kommunen til selvkost. Leiesummen for samtlige bygg i bruk 
av BvS skal inntas i driftsbudsjettet og fordeles etter vedtatt eierandel i selskapsavtalen. Det pågår arbeid 
i samarbeid med Lindesnes kommune vedr forslag til leieavtaler og satser. Dette forslaget vil bli 
gjenstand for høring og godkjenning i alle eierkommuner.  
 
Avviket på Vanse stasjon stammer tilbake fra et postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2016. Det ble i denne 
perioden gjennomført liknende tilsyn på de fleste av landets brannstasjoner hvor fokus var på å unngå at 
arbeidstakere utsettes for helseskadelig eksponering av støv, gass og brannrøyk. Det var fokus på 
oppdeling av stasjonsbyggene i rene og urene soner, samt at de skulle ha garderobefasiliteter for begge 
kjønn. 
 
«Stasjonen» på Vanse består av et garasjeløp i den gamle bensinstasjonen til Statoil (Nå Cirkle K). Her 
er oppstilling for bil og garderobe i samme rom. Det er også fravær at tilfredsstillende sanitærforhold.  
 
Avviket på stasjon Vanse ble i 2017 svart ut av BvS. Her ble det kommentert at: «Brannstasjon på Vanse i 
Farsund kommune skal inn i nye lokaler snarest mulig, senest i løpet av 2019».  
Denne saken har ikke blitt fulgt opp og oversendt. 
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Beskrivelse av dagens situasjon for Farsund kommune: 
 
Det er i dag to brannstasjoner i Farsund kommune. Ved stasjonen i Lundevågen er det totalt 4 vaktlag a 4 
personer + 2 vikarer. Vaktlaget har en garantert oppmøtetid på 4 min på dagtid og 6 min på natt.  
Ved stasjon Vanse er det 8 personer tilknyttet uten vaktberedskap. Dvs at når alarmen går så kommer de 
som er hjemme/har mulighet. Erfaringsmessig så kommer det alt fra 2-8 ved alarm her. 
Begge disse ordningene er i henhold til tidligere forskrift om organisering av brannvesen. Stasjonen på 
Vanse er først og fremst etablert på grunn av krav til utrykningstid på Listaheimen, hvor man har krav til 
en utrykningstid på 10 min. I ny forskrift om organisering og utrustning av brann- og redningsvesenet er 
det presisert at dersom virksomheter med behov for assistert rømning (eksempelvis institusjoner) er 
fullsprinklet, så kan kravet til utrykningstid økes til 20 minutter.  
 
Mtp krav til utrykningstid til brann har brannvesenet tre konkrete mål å forholde seg til: 
Brann- og redningsvesenets utrykningstid skal ikke overstige 10 minutter ved brann i 
 a. tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning 
 b. sykehus, sykehjem og lignende institusjoner som krever assistert rømning 
 c. områder med konsentrert og omfattende næringsdrift eller lignende.  
Utrykningstiden til objekter og områder nevnt i første ledd kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det 
er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risikoen i tråd med risiko- og sårbarhetsanalysen og 
beredskapsanalysen, men utrykningstiden skal aldri overstige 20 minutter.  
Utrykningstiden skal ikke overstige 20 minutter ved brann i tettsteder.  
Utrykningstiden bør ikke overstige 30 minutter ved brann utenfor tettsteder. 
 
For øvrige ulykker (eksempelvis trafikkulykker) har ikke forskriften definert konkrete krav til 
utrykningstid.  
 
For å tilfredsstille krav til organisering iht dagens regelverk mtp organisering og dimensjonering ser 
administrasjonen i BvS to løsninger for å lukke avviket på stasjon Vanse: 

1. Bygge ny stasjon sentralt i Vanse sentrum (ikke fullsprinkle Listaheimen). Da vil kravet til 
utrykningstid være 10 min.  

2. Fullsprinkle Listaheimen, gjøre tiltak i Borhauggarden, og legge ned Vanse stasjon. Ved denne 
løsningen vil kravet til utrykningstid være 20 min. 

