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Organisering av brann- og redningstjenesten i Follo- 
og Mosseregionen (FMBR) 
 
Styringsgruppens anbefalinger, 2. juli 2014. 
 
 
Saksopplysninger: 
Follorådet besluttet høsten 2011 å utrede mulig sammenslåing av de to 
brannvesenene i Follo, alternativt etablere et nærmere samarbeid. MIB-kommunene 
ble senere invitert inn i utredningsarbeidet, og var deltakere i prosessen fra og med 
fase 1.  

 
Utredningens fase 1 ble lagt frem for kommunestyrene til behandling høsten 2013.  
Samtlige kommuner med unntak av Råde, var positive til å videreføre arbeidet. Det 
ble satt som forutsetning for gjennomføring, at driften av nytt selskap skulle etableres 
innenfor de eksisterende økonomiske rammer. Noen av kommunene hadde riktignok 
avvikende vedtak vedrørende kostnadsfordelingen, hvor det var lagt inn vilkår for 
deltakelse. Råde oppga at de ønsket å undersøke mulighetene for samarbeid med 
branntjenestene i bykommunene i syd. 
 
Styringsgruppen har i ettertid forespurt Råde om de fortsatt ønsker å være med 
videre i utredningsarbeidet, og tilbakemeldingen var positiv. 
 
I fase 1 ble det lagt frem 2 alternative organisasjonsmodeller, den ene gjaldt full 
sammenslåing, og det andre gjaldt utvidet samarbeid. Kommunene konkluderte med 
å vedta alternativ 1, og som følge av dette skulle fase 2 inneholde følgende:  
 
1) en overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for brann- og redningstjenesten, 
herunder om endringer i fremtidig organisering vil påvirke kvaliteten på tjenesten, og 
 
 2) en vurdering av de økonomiske konsekvenser av en sammenslåing, der driften 
etableres innenfor de eksisterende rammer og der driften sikrer de vedtatte 
bemanningsnormer og responstider 
 
3) en analyse av utfordringene på kort og lengre sikt innen feltet, og 
 
4) utkast til vedtekter, dvs. selskapsavtale 
 
Fase 2 
Til utredning av punktene 1 og 2, ble valgt firmaet Analyse & Strategi, som er en del 
av Multiconsult.  
 
Den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen konkluderer med at en 
sammenslåing av brannvesenene i Follo- og Mosseregionen vil være økonomisk 
lønnsom og vil kunne medføre en forbedret håndtering av hendelser i forhold til 
dagens organisering. Sammenslåingen vil være økonomisk lønnsom grunnet de 
stordriftsfordeler og effektivitetsgevinster som kan oppnås ved å unngå trippelarbeid 
og ved å oppnå mer spesialiserte arbeidsoppgaver. Videre vil omorganiseringen føre 
til et mer robust brannvesen, spesielt i sårbare situasjoner.  
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Styringsgruppens vurdering og anbefaling på bakgrunn av utredningene 
Den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen har hatt som hovedmål å belyse 
hvorvidt endringer i organiseringen av brannvesenene i Follo og Mosseregionen vil 
påvirke kvaliteten på brann- og redningstjenestens håndtering av hendelser og den 
vil derfor danne beslutningsgrunnlag for å kunne ta stilling til endringer i 
organiseringen. 
 
I analysen er det identifisert potensielle hendelser som kan oppstå i regionen. Disse 
er basert på brannvesenets egne ROS-analyser og kommune- og region-ROS. 
Deretter er endringer av håndteringen av hendelser som følge av et sammenslått 
brannvesen diskutert, og det er lagt stor vekt på at endringene hovedsakelig vil 
framkomme i forbindelse med ledelsesfunksjoner og økt spisskompetanse.  
 
De to hovedfunnene er for det første at en sammenslåing vil frigjøre ressurser i 
stabs- og støttefunksjoner og kan føre til at ledelsen kan fokusere mer på rene 
ledelsesoppgaver enn det som er mulig i dag. Frigjort ressurs er estimert til 1,1 
årsverk. Dernest kan et større samlet korps muliggjøre en økt spesialisering innenfor 
konkrete fagområder, - særlig kan det frigis ressurser til å drive mer forebyggende 
arbeid.  
 
