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Virksomhetens art og hvor den drives 

Setesdal brannvesen IKS er ett interkommunalt selskap med fem eierkommuner (fra nord 

mot sør): 

 Bykle 

 Valle 

 Bygland 

 Evje og Hornnes 

 Iveland 

Hovedkontor/ administrasjoner er på Evje brannstasjon i Evje og Hornnes kommune. 

 

Setesdal brannvesen IKS skal på vegne av eierkommunene ivareta eiernes oppgaver, plikter 

og behov innenfor brann og eksplosjonsvern, ulykkes- og redningsberedskap, 

brannforebygging, kontrolloppgaver og andre forhold som naturlig hører inn under dette 

formålet. Dette innbefatter også feier og tilsynstjeneste av alle byggverk (hus, hytter, 

fritidsboliger m.m.) som har fyringsanlegg, ivaretakelse av plikter og oppgaver knyttet til 110 

sentral og håndtering av akutt forurensing.  

Alle oppgaver skal utføres innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.  

 

Styrende organer 

Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet hadde 2 møter i 2020 
og de faste medlemmer var: 

Gro Anita Mykjåland  leder  Iveland kommune 

Terje Møkjåland  medlem Iveland kommune 

Svein Arne Haugen  nestleder Evje og Hornnes kommune 

Britt Ingrid Andersen  medlem Evje og Hornnes kommune 

Sigbjørn Åge Fossdal  medlem Bygland kommune 

Olav Neset   medlem Bygland kommune 

Steinar Kyrvestad  medlem Valle kommune 

Margit Dale   medlem Valle kommune 

Jon Rolf Næss   medlem Bykle kommune 

Tone Lise Avdal   medlem Bykle kommune 

 

Styret er representert med en representant fra hver kommune, samt to representanter for 
de ansatte. Styret hadde 4 styremøter i 2020 og de faste medlemmene var: 

Lasse Hornnes   medlem Iveland kommune 

Dag Haugland   styreleder Evje og Hornnes kommune 

Liv Åsne A. Andersen  nestleder Bygland kommune 

Torunn Charlotte Nyberg    medlem  Valle kommune 

Stig Ertzeid   medlem Bykle kommune (slutt juli, erstattet av vara ut året) 

Knut Arne Nilsen  medlem Representant for faste ansatte 

Albert Kjetså   medlem Representant for deltidspersonell 
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Organisasjon 

Administrasjon 

Administrasjonen består av 3 heltidsstillinger: Daglig leder/ brannsjef, avdelingsleder 

beredskap og avdelingsleder forebyggende.  

Operativt ledes brannvesenet av en overordnet vakt med brannsjefs myndighet. Pr nå er 

denne vakten delt på 5 personer. 

 

Bolig og feierseksjonen 

Bolig- og feierseksjonen 5 heltidsansatte: Feierformann, 2 feiere, 1 fagarbeider og en lærling. 

 

Brannmannskaper og stasjoner 

Det er kommunene som eier og drifter brannstasjonene for egen regning, mens selskapet 

disponerer (leier) brannstasjonene og lønner/drifter mannskap, kjøretøy, materiell.  

Setesdal brannvesen IKS er organisert med ca. 88 deltidsbrannkonstabler fordelt på 8 

brannstasjoner. Det er 21 brannbiler fordelt på stasjonene. 

 

 
 
Antall deltidsmannskaper svinger. I 2019 var selskapet nede i 78 som følge av at det de siste 
årene er sluttet flere enn det tilsatt.  I 2020 ble det tilsatt 16 ny og selskapet kom opp i 88. 
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Gjennomsnittlig normal avgang er det gjennomsnittlig behov for tilsetting av 4-5 
deltidsmannskaper årlig. 
Drift av stasjonene er organisert ved at en av deltidsmannskapene er stasjonsansvarlig og 

står for fast kontroll av kjøretøy og materiell hver 14. dag. Stasjonsansvarlig følger opp at 

kjøretøy gjennomfører service og EU godkjenninger og loggfører det digitalt.  

