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Innkalling til representantskapsmøte 02/2022 
 
Det innkalles herved til representantskapsmøte 02/2022 i Brannvesenet Sør IKS 
 
Onsdag 6.april 2022 klokken 12:00-14:00. 
 
Sted: Mandal brannstasjon 
 
 
 
Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Knut Berg Bentsen 
Brannsjef 
 
 
Vedlegg: 

- Se respektive saksfremlegg 
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SAKSKART TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 02/2022 
 
Saksnr. 03/2022 Godkjenning og innkalling av sakskart 
Saksnr. 04/2022 Årsberetning og regnskap for 2021 
Saksnr. 05/2022 Årsrapport Brannvesenet Sør IKS 2021 
Saksnr. 06/2022 Endret investeringsplan / innkjøp av tankbiler 
Saksnr. 07/2022 Vedtak i Farsund kommunestyre vedr stasjon Vanse 
Saksnr. 08/2022 Behandling av eierskapsmelding Lindesnes kommune 
Saksnr. 09/2022 Orienteringer til representantskapet 
Saksnr. 10/2022 Eventuelt 
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Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2022 
 
Saksnr. 03/2022 Godkjenning av innkalling og sakskart   
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakskart til representantskapsmøte 03/2022 godkjennes. 
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Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2022 
 
Saksnr. 04/2022 Årsberetning og regnskap for 2021   
 
Forslag til vedtak: 

• Regnskap med årsberetning for 2021 godkjennes. 
 
14.03.22, styrets behandling og vedtak: 
Årsregnskap med årsberetning for 2021 ble behandlet på styremøte 01/2022 14.03.2022. 
Følgende ble enstemmig vedtatt: 
 
Styret anbefaler representantskapet til å gjøre følgende vedtak: 

• Regnskap med årsberetning for 2021 godkjennes. 
 
Daglig leders forslag til innstilling: 
Brannsjefen anbefaler styret å invitere representantskapet til å gjøre følgende vedtak: 

• Regnskap med årsberetning for 2021 fastsettes. 
 
Vedlegg til saken: 

• Regnskap 2021 m/noter 
• Revisjonsberetning 2021 fra KomRev Sør IKS 

 
 

Saksfremstilling: 
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 2021 for de tre 
avdelingene: beredskap forebyggende og feier.  
 
Jfr. vedtektene for BvS, § 22, heter det at et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk 
(overskudd) ved årsoppgjør skal overføres til disposisjonsfond, tilsvarende skal merforbruk tas 
fra disposisjonsfond som også fungerer som ”buffer” for uforutsette utgifter.  
 
Jfr. vedtektene for BvS, § 20, skal kommunelovens budsjett- og regnskapsbestemmelser følges.  
 
  



Brannvesenet Sør IKS  Representantskapsmøte 02/2022 

5 
 

Årsberetning for BvS 2021 
Lindesnes kommune, som regnskapsfører, utarbeider regnskap med noter for BvS for 2021. 
Regnskapet settes opp i samsvar med kommunelovens prinsipper for god regnskapsskikk. 
 
Regnskapet for 2021 går i balanse etter at det er avsatt et samlet mindreforbruk på kr 4.518.193 
til disposisjonsfond vedrørende beredskap og forebyggende avdeling. 
 
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 selskapets merkostnader som følge av Covid-19 situasjonen 
er løst innenfor budsjett, og det er derfor ikke bedt om ekstra overføringer fra eierkommunene.  
  
 
Beredskapsavdelingen  
Beredskapsavdelingen endte opp med et mindreforbruk på kr 4.241.804. 
 
Dette skyldes i hovedsak mindrekostnad på ca kr 3.400.000 på lønn og merinntekt på ca kr 
870.000 på Refusjoner. 
 
Kostnad Lønn og sosiale utgifter: 

• Mindrekostnad fast lønn: Det var budsjettert med ansettelse av Opplæringsansvarlig. 
Vedkommende ble ansatt fra august 2021. 

• Merkostnad lønn innleie av vikarer: Både grunnet situasjon rundt Covid-19 og annet 
fravær. 

• Mindrekostnad Utrykninger: Det har vært mindre langvarige hendelser i 2021. 
• Mindrekostnad pensjon: Sammenheng med lavere lønnskostnader jmfr lavere kostnad 

Fast Lønn og Utrykninger enn budsjettert. I tillegg varierer pensjonskostnadens andel av 
lønn for hvert år og er først kjent mot slutten av året. 

• Premieavvik inntekt inkl. arbeidsgiveravgift ca kr 2.100.000: Består av differansen 
mellom betalt pensjonspremie til KLP og beregnet pensjonskostnad. Premieavvik i 
balansen pr 31.12.21 på kr 1.255.396 vil komme som kostnad i 2022-regnskapet i 
henhold til kommunale regnskapsregler. 

