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Tilleggsbevilgning Follo  Brannvesen og vurdering av 
fremtidig samarbeidsstruktur   
 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 22/04023-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Ås kommune betaler et engangstilskudd for 2022 til Follo Brannvesen IKS 
som vedtatt i brannvesenets representantskap. For Ås kommune utgjør 

dette 682 000 kr.  
2. Ås kommune betaler et engangstilskudd for 2023 til Follo Brannvesen. 

Ordfører får fullmakt til å forplikte kommunen for inntil 2,3 mill. kr. som 

følge av vedtak i representantskapet.  
3. Ås kommune utrykker bekymring for Follo brannvesen sin situasjon og vil 

gå aktivt inn i en utredning om fremtidig samarbeidsstruktur sammen med 
de øvrige eierkommunene. 

4. Det foretas en særlig felles utredning mellom Frogn og Ås kommune. Her 
vurderes alternative organiseringer / tilknytninger for brannvesenet i våre 
kommuner. Det sees på mulighet for et felles brannvesen mellom de to 

kommunene eller en inntreden i MOVAR. 
 

 
Ås, 18.11.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
 
Vedlegg:  

 
 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 

Bakgrunn 
Dette saksfremlegg er laget felles av kommunedirektørene i Ås og Frogn. 
 

Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap bestående av kommunene 
Nordre Follo, Enebakk, Nesodden, Ås og Frogn. Ås kommune bærer 15% av 

selskapets kostnader, Frogn bærer 13%. 
 
Follo Brannvesen har i løpet av sommeren og høsten varslet om en rekke avvik. 

Disse er knyttet til så vel økonomi som driftssituasjon. Brannvesenet har følgelig 
varslet en økning i driftskostnadene på 34 mill. kr. Dette er så stor 

kostnadsvekst at kommunene må vurdere hele situasjonen rundt brannvesenet.  
 

 
Økonomi 
Follo brannvesen melder om et merbehov på 10 mill. kr i 2022, 34 mill. kr. i 

2023 og ytterligere økninger fremover. Kostnadsutviklingen med tilhørende 
fordeling mellom kommunene ser slik ut: 

 
 2022 

budsjett 
2022 krav 
fra styret 

2023 
deflatorjustert 

2023 
krav fra 
styret* 

2024 
krav fra 
styret* 

2025 
krav fra 
styret* 

Ås 17341  18865 18433 23 368  24 818  25 495  

Frogn 15227 16565 16168 19677 20039 20039 

Nordre Follo 55249 60103 58729 71396 72710 72710 

Enebakk 9798 10659 10415 12662 12895 12895 

Nesodden 16193 17616 17213 20925 21311 21311 

Sum 113808 123807 120977 147069 149777 149777 

*Grunnlag fra «Styrets anbefaling» mail sendt 18/10  

 

Follo Brannvesen IKS innmeldte først et høyere behov (i mail fra brannsjef 5/10). 
Her var det meldt et ønske om ytterligere ca. 22 mill. kr på sikt. Dette ble etter 
innspill fra representantskapet moderert til tallene som vist i tabellen over. 

 
Begrunnelsen er sammensatt. Det vises til økte kostnader, behov for betydelig 

flere stillinger i beredskap som følge av avvik fra arbeidsmiljøloven, behov for 
styrket administrasjon og etterslep i investeringer.  
 

Representantskapet godkjente ikke styrets forslag, men vedtok følgende i møte 
20.10.2022: 

 
Angående 2022-budsjettet: 

- Representantskapet innstiller til kommunestyrene at FBV tilføres en 

engangsbevilgning i 2022 for å dekke uforutsette kostnader som etterslep 
lønnsoppgjør, drivstoff, strøm og tilskudd Øst 110 med beløp 4,6 mill. 