 

Kjøretøy og utstyr er i forholdsvis grei standard i forhold til nasjonalt gjennomsnitt. Det er 
imidlertid utstyr som ikke er beredskapsmessig godt nok og alderen på kjøretøy stiger 
raskere enn selskapet klarer å fornye dem. Brannbilene er i gjennomsnitt over 16 år. 
 

Lønnssatser/ godtgjørelse for deltidspersonell 2020 

Brannvesenet følger kommunal lønnsutvikling, kommunal tariff og har i tillegg egen 

bransjeavtale (sfs2404). Lønnsoppgjøret i kommunal sektor for 2020 endte på 1,7%.  

 

     Brannkonstabel           Utrykningsleder 

Radiogodtgjørelse  21.280 kr/år    30.280 kr/år 

Øvelse dagtid    207,- kr/time    217,- kr/time 

Utrykning dag 50%   349,- kr/time    366,- kr/time 

Utrykning natt/ helg 100% 466,- kr/time    488,- kr/time 

 

All utrykning lønnes som overtid medregnet all tid fra alarm går til man er "hjemme igjen".  

Og uansett med minst to timer. Lønn og godtgjørelse utbetales to ganger i året; juni og 

desember.  

 

Setesdal brannvesen IKS har også en egen lokal særavtale der blant annet godtgjørelse for å 

bære varslingssystem er regulert (radiogodtgjørelse). Denne avtalen ble i 2020 sagt opp av 

deltidsmannskapene med krav om høyere godtgjørelse. Partene kom ikke til enighet. 

Forhandlingene er gjenopptatt og fortsetter inn i 2021.  

 

Endringer i fast bemanning - 2020 

Jan Arild Åkre ble tilsatt som avdelingsleder forebyggende avdeling fra og med 1. mai 2020.  
Knut Arne Nilsen og Thomas H. Mørk, ble uteksaminert som feiersvenner. Det var dermed 
tre feiersvenner i seksjonen. Kjartan Nicolaysen ble ansatt som fagarbeider (feierlærling). I 
tillegg er Thomas Fredheim ansatt som feierlærling.  
Bolig- og feierseksjonen har øket fra 3 til 5 mann, som følge av lovpålagt krav om feiing og 
tilsyn også i fritidsboliger. 
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Oppdrag – Utvikling 

Utrykninger 

Antall utrykninger er i gjennomsnittlig 202 stk siste 5 år. Tendensen er stigende og i 2020 

hadde Setesdal brannvesen IKS 206 utrykninger til sammen.  

 

 
* Antall utrykninger i diagram over er noe høyere enn tidligere rapportert for 2016-2019 ettersom det nå er 

bedre tilgang til statistikk dra direktoratet og fordi det nå registreres flere typer utrykning enn tidligere. 

 

Det var ingen "store"/ langvarige hendelser i 2020. Mange hendelser løses også med få 
mannskaper. Det er ca 5 mannskaper i snitt pr utrykning.  Mange utrykninger løses innen 30 
minutter, de aller fleste innenfor to timer.  
Det har vært en økende tendens på utrykning til helserelaterte hendelser. Også på de som 
ikke nødvendigvis vurderes innenfor brannvesenets anliggende. Brannvesen i Agder er enige 
om at bære/ løfte-oppdrag fra AMK faktureres AMK med kr. 6.000,- pr gang.  
 

Utrykninger fordelt på den enkelte kommune 

Figuren under viser antall utrykninger for den enkelte kommune. Når flere kommuner blir 
kalt ut (eks. ved bygningsbrann og skogbrann) er det bare «eierkommunen» av hendelsen 
som registreres på hendelsen.
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Figuren under vises de forskjellige kategoriene det er rykket ut til siste fem år. 

 

 

ABA 

ABA er automatiske brannalarmanlegg tilknyttet 110 sentralen. I Setesdal brannvesen IKS` 

fem kommuner er det til sammen 138 slike anlegg. 

 

Bykle   28  

Valle   19 

Bygland  20 

Evje og Hornnes 56 

Iveland  15 

Totalt   138 

 

Setesdal brannvesen IKS fakturerer eier av de automatiske brannalarmanlegg med 4.000,- 

kr/år. 10% av det betales videre til Agder 110.  

