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Eventuelt  

 
 
 
 
Frogn , 12.02.2016 

 
 

Ludolf Bjelland 
Styreleder  

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til brannsjef    
dag@follobrannvesen.no 
 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Informasjon 

Status vedrørende 110 organisering.  
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Saker til behandling 

 
FBS-1/16 Utestående beredskapskostnad 
 
Saksbehandler:  Dag Christian Holte Saksnr.:  16/00716-4 
Behandlingsrekkefølge   Møtedato  
1 Styret Follo brannvesen 1/16 18.02.2016 
2 Representantskapet Follo brannvesen  18.04.2016 
 
 
Innstilling:  
Utestående fordring på kr 6 038 722,- knyttet til beredskapskostnader mot Ås 
kommune anbefales frafalt. Beløpet tas i sin helhet ut av regnskapet, noter m.v. 
 
Saken legges frem for representantskapet  
 
  
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Tidligere Nordre Follo brannvesen dekket førsteutrykningen som følge av raskeste 
enhet i deler av Ås kommune. Som følge av mange og ensidige utrykninger er det 
satt fram krav om betaling av en andel av beredskapskostnaden overfor Ås 
kommune. Dette var i tråd med anbefaling fra KS nedfelt i KS-rundskriv. Søndre Follo 
brannvesen har på vegne av Ås kommune avvist kravet. Ski kommune har påklaget 
uenigheten til Fylkesmannen. Utestående beløp utgjør pr 31.12.2015 kr 6 083 722. 
 
På bakgrunn av klagen fra Ski kommune ble ordførerne i Follo innkalt til 
Fylkesmannen. Fylkesmannen ville den gangen sammenslå brannvesenene fremfor 
å ta stilling til kravet. 
 
Nordre Follo brannvesen har av tidligere representantskap fått beskjed om å 
opprettholde kravet inntil et felles brannvesen var en realitet.  
 
Med bakgrunn i sammenslåing av Nordre- og Søndre Follo brannvesen anbefales 
det å frafalle kravet i sin helhet. Beløpet er avskrevet i regnskapet og vil derfor ikke 
ha noen regnskapsmessig virkning.  
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FBS-2/16 Årsregnskap 2015 
 
Saksbehandler:  Dag Christian Holte Saksnr.:  16/00716-1 
Behandlingsrekkefølge   Møtedato  
1 Styret Follo brannvesen 2/16 18.02.2016 
2 Representantskapet Follo brannvesen  18.04.2016 
 
 
Innstilling:  
Styret godkjenner årsregnskapet for 2015 med følgende: 
 

1. Uinndekket kostnader i investeringsregnskapet (fra SFB) på kr 238 938,34 dekkes av 
årets mindreforbruk fra avdeling 1050/1070. 
 

2. Merforbruk knyttet til drift av sivilforsvarslager (1080) på kr 63 021,26 dekkes ved å 
benytte årets mindreforbruk fra avdeling 1050/1070. 
 

3. Resterende beløp på årets mindre forbruk med kr 3 203 231,43 avsettes på 
disposisjonsfond 2561001 for å dekke fremtidig kostnadskrevende investeringer på 
brannbiler og utstyr.  

 
Styret innstiller ovenfor representantskapet å godkjenne regnskapet for 2014 med 
punktene 1, 2 og 3. 
 

 
SAKSOPPLYSNING 
 
  
 
Styret skal behandle årsregnskapet før Follo distriktsrevisjon skriver ut sin revisjonsberetning. 
Revisjonen vil at styret har en oversikt over regnskapet og at eventuelle kommentarer fra 
styret oversendes revisor. I tillegg må styret vedta hvordan årets merforbruk og/eller 
mindreforbruk skal dekkes/disponeres. Når revisjonsberetningen foreligger legges 
revisjonsberetningen frem for styret i en egen sak.  
 