 
Angående 2023-budsjettet 

- Punkt 1: Representantskapet forventer at Follo Brannvesen IKS budsjett 

for 2023 økes med kommunal deflator til dekning av lønns- og prisvekst. I 
tillegg tilføres en engangsbevilgning i 2023 til dekning av nødvendige 

HMS-tiltak/utstyr.  
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- Punkt 2: Ytterligere bevilgninger og investeringer må avvente til 

gjennomgang og analyse er gjennomført og behandlet i 

representantskapet. 

- Punkt 3: Det avholdes representantskapsmøte i november/desember 

knyttet til budsjett, hvor foreløpig gjennomgang og helhetlig analyse av 

selskapet knyttet til organisering/dimensjonering og struktur, med tidsplan 

og budsjett med forutsetninger i punkt 1, legges frem. 

 
Det foretas nå en total gjennomgang av driftsstruktur i Follo brannvesen. Dette 
arbeidet er nå igangsatt i regi av eierkommunene.  

 
 

Alternative løsninger: 
Det er flere alternative løsninger for vårt brannvesen fremover.  

 
Frogn og Ås har en ny stasjon med heltidsmannskaper. Det betyr at «vår del» av 
brannvesenet er enkelt organisert ved at begge kommuner dekkes av en 

heltidsbemannet stasjon. Det igjen betyr at det er en reell mulighet for oss å gå 
ut av samarbeidet om kostnadene nå øker vesentlig. For oss er det to 

hovedalternativer: 
1) Slå oss sammen med MOVAR 
2) Ås og Frogn driver brannvesen alene. 

 
I dag har Follo brannvesen 3 heltids stasjoner og 3 deltid. En av 

deltidsstasjonene har halv styrke på vakt (fremskutt enhet). I tallene under er 
det derfor beregnet 5,5 stasjoner i Follo brannvesen. Tabellen under gir ikke et 
fullstendig bilde da en heltidsstasjon er dyrere enn en deltidsstasjon samt at 

kommunene har en andel av forebyggende enhet mer i tråd med innbyggertall. 
Samtidig viser tabellen at Ås og Frogn har et handlingsrom.  

 

Andel kostnader i forhold til 
andel stasjoner. Innbyggertall 

Andel 
innbyggere 

Andel 
kostnader Andel stasjoner 

Ås og Frogn 36864 29 % 28 % 18 % 

 

Ut fra tabellen over kan det se ut som om det er mest økonomisk å stå alene. 
Dette er imidlertid en for enkel konklusjon da noen utgifter knyttet til 

brannvesen er delvis uavhengig av innbyggertall. Dette handler om ledelse, 
overbefalsvakt samt enkelte spesialfunksjoner. Videre er det beredskapsmessige 

og faglige fordeler å være en del av et større brannvesen. Nasjonalt har DSB 
vært klar i sin anbefaling om større brannvesen.  
 

Det er derfor for tidlig å si hva som lønner seg for Ås og Frogn, men ut fra 
varslede kostnadsøkninger er det verd å se på alternativer.  

 
Det er verd å merke seg at grensen ved et vaktlag som stasjonen på Korsgården 
i dag har er 50 000 innbyggere. Det vil si at et eget brannvesen for Ås og Frogn 

antakelig først vil få en stor kostnadsendring når vi i sum passerer 50 000 
innbyggere.  
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Uttreden:  
Selskapsavtalen paragraf 16 sier følgende om uttreden: 

  
- 16.1 Den enkelte deltaker kan med to års skriftlig varsel til styret si opp 

sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. Uttreden kan 

skje med øyeblikkelig virkning i de forhold som er angitt i lov om 
interkommunale selskaper § 30, 2. ledd.  

- 16.2 Utløsningssummen til den uttredende deltaker fastsettes til dennes 
andels nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Iht. Vedtak i 
representantskapet 20.11.2020  

- 16.3 Dersom partene ikke blir enige om utløsningssummens størrelse, 
avgjøres slike tvister med bindende virkning av en sakkyndig voldgiftsrett 

på fem medlemmer. Partene oppnevner én dommer hver, som sammen 
oppnevner voldgiftsrettens leder. En av partene kan i stedet bestemme at 

tvisten skal bringes inn for det ordinære rettsapparatet etter de 
alminnelige vernetingsreglene i tvisteloven § 4-4.  

