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Til: Rådmenn i Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, Oppegård, og Ås, samt styremedlemmer i 

Søndre- og Nordre Follo brannvesen IKS 
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Fra: Tillitsvalgt og brannsjefer i Søndre- og Nordre Follo brannvesen IKS   

 

5. juli 2014 

NOTAT VEDRØRENDE ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG 

MOSSEREGIONEN (FMBR) 

Innledning 

Det vises til styringsgruppens saksopplysninger (nedsatt av kommunestyrene), anbefalinger 

og konklusjon. Tillitsvalgt og brannsjefer i Søndre- (SFB) og Nordre Follo brannvesen (NFB) er 

enige i styringsgruppens konklusjon om at det ikke er mulig å etablere et felles brannvesen i 

Follo- og Mosseregionen etter kommunestyrenes økonomiske intensjoner.  Vi er derimot 

ikke enige i at den beste løsningen er å avvente videre sammenslåing av selskapene etter 

nærmere styringssignaler fra sentralt hold.  

Kommunestyrene vedtok i fase 1 å utrede et felles brannvesen i Follo. I dette arbeidet skulle 

det vurderes synergieffekt ved et samarbeid/sammenslåing med Mosseregionens 

brannvesen. Fase 2 viser at det ikke er økonomiske synergieffekter med en sammenslåing 

med Mosseregionen. Det er ikke vurdert muligheter eller gevinster med et Follo brannvesen, 

slik det opprinnelige vedtaket lyder på. Tillitsvalgte og brannsjefer i SFB/NFB mener at det er 

fullt mulig å opprette et Follo brannvesen innenfor eksisterende økonomiske rammer. I 

tillegg peker både styringsgruppen og utarbeidede rapporter på gode faglig argumenter for å 

danne et felles brannvesen. Vår oppfatning er at et felles brannvesen i Follo vil være et 

fremtidsrettet, kostnadseffektivt og et bærekraftig brannvesen. Vi vil i dette notatet 

begrunne synspunktene om muligheten for et Follo brannvesen nærmere. 

Det er tidligere foretatt flere utredninger om felles brannvesen i Follo med anbefaling om å 

danne et felles brannvesen.  

Brannstudien 

Styringsgruppen anbefaler å avvente videre statlig styringssignaler. Styringsgruppen viser 

blant annet til brannstudien hvor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fikk 

i oppgave å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede hvordan de samlede ressursene i brann- 
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og redningsvesenet kan utnyttes best mulig. DSB arbeidsgruppen har vurdert følgende 3 

modeller for organisering: 

Modell 1 følger fylkesgrensene og innebærer at det blir 18–19 brann- og redningsvesen, 
avhengig av om Oslo og Akershus skal være selvstendige, eller slås sammen. 
Arbeidsgruppens begrunnelse for denne modellen er at det må vurderes en organisasjon 
som er betraktelig større enn de fleste av dagens brann- og redningsvesen, og at de allerede 
etablerte administrative fylkesgrensene er et naturlig utgangspunkt for denne modellen.  
 
Modell 2 innebærer en organisering som skal dekke minst 100 000 innbyggere, eller følge 
fylkesgrensene. Grensen for organisasjonen skal ikke komme i strid med allerede etablerte 
administrative grenser. Denne modellen vil kunne bli lik modell 1, men gir en fleksibilitet 
innenfor de største fylkene. Den samfunnsøkonomiske analysen har anbefalt denne 
modellen. 
 
Modell 3 innebærer en organisering som sikrer at brann- og redningsvesenet dekker minst 
20 000 innbyggere. Grensen for organiseringen bør ikke være i strid med allerede etablerte 
administrative grenser. Arbeidsgruppen analyserer her en modell som i større grad er lik 
dagens situasjon. Denne modellen gir det klart største antall brann- og redningsvesen. 
Modellen er ikke anbefalt av arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsgruppens vurderinger knyttet til modell 1 og 2 er relativt like for mange av kriteriene. 
Fordelen med modell 2 er at den gir en viss lokal fleksibilitet ved utformingen av grenser for 
brann- og redningsvesenene. Dersom det er gode argumenter for det, kan man for eksempel 
lokalt differensiere ut fra geografiske, eller andre forhold. Den samfunnsøkonomiske 
analysen anbefaler modell 2, først og fremst ut fra at den gir fleksibilitet for kommunene når 
det gjelder utforming av sine brann- og redningsvesen, samt at modell 1 gir betydelige 
ulemper knyttet til geografiske avstander.  
 