 
Inntekt Refusjoner: 

• Merinntekt sykelønn og fødselspenger fra NAV i forhold til budsjettert. 
 
 
Forebyggende avdeling 
Forebyggende avdeling endte opp med et mindreforbruk på kr 276.389. 
 
Dette skyldes i hovedsak mindrekostnad på ca kr 240.000 på lønn og merinntekt på ca kr 
110.000 på Refusjoner. 
 
Kostnad Lønn og sosiale utgifter: 

• Mindrekostnad fast lønn: En ansatt har redusert sin stilling med 50%. 
 
Inntekt Refusjoner: 

• Merinntekt sykelønn og fødselspenger fra NAV i forhold til budsjettert. 
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Feieravdelingen 
Totalresultatet for feieravdelingen havner på et mindreforbruk på kr 951 280 som er avsatt til 
bundet selvkostfond. 
 
Dette skyldes i hovedsak mindrekostnad på ca kr 470.000 på lønn og merinntekt på ca kr 
400.000 på Refusjoner. 
 
Kostnad Lønn og sosiale utgifter: 

• Mindrekostnad fast lønn: Det var budsjettert med ansettelse av to nye ansatte. Disse ble 
ansatt fra april 2021. 

 
Inntekt Refusjoner: 

• Merinntekt sykelønn, fødselspenger og lønnstilskudd fra NAV i forhold til budsjettert. 
• Merinntekt feiegebyr: Utført større omfang av feiing på fritidsboliger en planlagt. Hvert år 

frem til 2032 vil ytterligere 1000 fritidsboliger bli fulgt opp med feiing og tilsyn. 
 
 
Investeringsregnskapet 
Budsjettavvik i investeringsregnskapet er -1 631 104. 
Dette skyldes HMS-prosjekt på innkjøp av verneutstyr og materiell da ikke alt ble kjøpt inn i 
2021. Restbeløpet vil bli med i justert investeringsbudsjett 2022. 
Reduksjon i kostnad medfører reduksjon i bruk av lån i 2021. 
 
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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Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2022 
 
Saksnr. 05/2022 Årsmelding Brannvesenet Sør IKS 2021  
 
Forslag til vedtak: 
Representantskapet tar årsmelding for Brannvesenet Sør IKS til orientering. 
 
Daglig leders forslag til innstilling: 
Brannsjefen anbefaler representantskapet å ta årsmelding for Brannvesenet Sør IKS til 
orientering. 
 
Vedlegg: 

- Årsmelding for Brannvesenet Sør IKS 2021 
 
Saksfremstilling 
Årsmelding for Brannvesenet Sør IKS skal iht selskapsavtalen ikke formelt vedtas av 
representantskapet. Brannsjefen ønsker like fullt at representantskapet skal ha kjennskap til det 
samfunnsbidrag som er levert av etaten i 2021. 
For 2021 er det lagt ned et vesentlig arbeid i å fornye rapporten, særlig med tanke på at 
rapporten skal fremstå som moderne og inviterende, og således appellere til at den blir lest av 
publikum og eiere. Dette er en Brannvesenet Sør IKS’s informasjonsstrategi, med mål om blant 
annet å være en transparent organisasjon overfor eiere og innbyggere.  
I styrets behandling av saken ble det også protokollert at styret påpekte at «årsrapporten var 
svært informativ og lettlest. Kort sagt meget bra!» 
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Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2022 
 
Saksnr. 06/2022 Endring av investeringsplan / Innkjøp av tankbiler  
 
Forslag til vedtak: 

- Representantskapet gir brannsjefen fullmakt til å lyse ut anbud på anskaffelse av 2+1 
tankbiler i 2023 iht vedlagte revidert investeringsplan. 

 
14.03.22, styrets behandling og vedtak: 
Følgende ble enstemmig vedtatt: 
 
Styret inviterer representantskapet til å gjøre følgende vedtak: 

- Brannsjefen gis fullmakt til å lyse ut anbud på anskaffelse av 2+1 tankbiler i 2023. 
- Revidert investeringsplan må vedtas av representantskapet før kontraktinngåelse. 

 
Daglig leders forslag til innstilling: 
Brannsjefen anbefaler styret å invitere representantskapet til å gjøre følgende vedtak: 

- Brannsjefen gis fullmakt til å lyse ut anbud på anskaffelse av 2+1 tankbiler i 2023. 
- Revidert investeringsplan må vedtas av representantskapet før kontraktinngåelse. 