110 sentralen ligger i Arendal, men er besluttet flyttet til Kristiansand i forbindelse med 

bygging av ny politistasjon. Hensikten er samlokalisering med politiets operasjonssentral 112 

og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral - AMK 113. Flyttingen er planlagt effektiv fra 

01.01.2023 

 

Kompetanseheving 2020 

Brannsjef gjennomførte i 2020 Norges brannskoles ledelse trinn D og forebyggendekurs 

17 mannskaper har påbegynt lastebilsertifikat klasse C for i 2020 

13 mannskaper har påbegynte Norges brannskoles Bef 1 utrykningslederkurs i 2020 

 

Øvelser 2020 

2020 var ett unormalt øvingsår pga korona. Flere øvelser ble delt opp for mindre grupper 
med tanke på å redusere risiko. Øvelser ble også kuttet fra 3 til 2,5 timer i 2020. Det 
videreføres ikke i 2021 men økes igjen til 3 timer.  
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Korona 

På grunn av korona har ble det i 2020 ikke gjennomført; Åpen dag for publikum, deltakelse 

på landbrukets dag. Det ble gjennomført mindre forebyggende arbeid på skoler og det var 

gjennomført et redusert antall tilsyn med særskilte brannobjekter og færre tilsyn med 

fyringsanlegg.  

 

Tilsyn 

Det er 180 §13 bygg i Setesdal (særskilte brannobjekter) som brannvesenet fører tilsyn med.  

 

Bygg som hører til A – objekt er; bygninger og område hvor brann kan medføre tap av mange liv. (sjukeheim, hotell etc.) 

Bygg som hører til b – objekt er: bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den 

virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særskilte brannfare fare for stor brann, eller som kan medføre store 

samfunnsmessige konsekvenser (eks. Byglandsfjord sag) 

Bygg som hører til c – bygg er: viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg. 

 

Boligtilsyn og feiing 

Det er tre feiere (brannforebyggere) i Setesdal brannvesen IKS. I 2020 er det også tilsatt en 
fagarbeider og en lærling, slik at seksjonen utgjør fem ansatte.  
Det er antall røykløp som definerer mengden som skal feies, og føres tilsyn med. Intervallene 
mellom hver feiing risikovurderes. Kortversjonen av risikobasert tilsyn og feiing er at det skal 
gjennomføres tilsyn og feiing med 2-8 års mellomrom for enebolig. For fritidsbolig og andre 
byggverk kan det trolig bli opp mot 10 år mellom hver feiing og tilsyn.  
 
Det har vært vanskelig å få god oversikt over antall røykløp. Tallene året startet med var: 

Boligtilsyn og feiing                        
Setesdal brannvesen IKS 

Bykle Valle Bygland 
Evje og 

Hornnes 
Iveland SUM 

Gebyr 
årlig 

Budsjett-
grunnlag årlig 

Røykløp i bruk 3910 2374 2010 4165 1095 13554 kr 300 kr 4 066 200 

Objekter 4129 2389 1977 3810 979 13284   
Ildsted med data grunnlag 2129 1297 1465 2875 962 8728   
Ildsted rentbrennende 2888 1255 761 2044 516 7464   

Kommune A B C Passive Ikke i bruk 

Iveland 13 4 1 1  

Evje og Hornnes 42 10 4 8 2 

Bygland 25 4 3   

Valle 24 2 0  1 

Bykle 26 8 1   

Sum 130 28 9 9 3 

Totalt antall objekt i bruk 167 

Sum totalt 180 
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Ildsted ikke rentbrennende 1038 1183 1290 2239 629 6379   
 
Feil i programvaren som ble benyttet medførte at SUM senere ble nedjustert til 12.628. 
Dette vil kvalitetssikres opp mot alle fem kommuner i 2021.  

 

Arbeidsmiljø 

Det har ikke vært sykmeldinger blant de heltidsansatte i 2020.  Det har i 2020 ikke 
forekommet uhell/ ulykker under innsats og arbeid.  
 
Det har vært uttrykt misnøye blant deltidsmannskaper på at radiogodtgjørelse ikke har økt 
utover deflator (indeksregulering). Det har blitt lagt fram for styret og er en viktig og 
vanskelig problemstilling som følger selskapet inn i 2021. 
 