SFB/NFB peker på at fylkesgrensen mellom Østfold og Akershus kan sees som en 
administrativ grense som medfører dobbelt arbeid knyttet til beredskap og samvirke 
partnere. Et felles Follo brannvesen er mer i tråd med modellene i brannstudien, og 
fullstendig i tråd med modell 2. Det nye selskapet vil ha et innbyggergrunnlag på ca. 119 000 
innbyggere og innbyggertallet er ventet å stige kraftig i tiden fremover. I flg. medieoppslag er 
de fleste kommunene i mot en organisering etter modell 1 – Fylker. Flertallet av 
kommunene, inkludert Ski og Oppegård foretrekker en organisering etter regioner, dvs. 
modell 2 (jfr. medieoppslag og høringssvar). 
 
Lokale utfordringer i regionen 

Det har vært noen store og krevende hendelser i Follo regionen som viser at det er behov for 

en større og mer slagkraftig brannvesen, jfr. brannene i Oslofjordtunell. Det er viktig å 

fremheve at hendelsen på ingen måte ble håndtert dårlig, men et felles brannvesen sikrer en 

større slagkraft på alle nivå og et bedre samkjørt brannvesen gjennom felles ledelse, 

planverk og øvelser. Spesialutstyr kan dekkes i et samarbeid over et større område. 
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Utviklingstrekk understreker at risikomomenter og faren for store hendelser blir større i 

tiden fremover. Eksempelvis utfordrer ny infrastruktur i form av lange tuneller både på vei 

og jernbane vår beredskap og kompetanse. Prognoser og erfaring tilsier flere naturskapte 

hendelser og økende transport av farlige stoffer gjennom Folloregionen som vil gi nye 

utfordringer og oppgaver for et brannvesen. Dette er, slik vi har forstått saken, også noe av 

grunnen til at Fylkesmannen i Akershus bevilget penger til en utredning, da det er ønskelig 

med et mer robust brannvesen i Follo. 

I et vekstområde vil det komme flere utfordringer som stiller økende krav til kapasitet og 

kompetanse innenfor det brannforebyggende arbeidet. Å samle kompetansen til et større 

miljø vil gi større fleksibilitet og mulighet for å spesialisere kompetansen. Det blir i tiden 

fremover større fokus på risikobasert brannforebyggende arbeid (analyser, forvaltning og 

brannforløpsvurderinger). Vi mener et felles Follo brannvesen med et samlet forebyggende 

miljø vil styrke det brannforebyggende arbeidet i regionen.  

Det er i dag en uenighet mellom Ski og Ås kommuner (SFB/NFB slokkeområde) om 

godtgjøring for brannberedskap i området Ski grense til Nygårdskrysset samt Togrenda. 

Uenigheten er påklagd til Fylkesmannen som vil avgjøre saken. Et felles Follo brannvesen vil 

løse denne uenigheten til beste for alle parter. Forskrift om organisering og dimensjonering 

av brannvesen (Dimensjoneringsforskriften), Kommunens sentralforbund og Fylkesmannen 

anbefaler et felles brannvesen spesielt der det er diskusjoner knyttet til fordelinger av 

kostnader i felles tettsteder.  

Både SFB og NFB har begrensede ressurser knyttet til ledelse og administrasjon til å ivareta 

alle oppgavene i en selvstendig enhet. En sammenslåing vil gi mulighet til å styrke 

støttefunksjonene. I dag mangler SFB en person i ledelsen i henhold til krav i 

Dimensjoneringsforskriften. De ansatte er positive og ser fordelene ved en sammenslåing av 

Søndre og Nordre Follo brannvesen. Vi mener tiden er moden for å danne et felles 

brannvesen og situasjonen samlet gjør at en sammenslåing nå er meget gunstig.  

Økonomi og eierandeler 

Basert på utarbeidet trygghetsavtale i forbindelse med FMBR prosjektet vil kostnader til 

lønnsharmonisering utgjøre kr 600 000,- for SFB/NFB. I tillegg kommer det kr. 50 000,- i 

lønnsharmonisering knyttet til feiing av skorsteiner, som er et eget selvkostområde med 

finansiering gjennom feiegebyr. Dette er en vesentlig forskjell fra FMBR med 5,2 millioner, 

jfr. saksfremlegget til styringsgruppen. Vi foreslår at kostnaden på kr. 600 000,- dekkes inn 

gjennom en stillingsreduksjon, da det er en vakant stilling pr. dags dato eller over drift. 