Regnskapet for 2015 er ført etter kommunale regnskapsprinsipper og regnskapet KOSTRA 
rapporteres til SSB. Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanse og investeringsregnskap. 
Nedenfor er det gitt opplysninger som anses som viktig for å bedømme selskapets stilling og 
resultat. Det er i tillegg gitt opplysninger som ikke fremgår av årsregnskapet.  
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FOLLO BRANNVESEN IKS  
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DRIFTSBUDSJETT/-REGNSKAP 
 
 

Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.    budsjet Regnskap i fjor
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter 7 6 096 665 5 273 500 3 659 000 3 931 631
Overføringer med krav til motytelse 6 74 244 911 71 795 000 52 909 000 51 805 529
Andre statlige overføringer 0 0 0 91 000
Andre overføringer 65 491 0 0 5 000
Sum driftsinntekter 80 407 067 77 068 500 56 568 000 55 833 160

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 4, 5 57 340 942 58 926 500 32 586 000 31 648 512
Sosiale utgifter 4 Inkl. i lønnsutg. Inkl. i lønnsutg. 10 125 000 9 536 013
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 7 13 657 836 12 067 165 8 603 000 9 866 933
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 5, 7, 8 4 543 895 6 379 000 3 196 000 2 927 551
Overføringer 2 1 388 389 1 842 500 1 845 000 1 073 105
Avskrivninger 9 2 145 230 1 621 000 1 621 000 1 628 219
Sum driftsutgifter 79 076 293 80 836 165 57 976 000 56 680 332

Brutto driftsresultat 1 330 774 -3 767 665 -1 408 000 -847 172

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 580 913 1 361 000 400 000 453 950
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter 580 913 1 361 000 400 000 453 950

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 10 54 613 115 000 115 000 57 995
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Avdrag på lån 10 331 330 306 000 306 000 249 140
Sum eksterne finansutgifter 385 943 421 000 421 000 307 135

Resultat eksterne finanstransaksjoner 194 970 940 000 -21 000 146 815

Motpost avskrivninger 9 2 145 230 1 621 000 1 621 000 1 628 219

Ordinært driftsresultat 3 670 975 -1 206 665 192 000 927 862

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 843 473 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 100 000 100 000 157 743
Bruk av bundne fond 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger 843 473 100 000 100 000 157 743

Overført til investeringsregnskapet 1 656 285 0 0 137 692
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 13 0 0 0 140 572
Avsatt til disposisjonsfond 13 0 292 000 292 000 0
Avsatt til bundne fond 13 702 060 0 0 9 403
Sum avsetninger 2 358 345 292 000 292 000 287 668

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 2 156 103 -1 398 665 0 797 937

 
 
Regnskap og regulert budsjett gjenspeiler 1 halvår Nordre Follo brannvesen IKS og 2 halvår Follo brannvesen 
IKS. Som følge av dette er ikke budsjettert balanse i null. 
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KAPITALBUDSJETT/-REGNSKAP 

 
 
 
  

Noter

Regnskap 

2015

Regulert 

budsjett

Opprinnelig 

budsjet

Regnskap 

2014

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 19 000

Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 0 38 000 225 000 1 095 227

Sum inntekter 0 38 000 225 000 1 114 227

Utgifter

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon7, 9 665 111 1 125 000 900 000 4 380 906

Overføringer 0 38 000 225 000 1 095 227

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0

Sum utgifter 665 111 1 163 000 1 125 000 5 476 133

Finanstransaksjoner

Kjøp av aksjer og andeler 147 701 0 0 137 692

Dekning av tidligere års udekket 1 161 906 1 162 000 1 162 000 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0

Avsatt til bundne investeringsfond 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 1 309 607 1 162 000 1 162 000 137 692

Finansieringsbehov 1 974 718 2 287 000 2 062 000 4 499 598

Dekket slik:

Overført fra driftsregnskapet 1 656 285 975 000 0 137 692

Bruk av lån 0 0 500 000 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 843 000 843 000 0

Bruk av disposisjonsfond 13 318 433 469 000 719 000 3 200 000

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0

Sum finansiering 1 974 718 2 287 000 2 062 000 3 337 692

Udekket/udisponert 0 0 0 -1 161 906
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BALANSEREGNSKAP 
 