 
Vedlegg: 

- Plan: Investeringer og avskrivningsplan BvS 2022-2025 – revidert 17.03.22 
 
Saksfremstilling 
På investeringsplanen for 2022 står det en tankbil til Lyngdal brannstasjon. Det er i perioden 
2022-2024 planlagt innkjøpt 3 tankbiler til stasjonene Lyngdal, Farsund og Kvinesdal. Dette for 
å erstatte «gamle travere» med et voksende vedlikeholdsbehov.  
 
Markedssituasjonen for levering av chassis til lastebiler i Europa er i stadig endring, og 
dessverre til det verre med tanke på pris og leveringstid. Pr nå er det flere leverandører som 
oppgir minst 15 mnd levering på chassis. Det betyr at tiden fra bestilling til levering av komplett 
bil fort overstiger 18 mnd.  
 
Det tar også tid og en god del ressurser å gjennomføre anbud av denne størrelsen. Det er i 
utgangspunktet ikke planlagt med forskjellig spesifikasjon på de 3 tankbilene. Brannsjefen ser 
det derfor som en stor fordel at anskaffelse av nevnte biler kan gjennomføres som én 
anbudsforespørsel. Da man ut fra de markedsutsikter som foreligger i dag, ikke vil få levert 
tankbil i 2022, anbefales det derfor at man lyser ut anbud på 2 tankbiler i 2023, med opsjon på 
ytterligere en tankbil med samme leveransetidspunkt.  
Selv med en så rask anbudsprosess som mulig, er det stor sannsynlighet for at leveranse først 
vil kunne skje rundt årsskiftet 2023/2024.  
 
Brannsjefen minner representantskapet på at det arbeids med avtaler mot tunnel-eiere mtp del-
finansiering av disse bilene.  
 
Løsningen medfører ingen endring i finansieringsløsning. Anskaffelsene skal fremdeles 
finansieres ved opptak av lån. Dette er i henhold til revidert selskapsavtale, gjeldende fra 
01.01.2022. 
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Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2022 
 
Saksnr. 07/2022 Vedtak i Farsund kommunestyre vedr stasjon Vanse 
 
Forslag til vedtak: 
Representantskapet støtter brannsjefens vurdering i at Farsund kommune er behandlet i tråd 
med prinsipper for øvrige kommuner, og at det derfor ikke foreligger særskilte grunner til å 
forhandle om kostnadsfordelinger ved etablering av ny stasjon på Vanse i forhold til tidligere 
praksis. 
 
Daglig leders forslag til innstilling: 
Brannsjefen anbefaler representantskapet å støtte brannsjefens vurdering i at Farsund 
kommune er behandlet i tråd med prinsipper for øvrige kommuner, og at det derfor ikke 
foreligger særskilte grunner til å forhandle om kostnadsfordelinger ved etablering av ny stasjon 
på Vanse i forhold til tidligere praksis.  
 
Vedlegg: 

- Ingen 
 

Saksfremstilling: 
 
Høsten 2021 ble det sendt ut revidert selskapsavtale til BvS’ eierkommuner for behandling i 
respektive kommunestyrer. Endringene om fattet §7 Innskuddsplikt og eierandel, og §23 
Låneopptak. Innholdet i disse endringene forventes kjent fra tidligere saksbehandling. 
 
Under behandling i formannskapet i Farsund kommune 28.10.21, ble det fremmet følgende 
fellesforslag fra formannskapet: 
«Farsund kommune opptar forhandlinger med Brannvesenet Sør om de påbegynte og pålagte krav om 
oppgradering av Vanse Brannstasjon. Hensikten er å få en god kostnadsfordeling i tråd med tidligere praksis.»  
 
Et enstemmig vedtak fra Farsund kommunestyre, 11.11.21, lyder da følgende: 
 
«Farsund kommunestyre vedtar de foreslåtte endringer av selskapsavtalen for Brannvesenet Sør IKS som omfatter 
selskapsavtalens §§ 7- Innskuddsplikt og eierandel og 23-Låneopptak, jf selskapsavtalen dat. 10.09.2021. Farsund 
kommune opptar forhandlinger med Brannvesenet Sør om de påbegynte og pålagte krav om oppgradering av 
Vanse Brannstasjon. Hensikten er å få en god kostnadsfordeling i tråd med tidligere praksis.» 
 
Farsund kommune v/formannskapet er tidligere informert om at det må etableres ny stasjon på 
Vanse, da dagens stasjon/lokasjon ikke tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav. Pr i dag holder 
materiell og mannskap til i leide lokaler i tidligere bensinstasjon til Cirkle K.  
 