I konklusjonen i rapporten går det fram at hovedårsaken til at en sammenslåing vil 
være økonomisk lønnsom er knyttet til stordriftsfordeler og effektivitetsgevinster som 
kan oppnås ved å unngå trippelarbeid og ved å få mer spesialiserte 
arbeidsoppgaver. Stordrifts- og effektivitetsgevinsten kan anses som den ekstra tiden 
ledelsen vil kunne få til å fokusere på ledelsesaktiviteter. Økt tid og kvalitet på 
ledelsesfunksjonene kan blant annet innebære bedre grunnlag for risikobasert 
prioritering gjennom økte muligheter for å gjennomføre overordnede risikoanalyser 
og tenke strategisk og langsiktig.  
 
I tillegg vil en sammenslåing føre til et mer robust brannvesen, spesielt i sårbare 
situasjoner. Med en samlet enhet vil brannvesenet få et større kontrollspenn og vil 
dermed være i stand til å koordinere operasjoner på tvers av større geografiske 
områder enn i dag, noe som vil gi økt robusthet og større mobiliseringsevne. 
  
Se rapportens punkt 5, konklusjoner. 
 
Styringsgruppen presiserer at det i noen tilfeller i dag foreligger manglende 
tilfredsstillelse av forskrifter og krav. Dette er et ansvar som påligger det enkelte 
selskap, og som ev. må forutsettes håndtert av et nytt selskap. 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av ovennevnte har styringsgruppen godkjent rapporten i fase 2.  
 
Medvirkning i prosessen  
Fase 2 er gjennomført i nært samarbeid med de tillitsvalgte. Det er gjennomført 1 
oppstartsmøte, videre 5 møter knyttet til rapporten og 3 møter i forbindelse med 
utarbeidelse av trygghetsavtalen. Brannsjefene har også møtt på disse møtene. I 
fase 2 har det også vært åpnet for at 1 tillitsvalgt fikk observatørstatus i 
styringsgruppen. 
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Analyse av utfordringene fremover 
Follorådet har bedt om en analyse av de utfordringer brann- og redningsvesenene 
står overfor på kort og lengre sikt. Det er utarbeidet et notat som beskriver disse, jf. 
vedlegg nr. 1. Analysen bygger bl.a. på Brannstudien fra DSB i desember 2013. De 
forholdene som anses å påvirke fremtidig dimensjonering og organisering av brann- 
og redningstjenestene er 1) endringer i samfunnet, 2) følger av hendelser, 3) 
endringer i brann- og redningsvesenet og 4) utfordringer med demokratisk styring og 
kontroll. Det vises til vedlagte analyse. 
 
Trygghetsavtale 
Det er fremforhandlet utkast til trygghetsavtale med organisasjonene, som er ment å 
danne grunnlag for de ansattes rettigheter ved overdragelsen til nytt selskap. 
Avtaleutkastet bygger på arbeidsmiljølovens regler, og presiserer hvilke rettigheter 
de ansatte har i forbindelse med overføring til nytt selskap.  
 
Det punktet i avtalen som har vært drøftet spesielt, dreier seg om 
lønnsharmonisering. De som i dag er ansatt i MIB har et høyere lønnsnivå enn de 
ansatte i de øvrige selskapene. Det er beregnet at en harmonisering som bringer de 
øvrige ansatte opp på samme nivå som MIB, vil innebære en økt kostnad på kr 5,2 
mill. I avtalen er foreslått at harmoniseringen foretas over 2 år, dvs. at det samlede 
budsjettet til FMBR øker med kr 2,6 mill. første året, og ytterligere kr 2,6 mill. andre 
året. Dette er en budsjettpost som ikke tenkes belastet lokalt lønnsoppgjør. Det økte 
nivået videreføres i fremtidige budsjetter.  
 
Etableringskostnader 
Dette vil bestå av å tilrettelegge brannstasjonen på Korsegården til å være egnet for 
å samlokalisere brannvesenets administrasjon. Dette bør kunne gjøres uten 
særskilte kostnader, da lokalene anses godt tilrettelagt. 
 
Videre er det behov for å omregistrere alle kjøretøy på nytt organisasjonsnummer, 
dette er kostnadsestimert til ca. kr 0,1 –  0,15 mill. Dekor og skilting med ny logo, til 
kjøretøy, stasjoner m.m. er estimert til kr 0,8 mill.  
 