Noter R 2015 R 2014

EIENDELER

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 21 967 77 837

Utstyr, maskiner og transportmidler 9 24 925 708 21 007 616

Aksjer og andeler 4 2 554 315 1 047 062

Pensjonsmidler 3, 4 111 120 229 52 096 602

Sum anleggsmidler 138 622 219 74 229 117

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 12 1 516 577 1 036 465

Premieavvik 4 3 167 736 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 11 19 711 366 6 992 590

Sum omløpsmidler 24 395 680 8 029 055

SUM EIENDELER 163 017 899 82 258 172

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Disposisjonsfond 13 3 933 523 1 032 809

Bundne driftsfond 13 3 604 169 821 398

Regnskapsmessig mindreforbruk 1) 3 505 191 843 473

Regnskapsmessig merforbruk 2) -63 021 -45 536

Udekket i inv.regnskap -238 938 -1 161 906

Kapitalkonto 3 -8 282 109 2 633 648

Sum egenkapital 2 458 813 4 123 886

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser 3, 4 143 378 274 69 206 938

Andre lån 10 3 526 056 2 388 531

Sum langsiktig gjeld 146 904 330 71 595 469

Kortsiktig gjeld 13 654 756 6 538 817

Annen kortsiktig gjeld 3, 4 13 654 756 6 493 209

Premieavvik 0 45 608

Sun kortsiktig gjeld 13 654 756 6 538 817

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 163 017 899 82 258 172

1) Avdeling 1050/1070. 2) Avdeling 1080 

Ski 18.februar 2015 
 
 
Ludolf Bjelland  Nina Ramberg  Inger Johann Bjørnstad  Nina Ødegård 
Styreleder  Nestleder  Styremedlem   Styremedlem 
 
 
 
Joar Solberg          Knut Grotli  Tore Støkken       Joakim Tveter   Dag Christian Holte 
Styremedlem           Styremedlem  Ansatt repr.       Ansatt repr.        Brannsjef 
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Note 1 Organisasjon og regnskapsprinsipper 
Selskapet er et interkommunalt selskap med organisasjonsnummer 971 011 661 opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 
1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Det ble foretatt en sammenslåing mellom Nordre- og Søndre Follo brannvesen IKS 
1.7.2015. Selskapet eies fra 1.7.2015 av kommunene Enebakk med 9%, Frogn 13%, Nesodden 16%, Oppegård med 22%, Ski 
med 25%, og Ås 15%. Representantskapet velger styret med leder, nestleder og 4 styremedlemmer. De ansatte er representert 
med 2 ansatte. Representantskapet er øverste organ for virksomheten. Representantskapet skal ha en sammensetning med en 
representant fra hver eier. Det er ordføreren i den enkelte deltakerkommune som er kommunenes representanter i 
representantskapet. 
 
Selskapet avgir sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Regnskapet er finansielt orientert, det vil si at regnskapet 
skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i løpet av året og anvendelsen av disse. Hovedregel er at alle inntekter 
og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente 
utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller 
investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. 
 
Feierseksjon 1060 er et selvkostområde. Mindreforbruket knyttet til feieroppgaver står ikke til styrets disposisjon og er derfor 
avsatt direkte til bundet fond. 
 
Selskapet er ikke skattepliktig. 

Note 2 Endring i arbeidskapitalen 
31.12.2015 31.12.2014 Endring

Balanseregnskapet:
2.1 Omløpsmidler 24 395 680 8 029 054
2.3 Kortsiktig gjeld 13 654 756 6 538 817
Endring arbeidskapital i balanse 10 740 924 1 490 237 9 250 687

Endring arbeidskapital i balanse som skyldes sammenslåingen med SFB 6 392 523

Drifts- og investeringsregnskapet:
Anskaffelse av midler:
Inntekter driftsregnskap 80 407 067
Inntekter investeringsregnskap 0
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner 580 913
Sum anskaffelse av midler 80 987 980

Anvendelse av midler:
Utgifter driftsregnskap 76 931 062
Utgifter investeringsregnskap 812 812
Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner 385 943
Sum anvendelse av midler 78 129 817

Anskaffelse - anvendelse av midler 2 858 163

Endring ubrukte lånemidler (økning-/reduksjon+) 0
Endring arbeidskapital i drifts- og inv.regnskap 2 858 163

Differanse 1
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Note 3 Kapitalkonto 
Kapitalkontoen viser Follo brannvesens egenkapitalfinansiering av anleggsmidler. 