Brannsjefene garanterer at dette er mulig. Andre omstillingskostnader vil bli vesentlig 

mindre, jfr. saksfremlegg til styringsgruppen. Noe merking og utskifting av arbeidstøy vil 

kunne løses over tid, for eksempel ved å omdisponere egne midler det første driftsåret.  
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Ett sammenslått brannvesen for de 6 kommunene tilhørende SFB og NFB, ville gi følgende 
eierfordeling, basert på innbyggertall.  
• Enebakk kommune 9 %  
• Frogn kommune 13 %  
• Nesodden kommune 16 %  
• Oppegård kommune 22 %  
• Ski kommune 25 %  
• Ås kommune 15 % 

Det legges til grunn at alt utstyr og alle eiendeler i de to selskapene inngår som innskudd i 

det nye selskapet, basert på foretatt registrering.  

I etableringsåret 2015 legges budsjettrammen for begge selskaper til grunn. 

Fordelingsnøkler mellom kommunene i Follo  

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen benytter følgende innbyggertall 

for å dimensjonere brannvesenet: 

Antall innbyggere i det største 

tettsted. Felles tettsted 

mellom kommunen er også 

dimensjonerende. 

 vaktstyrke  

 antall vaktlag 

 beredskap for tankbil og høydeberedskap 

 overordnet vakt (vakthavende brannsjef) 

Antall innbyggere i kommunen  brannsjef 

 avdelingsledelse 

 tilsynspersonell 

 

Tabellen med krav stilt i Dimensjoneringsforskriften viser at minimumsbrannberedskapen i 

kommunen er dimensjonert etter antall innbyggere i tettsted. Ledelse og tilsynspersonell i 

forebyggende avdeling dimensjoneres etter antall innbyggere i kommunen.  
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Det finnes en rekke ulike modeller for finansiering av felles brannvesen.  Følgende utdrag 

kan gjengis: 

Brannvesen Fordelingsnøkkel 

Midt Hedmark 

brannvesen 

IKS 

Fordeles prosentvis ut ifra hva det enkelte brannvesen ville kostet som frittstående.  

Verdal Alle kostnader unntatt beredskap er fordelt på folketall. Pga. ulike krav til beredskap 

fordeles disse kostnadene etter faktiske kostnader. 

Mib IKS Mosseregionen sitt brannvesen har en spesiell fordelingsnøkkel som nå er under 

reforhandling.  

Øvre 

Romerike 

brann IKS 

ROS avvik legges til før kostnader fordeles med en lik medlemsavgift 1 % av totalt 

budsjett. Øvrig kostnad fordeles pr. innbygger. 

 

Brannvesenet 

Sør IKS 

Har en spesiell fordelingsnøkkel som baserer seg på: 

 Grunnpakke i forhold til beredskap i den enkelte kommune. Døgnbemannet, 
deltid med vakt og deltid uten vakt. 

 50 % av det forebyggende budsjettet fordeles i forhold til § 13 bygg i den 
enkelte kommune. 

 5 % av totalbudsjettet fordeles i forhold til skogsareal.  

 Resten fordeles pr. innbygger. 

 

Følgende modeller er vurdert: 

1. Prosentvis etter dagens netto driftskostnader.  
2. Prosentvis etter antall innbyggere. 
3. Prosentvis etter Dimensjoneringsforskriften (kombinasjon av innbyggertall i 

kommunen og tettsted). 
 

Modell 1. Prosentvis etter dagens netto driftskostnader 

Dette er modellen Søndre- og Nordre Follo brannvesen benytter til å fordele sine kostnader 

mellom kommune etter dagens selskapsavtaler. Denne modellen har vært benyttet mellom 

Follo kommunene i flere år.  

Nordre Follo brannvesen fordeler kostnadene etter innbyggertall. I tillegg er det en 

skjevdeling som følge av at heltidsmannskaper koster mer enn deltidsmannskaper. 

Oppegård og Ski betaler henholdsvis 0,5 % mer av kostnadene, mens Enebakk betaler 1 % 

mindre. 
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Søndre Follo brannvesen fordeler driftsutgifter på den enkelte kommune som følger: 

 Drift og investeringer for stasjonen på Nesodden dekkes av Nesodden kommune. 

 For Frogn og Ås med felles stasjon og utstyr blir drift og investeringer fordelt mellom de 

to kommunene etter innbyggertall. 