I tillegg kommer nye brevmaler, logoer på trykksaker og arbeidstøy. Totalt er 
etableringskostnadene antatt å beløpe seg til minimum kr 1 mill. 
 
Som nevnt over, inneholder fremforhandlede trygghetsavtale bestemmelse om at 
lønnsnivået i det nye selskapet blir harmonisert over de første 2 driftsårene. 
Kostnadene skal dekkes fra en pott utenfor lokale lønnsforhandlinger. Dette er 
kostnadsberegnet til totalt kr 5,2 mill., som fra år 2 må legges til de nåværende 
rammer for selskapene.  
 
Styringsgruppens vurderinger 
Med de forslag som er nevnt over, er det styringsgruppens oppfatning at ett samlet 
brannvesen vil gi Follo- og Mosseregionen et fremtidsrettet og bærekraftig 
brannvesen til gagn for regionene. Brannvesenet vil være kostnadseffektivt og ha de 
ressursene som skal til for å være nytenkende og møte morgendagens utfordringer 
innenfor dette feltet. 
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Ett sammenslått brannvesen for de 11 aktuelle kommunene, ville gi følgende 
eierfordeling, basert på innbyggertall. 

 
• Enebakk kommune  6 % 
• Frogn kommune  8 % 
• Moss kommune          16 %  
• Nesodden kommune 9 % 
• Oppegård kommune        14 % 
• Rygge kommune  8 % 
• Råde kommune  4 % 
• Ski kommune         15 % 
• Vestby kommune  8 %  
• Våler kommune  3 %. 
• Ås kommune   9 % 

 
Styringsgruppen har lagt til grunn at alt utstyr og alle eiendeler i de 3 selskapene 
inngår som innskudd i det nye selskapet, basert på foretatt registrering. 
 
I etableringsåret vil budsjettrammen for selskapet måtte øke med minimum kr 3,6 
mill. På permanent basis må budsjettrammen økes med 5,2 mill. kroner fra år 2. 

Dette relaterer seg til etableringskostnader og lønnsharmonisering, se over. 
 
Økte budsjettrammer er ikke i tråd med kommunestyrenes intensjon i vedtakene etter 
fase 1.  
 
Med grunnlag i ovennevnte har styringsgruppen likevel foretatt en grundig analyse av 
mulig kostnadsfordeling i et nytt selskap. Uansett hvilke prinsipper gruppen legger til 
grunn for fordeling, vil mange av kommunene få et vesentlig større budsjettansvar 
enn i dag.  
 
På bakgrunn av ovennevnte synes det lite sannsynlig å oppnå positive vedtak i 
samtlige kommunestyrer, noe som er en forutsetning for å gjennomføre den aktuelle 
sammenslåing. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet ga 5. oktober 2012 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe som 
skulle utrede hvordan de samlede ressursene i brann- og redningsvesenet kan 
utnyttes best mulig, og i samhandling med andre beredskapsaktører. 
Arbeidsgruppens rapport ble levert til departementet 2. desember 2013.  

Hovedanbefalingen til arbeidsgruppen er å organisere brann- og redningsvesenene 
fylkesvis, slik at det blir 18 eller 19 enheter, avhengig av om Oslo og Akershus blir en 
felles enhet eller ikke. Høringsfristen var 17.2.14. Saken er til behandling i Justis- og 
Beredskapsdepartementet, og statsråden har uttalt at dette også må ses i 
sammenheng med Politianalysen. Behandling i Stortinget er ikke fastsatt. 
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Konklusjon 
Styringsgruppen finner at det ikke er mulig å etablere et nytt brannvesen innenfor 
gjeldende økonomiske rammer.  Kommunestyrenes intensjoner er dermed ikke 
oppfylt. 
 
Tatt i betraktning brannstudien, som forventes behandlet av Stortinget i løpet av kort 
tid, er det styringsgruppens anbefaling å avslutte prosessen med å slå sammen de 3 
brannvesenene i Follo- og Mosseregionen, og avvente styringssignaler fra sentralt 
hold. 
 
 
 
Thore Vestby, ordfører i Frogn og styringsgruppens leder.  
 