- 16.4 For øvrig legges regelverket i lov om interkommunale selskaper § 30 

til grunn 
 

Det vil si at en uttreden (2 år) vil ta vesentlig lenger tid enn det tar å utrede 
dagens organisering opp mot alternativer (som tar maksimalt 1 år). Det er derfor 
et alternativ å varsle uttreden nå, men samtidig varsle at man vil trekke denne 

dersom man er tilfreds med utfallet av de prosesser som nå pågår i Follo 
brannvesen.  

 
 
 

Kommunedirektørenes vurdering 
Situasjonen rundt Follo brannvesen er spesiell. Det kan ikke erindres at noen 

annen kommunal eller interkommunal virksomhet noen gang i løp av få måneder 
har endret sin virkelighetsbeskrivelse så fundamentalt og samtidig krever en så 
stor kostnadsøkning. Riktig nok er beløpet redusert gjennom nye runder mellom 

representantskap og styre, men beløpet er fremdeles betydelig.  
 

En økning som det Follo Brannvesen ber om betyr at vi må nedprioritere andre 
kommunale tjenester. Det er derfor ikke mulig å se for seg at vi som 
eierkommuner kan gi en så stor økning i budsjettene uten å se på alternativer. 

 
Kommunedirektørene vil også peke på at de dokumenter som er fremlagt for 

representantskapet har betydelige svakheter i forhold til normale krav til 
beslutningsunderlag. Det sees i liten / ingen grad på alternativer, kombinasjoner 
av stillinger, omlegging av struktur o.l. Det må en langt bedre og bredere 

utredning til for å få et godt beslutningsunderlag i Follo Brannvesen IKS sine 
styrende organer.  

 
Kommunedirektørene vil på bakgrunn av dette på det nåværende stadium ikke ta 
stilling til enkeltpåstander knyttet til driften, men kort kommentere at det er en 

selvfølge av selskapet drives innen lovens rammer.   
 

Kommunedirektørene peker videre på at Ås og Frogn gjennom stasjonen på 
Korsegården har en effektiv stasjonsstruktur, samt et innbyggertall som gjør 

stasjonen robust. Dette gjør at kommunene har reelle handlingsalternativer. Det 
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er derfor interessant se på hvilke løsninger som er best for våre innbyggere over 
tid. 

 
Følgelig mener kommunedirektørene at vi må jobbe med flere prosesser 
samtidig. Det anbefales at det gjennom vinteren jobbes med følgende: 

1) For det første må vi sette fullt trykk på utredningene knyttet til Follo 
brannvesen som vedtatt i representantskapet.  

2) Vurdere grunnlag for inntreden i MOVAR 
3) Vurdere grunnlag for eget brannvesen for Ås og Frogn. 

Ut fra resultatet av disse utredningene bør kommunestyrene fatte et vedtak om 

veien videre. Sak om dette kan forventes over sommerferien. Dersom man 
velger å gå ut av dagens samarbeid er oppsigelsestiden to år.   

 
 

Økonomiske konsekvenser 
Ås kommune har i HP 2023-2026 satt av 1,086 mill. kr til deflatorjustering av 
budsjettet til Follo Brannvesen IKS. Styrets budsjettforslag var ikke kjent når 

arbeidet med kommunedirektørens forslag til HP 2023-2026 ble avsluttet. Det 
ble derfor stipulerte en antatt overføring fra Ås kommune til Follo Brannvesen 

IKS. Det viser seg at dette anslaget er dekkende for å finansiere en økt ramme 
til Follo Brannvesen i 2023 på inntil 2,3 mill. kr.   
 

 
Konklusjon 

Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 682 000 kr ekstra til Follo 
Brannvesen i 2022 i tråd med representantskapets vedtak. I tillegg gis Ordfører 
fullmakt til å forplikte kommunen for inntil 2,3 mill. kr. i 2023 som følge av 

vedtak i representantskapet. 