Det er etablert en verneorganisasjon med ett verneombud for hver av de fem kommunene.  
 

Likestilling, inkludering og mangfold 

Hovedtillitsvalgt for deltidsbrannmannskapene deltok i 2019 på mangfolds-seminar for å 

kompetanseheve seg på tiltak, muligheter og gode eksempler på å etablere større mangfold 

blant ansatte i brannvesenet. 

 
Det er tilsatt 4 kvinnelige brannkonstabler i 2020 og selskapet er meget positive til 
rekruttering av flere. Det er ønskelig med deltakelse fra begge kjønn. For å styrke den 
samlede kompetanse og for å få tilgang på flere dyktige brannfolk i rekrutteringsprosesser.  
 

Noen få brannkonstabler har utenlandsk bakgrunn, men sammenlignet med befolkningen 

for øvrig er det liten grad av flerkulturelt mangfold. Det er også liten grad av mangfold for 

ansatte med funksjonshemming. Det kan årsaksforklares med krav til helseattester og/ eller 

fysisk funksjonsevne til flere av funksjonene i brannvesenet. 

 

Klima og miljø 

Setesdal brannvesen IKS ønsker å fremstå som en ansvarlig aktør med tanke på de klima- og 

miljøutfordringer samfunnet står ovenfor. Det må vurderes hvordan organisasjonen kan 

opptre i hverdagen, for å være best mulig klimanøytral. 

Setesdal brannvesen er forøvrig en viktig aktør for å bekjempe forurensingshendelser og 

redusere skadeomfang når slikt akutt skjer. 

 

Informasjonsstrategi 

Beredskapsinformasjon går ut på sms fortløpende til mannskaper på aktuell brannstasjon. 

Hjemmesiden www.sb-iks.no skal inneholde riktig og relevant informasjon til publikum. 

Facebook brukes til brannforebyggende informasjon, egenpublisitet og øvrig brannrelatert 

informasjon. 

Brannsjefsinfo på 1-2 sider går ut til alle ansatte med kopi til styret 1-2 ganger i måneden. 

 

http://www.sb-iks.no/
https://m.facebook.com/SetesdalbrannvesenIKS/
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Informasjon om øvelser:  

 Årlig øvingsplan klar senest desember året før. 

 Innkalling på SMS en uke i forveien 

 Påminnelse om øvelse på SMS samme dag. 

 

Møtearenaer: 

 Internt husmøte på Evje brannstasjon fredager 09.00.  

 Verneombudmøte halvårlig og etter behov. 

 Tillitsvalgtmøte halvårlig og etter behov. 

 Utrykningsleder halvårlig og etter behov. 

 Nettverksmøter med andre brannvesen og samarbeidspartnere. 
 

Økonomi 

Selskapet har to forskjellige budsjett;  

 Driften av Setesdal brannvesen IKS som finansieres gjennom tilskudd fra 

eierkommunene. Balansen gikk i 2020 omtrent i 0 etter at det var benyttet oppsparte 

fondsmidler til å dekke uforutsette ekstrautgifter til vinterhjul og innmontering av 

setebelter. Årsresultatet ble deretter et svakt mindreforbruk på kr 25.763,-  

 Driften av feier- og tilsynstjenesten som er finansiert etter selvkostprinsippet via 

fakturering fra kommunen til den enkelte bygningseier. Det ble et underforbruk i 2020 

(korona-relatert) som ventes å hentes inn i 2021 om driften normaliseres.  

Underforbruk tilbakeføres kommune. 

 

Lån/ investeringsplan 

Lånenivået er nå på ca. 10,5 millioner (innkjøp av brannbiler og varig materiell). Det er i 

selskapsavtalen åpnet for at det kan lånes inntil 20 millioner. 

 

Spesielle kostnader i 2020:  

 Fem av de 21 brannbiler manglet setebelter. Dette kostet ca. 67.000,- å utbedre.  

 Nytt krav til vinterdekk fra 01.11.2020 kostet ca. 400.000,- å utbedre. 