DEBET KREDIT
INNGÅENDE BALANSE 2 633 648
Inngående balanse fra SFB 15 557 161

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 2 145 280
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 6 007 502

Kjøp av aksjer og andeler 1 507 253
Aktivering av pensjonsmidler 11 092 480

Avdrag på eksterne lån 331 330
Endring pensjonsforpliktelser 12 020 966
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse 130 917
UTGÅENDE BALANSE 8 282 109

 

Note 4 Pensjon. 
Bedriftens pensjonsansvar etter den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordning er dekket gjennom pensjonsordning med 
Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, og barnepensjon. Ordningen 
gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunalsektor. Selskapet har særaldersgrense for sine ansatte. 
Ansatt som har stilling med særaldersgrense 65 eller 60 år, kan fratre med alderspensjon inntil 3 år før denne aldersgrense 
hvis sum medlemstid og alder er minst 85 år. Ansatt som ikke fyller 85-årskravet, kan fratre med alderspensjon ved nådd 
særaldersgrense. Ansatte som inngår i den ordinære utrykningsstyrken med utrykningsplikt har særaldersgrense 60 år. Ansatt 
med aldersgrense 70 år, kan fratre med alderspensjon fra fylte 67 år. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra 
folketrygden. 
 
Regnskapsføring av pensjon 
Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut 
fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte 
enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. 
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis 
anleggsmidler og langsiktig gjeld. 
 
Premieavvik er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad og skal inntekt- eller utgiftsføres i 
driftsregnskapet. 
 

Beregningsforutsetn. (§ 13-1 nr. e, jfr også § 13-5 nr. b-f )     

Økonomiske forutsetninger                                                       KLP 

  2015 2014 

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,65 % 4,65 % 

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 

Årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 

Årlig G-regulering 2,97 % 2,97 % 

Pensjonskostnader (§ 13-1 nr. c) 2015 2014 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 5 469 581 4 265 016 

Rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser 4 200 846 2 603 519 

Brutto pensjonskostnad 9 670 427 6 868 535 

Forventet avkastning på pensjonsmidler -3 744 243 -2 239 512 

Netto pensjonskostnader 5 926 184 4 629 023 

Administrasjonskostnader 476 264 284 447 

Sum amortisert premieavvik 196 205 254 841 

Samlet pensjonskostnad (inkl.adm.) 6 598 653 5 168 311 
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I forbindelse med sammenslåing av Nordre og Søndre Follo brannvesen 1.7.2015 ble prinsippet amortisering endret fra 1 år 
til 7 års amortisering.  
 

Premieavvik 2015 2014 

Innbet. Premie/tilskudd (ekskl.adm) 5 840 212 4 589 051 

Netto pensjonskostnad 5 926 184 4 629 023 

Årets premieavvik  -85 972 -39 972 

Arbeidsgivertavgift av premieavviket -12 122 -5 636 

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 2015 2014 

beregnet akkumulert premieavvik   

Brutto pensjonsforpliktelser    139 391 959    67 092 514  

Brutto pensjonsmidler    111 120 229    52 096 602  

Netto forpliktelser     28 271 730    14 995 912  

Arbeidsgiveravg.av netto pensjonsforpliktelser       3 986 314      2 114 424  

Note 5 Ytelser til ledende personer og revisor 
 
Ytelser til ledende personer 2015 2014 
Daglig leder: 