 
Beskrivelse av alternativer: 
 
Alternativ 1: 
BvS har sett på arealbehov ved bygging av ny stasjon. For å tilfredsstille krav til dagens standard må det 
tas høyde for et tilgjengelig areal på ca 250m². Arealet omfatter 2 garasjeløp, dusj og garderober til 
begge kjønn, og et møterom for stasjonens ansatte. Mtp de bostedskrav dagens ansatte har, og fremtidig 
rekruttering, vil det være ønskelig at stasjonen fremdeles ligger sentralt i Vanse sentrum. Vi tilstreber å 
imøtekomme forskriftens retningslinjer om oppmøtetid på dagtid (4 min) og nattestid (6 min) i så stor 
utstrekning som mulig. Vi erkjenner at vi noen ganger må gå på kompromiss med disse kravene for å få 
tak i personell. Som det fremgår av den generelle beskrivelsen av dagen situasjon, har vi ikke garanti for 
oppmøte. For å ivareta kravet i henhold til innsats innenfor 10 minutter, bør man da vurdere å øke antall 
personer knyttet til Vanse stasjon. For å kunne gå i innsats legges det til grunn et vaktlag på min 4 
personer. Selv med økning av antall personer har vi ikke garanti for at minimum 4 møter, men 
sannsynligheten øker.  
I lys av de siste rekrutteringsprosesser, er det imidlertid en kjent utfordring med å få tak på kvalifisert 
personell til stasjon Vanse.  
 
 
Alternativ 2: 
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Dette alternativet betinger i første rekke en fullsprinklet Listaheim. Da vil kravet til utrykningstid økes til 
20 min, og løses med et garantert vaktlag fra stasjonen i Lundevågen.  
Når det gjelder tiltak rundt tett verneverdig trehusbebyggelse på Borhaug, så er BvS i dialog med 
fylkesantikvar. Vi er nylig gjort kjent med at Farsund kommune har mottatt økonomisk støtte fra fylket for 
å utarbeide en rapport med forslag til sikringstiltak i blant annet dette området. De innledende samtalene 
og befaringene går i retning av at det verneverdige trehusmiljøet er av mindre omfang og tetthet enn hva 
man har lagt til grunn i tidligere antakelser. Man er pt ikke kommet dit hen at konkrete løsninger er 
kommet til vurdering. Til orientering så pågår det liknende prosesser i andre av BvS sine eierkommuner 
hvor utrykningstiden vil være (og forbli) over 10 minutter. Eksempelvis Korshavn i Lyngdal og områder i 
Feda (Kvinesdal). Løsningen vil her ikke være å flytte brannvesenet nærmere, men f.eks etablere tiltak 
som sikrer tidligere varsling. 
 
Ved å legge til grunn alternativ 2 vil oppdrag i Farsund kommune kunne løses fra stasjonen i Lundevågen 
innenfor forskriftens krav til innsatstid.  
 
 
Valg av løsning: 
BvS er for tiden i en prosess med gjennomgang av egen ROS-analyse og påfølgende utarbeidelse av 
beredskaps- og forebyggende analyser. Dette arbeidet vil være klart til presentasjon på nyåret 2023. 
Arbeidet gjennomføres på bakgrunn av krav i brannvernlovgivningen. Forskrift om organisering og 
utrustning av brann- og redningsvesenet stiller krav til det enkelte brann- og redningsvesen om 
dokumentasjon av egen håndteringsevne i form av denne typen analyser.  
 
Vi kan pt. ikke foregripe utfallet av omtalte analyser, men baserer vår anbefaling ut fra de krav til 
utrykningstid og innsatsstyrke som fremkommer av lov og forskrift. I lys av dette er det brannsjefens 
vurdering at alternativ 2 vil være i henhold til krav i lov og forskrift og anbefaler denne løsningen. 
Dersom Farsund kommune velger å gå for alternativ 2, vil det være naturlig å vurdere den samlede 
tilgangen på personell. Det kan være aktuelt å øke antall vikarer tilknyttet stasjonen i Lundevågen for å 
ha flere personer tilgjengelig ved større hendelser, men det vil analysearbeidet vise. 
 
Et valg av alternativ 2 kan også ha innvirkning på eierandelen i BvS. Til orientering er dette en sak som 
representantskapet har bedt styre og brannsjefen utrede i inneværende periode. Det medfører at en slik 
utredning må foreligge før sommeren 2023. 
 
BvS er kjent med at ambulansen som holder til i samme bygg, også er på utkikk etter nye lokaler. For 
ordens skyld så presiseres det at BvS ikke er negativ til å være samlokalisert med ambulansen. Ettersom 
BvS her har en stasjon uten vaktordning, er det ikke forventet store synergier ved å være under samme 
tak i dette området, da det ikke vil være personell som omgås til daglig.  
 
BvS har leieavtale i nåværende lokaler ut 2023 og anser det ikke som aktuelt å forlenge utover dette 
perspektivet. 
 