 Verkstedutgifter var budsjettert med 300.000, men det kom på over 500.000. Bilene blir 
eldre og det er å forvente like store eller også større verkstedutgifter i 2021. Spesielt er 
det bekymring knyttet til potensielle driftskostnader på liftene i Evje og Bykle. 

 Fullføring av endring av koblingstype på brannslanger ble fullført i 2020.   
 

Utfordringer/ arbeidsoppgaver for Setesdal brannvesen IKS 2020 og fremover 

 Lukke arbeidstilsynets avvik på Byglandsfjord og Hovden brannstasjoner. 

o Byglandsfjord brannstasjon foreslås videreført. Innledningsvis som ren stasjon de 

neste to år under forutsetning av at det kan legges til rette for ivaretagelse av 

personell, materiell og kjøretøy på bygland før retur til Byglandsfjord.  

o Hovden er under bygging og det var tett konstruksjon innen utgangen av 2020. 

Forventes ferdig sommeren 2021. Dette blir en fullverdig stasjon med alle HMS 

krav ivaretatt. 
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 Kostnader ved å utdanne mannskaper iht grunnkurs, utrykningslederkurs (befalskurs), 

klasse C (lastebilsertifikat) og kode 160 (utrykningssertifikat/ blålyssertifikat) vurderes for 

lavt budsjettert.  

o Planen er å gjennomføre grunnkurs for 15 mannskaper i 2021-22 og ytterligere 15 

mannskaper i 2022-23.  

o Behov for midler til kode 160 blir aktuelt nå som det er iferd med å komme i 

orden med lastebilsjåfører. 

 Kostnader til drift, reparasjoner, vedlikehold og innkjøp av kjøretøy og annet varig  

o Driftskostnadene med bilene stiger voldsomt. Det gikk med kr 500.000,- i 2020. 

Dette forventes stige ytterligere fremover. 

 Kostnadskrevende øvelser/ kurs/ utstyr/ materiell vurderes for lavt budsjettert 

o Vi ser oss nødt til å legge varig driftsmateriell inn i 10 års investeringsplan og 

dermed skyve på bilinnkjøp. 

 Følge opp arbeidsmiljø for deltidsmannskaper. 

 Ivareta HMS for våre feiere (brannforebyggere) med dusj/ garderobe/ garasje/ kjøretøy 
fasiliteter. 

 Rekruttere, lære opp og beholde feiere/ lærlinger. 

 Holde feierbudsjettet så ikke gebyret må heves vil være meget utfordrende. 

 Kostnader for drift av nødnett og drift av 110 sentraler er varslet vil øke betydelig 
fremover. 

 Setesdal brannvesen IKS ROS 2020 har lagt fram en rekke anbefalinger som er tatt til 
orientering i representantskapet. Anbefalinger som vurderes gjennomført må 
kostnadsberegnes og legges fram for representantskapet med korrigerte anbefalinger.  
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Setesdal brannvesen IKS har godt utdannet og dyktige mannskaper, mye bra kjøretøyer og 

utstyr, nye og moderne stasjoner og vurderes å opprettholde generell høy standard og 

beredskap. Regionen er langstrakt og har spredt fast bosetting med stedvis mye 

fritidsboliger og turisme. Sett i forhold til antall innbyggere har regionen forholdsvis mange 

stasjoner med tilhørende mannskaper, kjøretøyer og utstyr/ materiell.  Det forholdet kan 

under visse omstendigheter utfordre beredskaps-, bemannings- og kanskje betalingsevnen.  

 

Videre drift 

Styret mener det er grunnlag for videre drift, og årsregnskap er satt opp med den forståelse. 

 

 

 

 

Styret i Setesdal brannvesen IKS, 11.03.21 

 

 

 

Dag Haugland   Knut Olav Forgard   Lasse Hornnes 

styreleder   varamedlem    styremedlem 

 

 

 

 

Torunn Charlotte Nyberg      Vidar Johnsen 

styremedlem        styremedlem 

 

 

 

 

Albert Kjetså        Knut Arne Nilsen 

styremedlem        styremedlem 

 

  

     

 

Mikael S. Kristiansen 

brannsjef/ daglig leder 

 