Lønn 1 030 230 1 056 025 

Innskudd til ordinær pensjon 112 128 137 383 

Styre 166 665 38 487 

Follo Distriktsrevisjon IKS 75 000 84 750 
 

Note 6 Overføringer mellom selskap og deltakere 
2015 2014 

Ski kommune      23 419 000 22 129 000 

Oppegård kommune      20 661 000 19 620 000 

Enebakk kommune      7 828 000 7 368 000 

Frogn kommune      6 104 534 42 000 

Nesodden kommune      6 531 500 52 000 

Ås kommune      6 941 466 0 
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Note 7 Eksterne inntekter og utgifter 
Inntekter: 2015 2014 
Avg.frie inntekter og gebyrer 576 175 675 653 

Avg.pliktige inntekter  1 298 363 1 484 202 

Alarminntekter ABØ 4 222 128 1 771 777 

Salg av driftsmidler 0 19 000 

(Inkludert drift og investering) 

Utgifter: 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjeneste prod. 14 322 947 14 247 838 

(Inkludert drift og investering) 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjeneste prod. 4 543 895 2 927 551 

Note 8 Leie- og leasingavtaler 
Anleggsmiddel: fra dato til dato 

Frankeringsmaskin  10.12.2015 10.12.2020 

Multifunksjonsmaskin RICOH Norge Ski brannstasjon 01.10.2015 30.09.2019 

Multifunksjonsmaskin RICOH på Korsegården 16.05.2014 16.05.2019 

Nissan NV200  reg.nr EL50064 12.02.2015 12.02.2020 

Nissan NV200 reg.nr EL50065 12.02.2015 12.02.2020 

Nissan NV200 reg.nr EL50066 12.02.2015 12.02.2020 

Jeep Commander reg.nr DL72073 31.12.2015 
 
Leasingavtalene er vurdert til å være operasjonelle i henhold til KRS nr 8. 
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Note 9 Varige driftsmidler 
BILER BYGNINGER BRANNBILER INVENTAR 

EDB-
UTSTYR TOTAL 

Anskaffelseskost 01.01. 4 477 387 558 697 27 825 819 1 971 886 886 746 35 720 535 

Årets tilgang 1 227 946 0 4 205 004 574 552 0 6 007 502 

Årets avgang 0 0 0 0 0 0 

Akk. Anskaffelseskost 31.12 5 705 333 558 697 32 030 823 2 546 438 886 746 41 728 037 

Akk.avskrivninger 01.01    2 192 119          480 860   10 026 774     1 540 084       395 246  14 635 083 

Årets avskrivninger 391 071 55 870 1 382 271 160 368 155 650 2 145 230 

Årets nedskrivninger 0 0 0 50 0 50 

Akk.avskrivninger 31.12 2 583 190 536 730 11 409 045 1 700 502 550 896 16 780 363 

Bokført verdi pr.31.12 3 122 143 21 967 20 621 778 845 936 335 850 24 947 674 

Økonomisk levetid 10 10 20 10 5 

Follo Brannvesen IKS har pr. 31.12.2015 varige driftsmidler på til sammen 24 947 674 kroner. Årets tilgang består av bokførte 
verdier tilført fra Søndre Follo brannvesen IKS og innkjøp av bil til administrasjon. Det benyttes lineær avskrivningsplan i selskapet. 
Tilførte verdier fra Søndre Follo brannvesen IKS er avskrevet basert på gjenstående levealder.  

Note 10 Langsiktig gjeld 

 
   2015 2014 
Selskapets samlede lånegjeld  3 539 390 2 388 530 
     
Kommunalbanken, flytende rente  2 183 531 2 388 531 
Kommunalbanken fast rente  1 355 860  
     
 
Follo Brannvesen IKS beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven § 50 nr. 7, forenklet formel. Minimumsavdrag 
beregnes som sum langsiktig gjeld dividert med sum anleggsmidler (jf.kommuneloven §50 nr.1 og 2) og multiplisert med 
årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger på 
lånefinansierte anleggsmidler. 
 