Vi imøteser Farsund kommunes politiske behandling av saken, og undertegnede stiller gjerne opp for 
nærmere avklaring og spørsmål. 
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Saksfremlegg til styremøte 04/2022 
 
Saksnr. 29/2022 Møteplan styre og representantskap 2023 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar årsplan for styre og representantskapsmøter 2023 til etterretning. 
 
Saksfremstilling 
Daglig leder fremmer forslag til årsplan for møter i styre og representantskap.  
Hovedhensikten er å skape forutsigbarhet for møtestruktur og deltakelse, samt at de enkelte 
medlemmer gjøres kjent med hovedinnhold i møtet. 
 
Årsplan 2023 

Dato Aktivitet 
20.03.23 
18:00-21:00 

Styremøte 01/2023 
Årsregnskap og årsberetning 2022 
Saker fra administrasjonen 
Brannsjefens rapport til styret 

  
24.04.23 
12:00-14:00 

Representantskapsmøte 01/2023 
Årsberetning og årsregnskap med revisjonsberetning 2022 

  
12.06.23 
18:00-21:00 

Styremøte 02/2023 
Lønnsoppgjør 2023 
Rammer for budsjett 2023 
Saker fra administrasjonen 
Brannsjefens rapport til styret 

  
04.09.23 
18:00-21:00 

Styremøte 03/2023 
Budsjett og investeringsforslag 2024 
Langtidsbudsjett 
Saker fra administrasjonen 
Brannsjefens rapport til administrasjonen 

  
09.10.23 
12:00-15:00 

Representantskapsmøte 02/2023 
Valg av styremedlem og styreleder 
Budsjett og investeringsforslag 2024 
Langtidsbudsjett 

  
05.12.23 
18:00-21:00 

Styremøte 04/2023 
Nytt styre – gjennomgang av Brannvesenet Sør IKS 
Årsplan for styret og representantskapet 
Saker fra administrasjonen 
Brannsjefens rapport til styret 

 
Brannsjefens konklusjon og anbefaling 
Styret tar årsplan for styre og representantskapsmøter 2023 til etterretning. 
  



Brannvesenet Sør IKS  Dato 28.11.22 

 
Saksfremlegg til styremøte 04/2022 
 
Saksnr. 30/2022 Evaluering av styrets arbeid 
 
Forslag til vedtak 
Styrets egenevaluering konkluderer med at styreinstruks for driftsåret 2022 er oppfylt. 
 
Bakgrunn 
Representantskapet for Brannvesenet Sør IKS har i møte 11.05.12, sak 12/06, vedtatt at styret 
skal evaluere sitt eget styrearbeid.  
 
Styrets egenevaluering skal gjennomføres på årets siste møte. Evalueringen avsluttes med at 
styret vedtar om det har oppfylt styreinstruksen i perioden. Styret og administrasjonen 
utarbeider deretter et oppsummeringsnotat. Eventuelle pålegg om konkrete tiltak kan vedtas i 
separat sak, dersom dette anses hensiktsmessig.  
 
Ved neste evaluering bør det undersøkes om styremedlemmene mener eventuelle 
forbedringstiltak er gjennomført og om dette har hatt ønsket effekt. Styret bør i forlengelsen av 
daglig leder/ brannsjefens medarbeidersamtale med styreleder, ha en felles samtale med 
brannsjefen, blant annet for en gjennomgang av hans oppfølging av styrets vedtak gjennom 
året.  
 
Styret skal selv vurdere om styrearbeidet er tilstrekkelig og hensiktsmessig. Arbeidet 
gjennomføres av styret i plenum. Vedlagt er forslag til momentliste i form av spørsmål som 
styret skal diskutere for å bidra til at egenevalueringen berører sentrale punkter. 
 
Vedlegg: 
- Momentliste for egenevaluering 
- Styreinstruks 
  



Brannvesenet Sør IKS  Dato 28.11.22 

Saksfremlegg til styremøte 04/2022 
 
Saksnr. 31/2022 Brannsjefens rapport til styret 
 
Forslag til vedtak 
Styrets tar brannsjefens rapport til orientering 
 
Saksfremstilling:  
Brannsjefens rapport til styret:  
- Status regnskap 2022 
- Informasjon om pågående analysearbeid  
- Status anskaffelser 
- Status boligbrann på Brynebrinken, Vanse  
- Rapport fra AMU  
- Status avvik/hendelsesrapporter  
- Ansettelser/avvikling av arbeidsforhold 
- Status utrykninger pr november 2022  
 
Orientering fremkommer av presentasjon i styremøte. 
  



Brannvesenet Sør IKS  Dato 28.11.22 

Saksfremlegg til styremøte 04/2022 
 
Saksnr. 32/2022 Eventuelt 
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