Felleskostnadene fordeles ut ifra eierandel mellom de tre eierkommunene: 

 Lønnskostnader brannsjef, avdelingsledere, overbefalsvakt og sekretær. 

 Regnskapsføring, revisjon, IKT og telefon. 

 Kontorlokaler. 

Ved å legge til grunn 2013 tallene vil den prosentvise andelen fordele seg slik: 

Kommuner (FBV) 
kostnad  % 

fordeling 

Enebakk 5 964 8,3 

Frogn 9 813  13,6 

Nesodden 9 263 12,9 

Oppegård 16 733 23,3 

Ski 18 967 26,4 

Ås 11 200 15,6 

  71  940 100,1 
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Modell 2. Prosentvis etter antall innbyggere i kommunen. 
 

Kommuner (FBV) Innb. 2013 Innb. % 
Kr etter 

Innb.  

Kr etter Innb. 

nåværende  

Differanse 

kr 

Oppegård 26 255 22,2 16 007 16 733 -726 

Ski 29 542 25,0 17 510 18 967 -1 817 

Enebakk 10 626 9,0 6 860 5 964 896 

Nesodden 18 297 15,5 10 290 9 263 1 027 

Frogn 15 671 13,2 9 147 9 813  -666 

Ås 17 967 15,2 10 290 11 200 -910 

  118 358 100,1 71 940 71  940  0 

 

Innbyggertall er en vanlig fordelingsnøkkel. Denne fordelingen tar ikke i særlig grad hensyn 

til Dimensjoneringsforskriftens forutsetning for brannberedskap i kommunen som er basert 

på innbyggertall i tettsteder. Heltids kasernerte mannskaper plassert i helkontinuerlig skift 

på brannstasjonen koster mer enn deltidsmannskaper med hjemmevakt. Nesodden og 

Enebakk som har deltidsmannskaper får i dette tilfellet en høyere andel av netto 

driftskostnader i motsetning til de andre kommunene som har kasernerte mannskaper på 

brannstasjon. Denne modellen ivaretar en fornuftig fordeling av administrative og 

brannforebyggende kostnader. 

Modell 3. Prosentvis etter Dimensjoneringsforskriften (blanding av innbyggertall i 

kommunen og tettsted). 

Denne modellen skal ivareta en fordeling av administrative og brannforebyggende kostnader 

etter innbyggertall. Beredskapsnivået i den enkelte kommune danner grunnlaget for 

kommunens kostnader.  

Dette er en mer komplisert metode for å fordele kostnadene mellom kommunene. Det vil 

være utfordrende å budsjettere kostnadene på den enkelte brannstasjon og 

regnskapstallene kan avvike fra planlagt drift. Det vises til at Nordre Follo brannvesen IKS 

regnskapsfører kostnaden på den enkelte avdeling og brannstasjon. Dette gir et tilnærmet 

riktig regnskapsmessig bilde av hva brannberedskapen koster i den enkelte kommune.   

Det er ingen erfaringstall fra begge selskaper å vise til, men det kan gis et eksempel fra 

årsrapporten til Nordre Follo brannvesen på administrasjon og Oppegård brannstasjon: 
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 Administrasjon og felleskostnader Oppegård brannstasjon 

 Regnskap 

31.12.11 

Regnskap 

31.12.12 

Regnskap 

31.12.13 

Regnskap 

31.12.11 

Regnskap 

31.12.12 

Regnskap 

31.12.13 

Lønn og sosiale utg. 2 467 016 2 706 261 3 867 449 11 313 123 11 177 192 11 634 529 

Drift 4 851 484 5 098 099 6 381 954 2 906 638 3 060 176 2 958 919 

Sum driftsutgifter 7 318 500 7 804 360 10 249 403 14 219 761 14 237 368 14 593 448 

       

Inntekter -2 310 068 -2 043 796 -4 548 794 -1 108 369 -955 436 -1 139 670 

Sum driftsinntekter -2 310 068 -2 043 796 -4 548 794 -1 108 369 -955 436 -1 139 670 

Netto differanse 5 008 432 5 760 564 5 700 609 13 111 392 13 281 932 14 593 448 

       

Admin. Tillegg - - - 2 000 368 2 288 672 2 267 702 

Beredskapskostn. - - - 15 111 760 15 570 604 15 721 480 

       

Tilskudd - - - 13 260 000 14 019 000 14 527 000 

Differansen - - - 1 851 760 1 551 604 1 194 480 

Tabellen viser at Oppegård kommune innbetaler et lavere tilskudd en den reelle 

driftsmessige kostnaden. 