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag 2015 2014 

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet   317 995 249 140 

Beregnet minimumsavdrag   331 330 249 148 

Avvik       -13 335 -8 

Avviket ble utgiftsført per 31.12.15 og blir betalt som ekstravdrag i 2016. 
 

Note 11 Bundne midler i bankinnskudd 
31.12.2015 31.12.2014 

Kasse, bankinnskudd     19 711 366 6 992 590 

Herav bundne midler på skattetrekkskonto   2 613 409 1 641 683 
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Note 12 Kundefordringer 
 
Selskapet har pr. 31.12.15 kundefordringer til kr. 437 612,-. Fordringer med forfall før 31.12.2014 utgjør kr. 2 266,- som 
antas å være reelle. 
 
Kommentar: Behandles i sak 1/16 utgår?  
Selskapet dekker deler av Ås kommune som følge av raskeste brannenhet, jfr forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen § 4-1. Som følge av mange og ensidige utrykninger er det fra 2009 satt fram krav om betaling av en andel av 
beredskapskostnaden ovenfor Ås kommune. Dette er i tråd med B-rundskriv om slukningshjelp og redningsaksjoner fra 
Kommunes Sentralforbund. Søndre Follo brannvesen har på vegne av Ås kommune avvist kravet. Ski kommune har påklaget 
uenigheten til Fylkesmannen som har saken til behandling, jfr brann- og eksplosjonsvernloven § 30.  
 
Regnskapsmessig avskrevet beløp pr 31.12.2015 kr. 6 083 722,- utgjør en fordring på Ås kommune. 

Note 13 Spesifikasjon av endring i fond 
 
DISPOSISJONSFOND      

2561001 1050 Beredskapsavd.   2015 2014 

IB 01.01       1 032 809 1 225 986 

540 Avsetning til disposisjonsfond 3 079 772 

 Overføring av fond fra SFB  3 146 197  

940 Bruk av disposisjonsfond   -318 433 -3 272 949  

Korr tidligere års feil avsetning  72 949  

UB 31.12 3 933 522 1 032 809 

2561002 1080 Follo Sivilforsvarskrets   2015 2014 

IB 01.01       0 84 794 

540 Avsetning til disposisjonsfond 0 0 

940 Bruk av disposisjonsfond   0 -84 794  

UB 31.12 0 0 

 
BUNDET DRIFTSFOND      

2511001 1060 Feieseksjonen   2015 2014 

IB 01.01       821 398 688 763 

550 Avsetning til bundet investeringsfond 702 060 132 635 

 Overføring av fond fra SFB  2 153 660  

  Overført fra ubundet fond   -72 949 0 

UB 31.12 3 604 169 821 398 
 

 

Note 14 Usikre forpliktelser 
 

Kommentar: Uttales fra KS advokat vedrørende mulig rettsak og forpliktelser legges inn her.    
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Note 15 Kostnader knyttet til brannberedskap og 
drift av brannstasjoner 

 
Beredskapsutgiftene føres mot den enkelte brannstasjon og i en administrativ enhet (felles kostnader). Hensikten med dette er 
å se hvor de beredskapsmessige kostnadene ligger og om tilskuddet fra den enkelte kommune står i forhold til de faktiske 
kostnadene.  

 
Kostnader knyttet til brannberedskap og drift av brannstasjoner 2015 
(i hele tusen) 

Adm & felles Enebakk Ås/Frogn Nesodden Oppegård Ski

Lønn og sosiale utg. 6 228 239 3 515 494 6 778 720 3 816 442 11 868 605 12 126 248

Drift 10 143 523 1 193 664 1 508 239 777 628 3 328 582 2 293 910

Sum driftsutgifter 16 371 762 4 709 158 8 286 959 4 594 070 15 197 187 14 420 158