Brannsjefen presenterte saken vedr endringer i selskapsavtalen for formannskapet i Farsund 
kommune, men var ikke til stede da fellesforslaget ble utformet. Det er brannsjefens oppfatning 
at formannskapet i sitt fellesforslag viser til at BvS tidligere har oppgradert og bygget stasjoner 
ved låneopptak i selskapet. Det medfører riktighet. Eksempelvis er bygging av depot i 
Vigmostad, stasjon i Eiken, ombygging av stasjon på Kvinlog, investeringer som er foretatt ved 
låneopptak med tilhørende finanskostnader som belastes selskapets driftsbudsjett. Kostnadene 
fordeles deltakende kommuner iht fordelingsnøkkel i selskapsavtalen.  
 
Brannsjefen har gått gjennom styrebehandling av låneopptak/finansiering knyttet til selskapets 
stasjoner tilbake til 1998.  
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Det er å bemerke at oversikten kan inneholde feilkilder på følgende områder: 
- Det er kun listet opp oppgraderinger/nybygg som er finansiert som låneopptak/bruk av 

fond. Bruk av driftsmidler til formålet er ikke styrebehandlet og vanskelig å spore så langt 
bak i tid. 

- Kroneverdiene som er opplistet er ikke korrigert for prisstigning, så det er 
indeks/kroneverdi aktuelt år som er lagt til grunn. 

- Langt fra alle kommuner har vært deltakende fra 1998, og fordeling over perioden 1998-
2022 kan derfor være misvisende. 

 
Av tabellen fremgår det at BvS i perioden 2004 til d.d har leid/leier stasjonen på Vanse. Stasjon 
Vanse er den eneste som BvS har betalt leie for i denne perioden. De årlige summene er ren 
leie, strøm/avgifter kommer i tillegg som for alle andre stasjoner/depot. Leiekostnaden belastes 
driftsbudsjettet og fordeles iht selskapsavtalens fordelingsnøkkel. I denne perioden har BvS 
samlet blitt belastet med kr 614.000,- eks.mva. 
 
På bakgrunn av dette mener brannsjefen at BvS i all hovedsak har behandlet Farsund 
kommune på lik linje med øvrige eierkommuner, og mener at dette må hensyntas når partene 
skal diskutere «kostnadsfordeling i tråd med tidligere praksis». 
 
Styret er orientert om saken. Da saken omhandler forhold som nylig er behandlet av samtlige 
kommunestyrer i BvS’s eierskap, er representantskapet vurdert som riktig organ til å behandle 
saken. 
 
Tabell: Styrebehandlede investeringer + leie Vanse 
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Tabell: Fordeling av investeringer iht eierandel 
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Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2022 
 
Saksnr. 08/2022 Behandling av eierskapsmelding Lindesnes kommune 
 
Forslag til vedtak: 
Representantskapets forslag til vedtak fremkommer ved behandling av saken. 
 
14.03.22, styrets behandling og vedtak: 
 
Følgende ble enstemmig vedtatt: 
 
Styrets tar eierskapsmelding fra Lindesnes kommune til etterretning og oversender saken til 
representantskapet for endelig behandling. 
 
 
Vedlegg: 

- Utkast til eierskapsmelding for Lindesnes kommune 
 
Saksfremstilling 
Utkast til Lindesnes kommunes Eierskapsmelding ble sendt ut til selskap der Lindesnes 
kommune har eierandel, 16.12.2021  
 
Saken har nå vært oppe i kommunens Formannskap / Eierskapsutvalg der formannskapet 
ønsker tilbakemelding fra flere av selskapene og ber om at eierskapsmeldingen styrebehandles 
i alle selskaper der kommunen er hovedaksjonær eller har en større eierandel.  
 
Utkast til Lindesnes kommunes Eierskapsmelding sendes derfor ut på nytt med forespørsel om 
at meldingen styrebehandles.  
 
En eierskapsmelding skal etter lov inneholde;  

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring  
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresse eller tilsvarende 
interesse i  

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.  

 
Lindesnes kommunes Eierskapsmelding er bygget opp slik:  

• Innledning  
• Avgrensing av eierskapspolitikken  
• Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer  
• Prinsipper for eierstyring  
• Formål med eierskapet  
• Roller og ansvar  
• Konkretisering av eierstyringen  
• Omfang av eierskapet  

 
Frist for innspill legges til mandag 9. mai. 
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Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2022 
 
Saksnr. 09/2022 Orienteringer til representantskapet 
 
Forslag til vedtak 
Representantskapet tar brannsjefens redegjørelse til orientering 
 
Orientering til representantskapet 
Brannsjef sammen med styreleder orienterer om: 

- Rapportering fra arbeidsmiljøutvalg 
- Totalberedskapskommisjonen 
- Fremdrift Agder 110 
- Fremdrift ROS- og beredskapsanalyse 
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Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2022 
 
Saksnr. 10/2022 Eventuelt 
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