Følgende ligger til grunn for modellen:  

 Felleskostnader til administrasjon og brannforebyggende arbeid fordeles etter 
innbyggertall i kommunen. 

 Beredskapsnivå som den enkelte kommune er ansvarlig for, er beregnet ut ifra 
samlet netto driftskostnad forutgående år. Dersom en kommune velger å ha en 
beredskap/standard som er bedre enn vedtatte norm, vil fordelingsnøkkelen justeres 
deretter. 

 Felles tettsteder mellom kommunene kan medføre en deling av kostnader mellom 
kommunene. Slike tettsteder finnes mellom Oppegård, Ski og Ås kommuner. Alle tre 
kommuner har imidlertid samme beredskapsnivå, så for en sammenslåing kan man 
se bort fra dette.  

 Evt. inntekter for det lokale brannvesenet tilfaller lokal kommune. Eksempel: 
Oppegård kommune godtgjør mannskaper på Oppegård brannstasjon arbeid med å 
sjekke brannkummer i kommunen. Inntekten går til fradrag på beredskapsandelen 
for Oppegård kommune.   
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 Brannstasjonsleie som den enkelte kommune fastsetter faller direkte på egen 
kommune. 

 Driftskostnader på brannstasjon tilfaller egen kommune. Eventuelle 
energieffektivisering tilfaller investeringskommunen. 
 

Det anbefales å benytte modell 1 ved etableringstidspunktet og at det foretas videre 
evaluering av modell 3 i løpet av de 5 første driftsårene. Modell 3 ivaretar lokale 
forutsetninger og vil være tilnærmet det den enkelte kommune kostnadsmessig ville hatt om 
de drev et eget brannvesen. Dette gir muligheter for den enkelte kommune til å påvirke 
beredskapsnivået i egen kommune. Den enkelte kommune bærer selv kostnadene knyttet til 
nivå og utnyttelse av lokal beredskap.  
 
Veien videre 

Det er pr. i dag ikke utarbeidet et forslag til selskapsavtale. Kommunestyrene må uansett 

behandle en sak om delegering av myndighet etter lov og forskrift til det nye selskapet før 

etablering. Vi vil anbefale en behandling av selskapsavtalen i den forbindelse. Grunnen til 

dette er nødvendigheten av å foreta en analyse for å se på plassering av feier og 

tilsynsseksjonene og muligheten for å samle seksjonene til et sted. Poenget er å foreta en 

analyse av muligheter for å unngå større ombygningskostnader og at man finner den 

optimale organisatoriske løsningen. 

Vestby kommune som ligger i Follo er en naturlig tilslutningspartner når man legger til grunn 

modellene i brannstudien. Det er imidlertid en 2 års oppsigelsestid med Movar/MIB, dvs. 1,5 

år grunnet Moss kommunes oppsigelse av avtalen.  

Vår anbefaling 

Tillitsvalgte og brannsjefer i Søndre- og Nordre Follo brannvesen anbefaler: 

 Styret i Søndre- og Nordre Follo brannvesen IKS om å innstille en fusjon mellom 

begge selskaper ovenfor eierne av selskapene. 

 Kommunestyrene i Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, Oppegård, og Ås kommuner om å 

sammenslå Søndre- og Nordre Follo brannvesener til et felles Follo brannvesen. Vi 

håper derfor på at rådmenn/ordførere kan anbefale et felles brannvesen i 

innstillingen til kommunestyrene. 

Forslag til innstilling: 

1 x vedtar å inngå i et felles brannvesen med Follo kommunene/fusjonere Søndre- og 

Nordre Follo brannvesen IKS. 

2 Budsjettramme 2014 for Søndre- og Nordre Follo brannvesen IKS legges til grunn for 

det nye selskapet. Kommunens kostnader skal beholdes uendret. 
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3 Selskapsavtale og delegasjonsfullmakt legges frem for kommunestyret i god tid før 

etablering av nytt selskap.  

 

Vennlig hilsen  

Johan Stokkeland  Joakim Tveter    

Kst brannsjef SFB  SFB tillitsvalgt fagforbundet    

 

 

Dag Christian Holte   Jan Erik Fredriksen    Janne Hovdenakk 

Brannsjef NFB   NFB tillitsvalgt fagforbundet  NFB tillitsvalgt NITO  

 

 

 

 