Inntekter -5 192 254 -182 265 -537 321 -130 822 -862 406-1 119 302

Sum driftsinntekter -5 192 254 -182 265 -537 321 -130 822 -862 406 -1 119 302

Netto differanse 11 179 508 4 526 893 7 749 638 4 463 248 14 334 781 13 300 856

Admin. Tillegg - 997 062 3 257 964 1 702 418 2 463 002 2 759 062

Beredskapskostn. - 5 523 955 11 007 602 6 165 666 16 797 783 16 059 918

Tilskudd/refusjon - 6 025 000 11 013 000 5 323 500 15 840 000 17 954 000

Differansen - 501 045 5 398 -842 166 -957 783 1 894 082 
 
Kostnader som ikke kan direkte føres på den enkelte brannstasjon føres som felles kostand. Lønn til administrasjon ligger 
også som en felles kostnad. Felles kostandene er deretter fordelt etter innbyggertall. 
 
Tabellen viser at brannstasjonskostnaden ikke samsvarer med den enkelte kommunes overføring til selskapet. Selskaper har 
fått i oppdrag å se på en ny kostnadsfordelingsnøkkel med fremlegges til representantskapet i 2016. 
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FBS-3/16 Styrets årsberetning 
 
Saksbehandler:  Dag Christian Holte Saksnr.:  16/00716-2 
Behandlingsrekkefølge   Møtedato  
1 Styret Follo brannvesen 3/16 18.02.2016 
2 Representantskapet Follo brannvesen  18.04.2016 
 
 
Innstilling:  
Styret: 

1. godkjenner styrets årsberetning for året 2015. 
2. oversender årsberetningen til behandling i representantskapet. Styrets forslag til 

innstilling er ” Representantskapet tar årsberetningen for 2015 til orientering”. 
 
 
  

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Det er en rekke krav til å utarbeide en årsberetning for selskapet.    
 
Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper 
skal årsberetningen avgis i samsvar med bestemmelser i regnskapsloven. Årsberetningen skal 
gi opplysninger om forhold som er viktig for å bedømme selskapets stilling og resultat av 
virksomheten og som ikke fremgår av regnskapet, samt andre forhold som er vesentlig 
betydning for selskapet. 
 

Regnskapslovens § 3-3. Årsberetningens innhold for små foretak  

I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten 
drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer. Årsberetningen skal minst omfatte en 
rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av 
dens stilling. Det skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter.  

I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift, jf. § 4-
5:  

1.Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at 
forutsetningen er til stede.  

2.Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres 
for usikkerheten.  

3.Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller 
allmennaksjeloven § 3-5, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å 
sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet.  

4.Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan 
virkelig verdi ved avvikling er beregnet dersom dette ikke framgår i note til årsregnskapet.  
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Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap 
dersom dette ikke framgår av årsregnskapet.  

Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har 
betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. 
Regnskapspliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse 
særskilt om sykefravær.  

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det 
skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 
likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom 
kjønnene.  

Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt 
og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.  

Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og 
produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal 
opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt 
hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative 
miljøvirkninger.  

 
Av revisjonsstandard RS 700 følger det at revisjonsberetningen må identifisere 
årsregnskapet som er revidert. Revisor skal også revidere opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet. I årsberetningen skal det gis opplysning om forhold som er viktig for å 
bedømme virksomhetens stilling og resultat, og som ikke fremgår av årsregnskapet. Andre 
forhold som er av vesentlig betydning for virksomheten skal også opplyses. Follo 
distriktsrevisjon skal ha årsberetningen i datert og underskrevet fra hele styret før de utsteder 
revisjonsberetningen. 
 
I følge selskapsavtalens § 7.4.2 skal representantskapet godkjenne behandlingen av 
årsberetning. 
 
Årsrapport: 
Som følge av sykdom er virksomhetens årsrapport ikke ferdigstilt. Denne legges frem på 
neste styremøte. 
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Styrets beretning av året 

 
 
Styret i Follo brannvesen har i løpet av 2015 
avholdt 5 møter og behandlet 20 styresaker og 13 
referatsaker. Sakene er i hovedsak knyttet til 
etablering av nytt brannvesen, herunder 
retningslinjer, reglementer, ansettelse av brannsjef, 
økonomi og arbeidsgiver relaterte saker. 
 

Virksomheten 
Follo brannvesen IKS ble etablert 1.7.2015 etter en 
sammenslåing av Nordre- og Søndre Follo 
brannvesen IKS. Selskapet skal ivareta 
kommunenes og innbyggernes sikkerhet i forhold 
til lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker 
med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver med tilhørende forskrifter.  

 
Figur 1 Ski brannstasjon 
 
Administrasjon, operativ ledelse og salg & 
markedsavdelingen er lokalisert på hoved 
brannstasjonen i Ski. Forebyggende avdeling er 
lokalisert på Korsegården i Ås. I tillegg er det 
lokalisert brannstasjonsberedskap i Enebakk 
Nesodden og Oppegård. Med unntak av 
Korsegården brannstasjon eies brannstasjonene av 
den enkelte kommune, men leies ut til selskapet. 
Korsegården, Ski og Oppegård brannstasjoner har 
heltidsansatte brannmannskaper 24/7. Feiertjenester 
utføres av selskapet i alle 6 kommuner. 
 
Pr 31.12 hadde selskapet 136 stillingshjemler som 
utgjør 93,41 årsverk. 3 stillingshjemler og 1 
lærlingplass er vakant. Av 136 stillingshjemler 
utgjør 92 heltidsansatte i 100% stilling, 40 
deltidsansatte i 3,1 % stilling, 4 deltidsansatte i 
4,3% stilling og 2 lærlingplasser. 7 ansatte har både 
heltids- og deltidsstilling.  

 
Figur 2 Åpen dag 2015 
 

Økonomi 
Selskapet hadde en samlet omsetning 
(driftsinntekter) på kr 80 407 067, hvor kr 71 485 
500 er refusjoner fra eierne. Omsetningen er knyttet 
til Nordre Follo brannvesen IKS i 1 halvår og Follo 
brannvesen IKS i 2 halvår. Det ble foretatt et 
regnskapsmessig oppgjør pr. 30.6 i forbindelse med 
selskapsendringen. Selskapet styres etter de 
økonomiske forutsetningene som er vedtatt av 
representantskapet og styret. Årets resultat 
resulterte i et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 
2 156 102,95. Mindreforbruket kommer blant annet 
som følge av sykepenger refusjon og vakante 
stillinger. Mindreforbruket foreslås avsatt til 
disposisjonsfondet for å dekke kommende 
kostnadskrevende investeringer på brannbiler og 
utstyr. 
 
Avgjøres i sak 1/16. Krav på utestående fordring 
på kr 6 083 722,- knyttet til beredskap kostnader i 
Ås kommune foreslås frafalt ovenfor 
representantskapet. Beløpet er i regnskapet 
avskrevet. 
 

Investeringer 
Samlede investeringer ble kr 665 111. 
Investeringen er knyttet til kjøp av en mindre 
tjenestebil til operativ avdeling. Vedtatt innkjøp av 
El-bil til administrasjon er  
bestilt, men blir først levert i 2016. Innkjøpene er 
vedtatt finansiert over driftsregnskapet. 
 

Arbeidsmiljø 
I perioden 1.7 til 31.12 utgjør det totale 
sykefraværet 4,25 %. Av dette utgjør 2,07 % 
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egenmeldt fravær og 2,19 sykemeldt 
langtidsfravær. Sykefraværet utgjør totalt 277 
dagsverk hvor 203 dager er knyttet til turnus. 
Sykefraværet kan ikke relateres til 
arbeidssituasjonen eller psykososiale forhold. 
Oppfølgingssamtaler med de sykemeldte og 
individuelle planer blir utarbeidet i samsvar med 
gjeldende regler.  

 
Figur 3 Fellessamling på Oscarsborg 
 

Lærebedrift 
Da det er rekrutteringsproblemer til feieryrket og 
stor turnover er det viktig at selskapet bidrar med å 
utdanne feiersvenner for å sikre god fagkompetanse 
i selskapet. Selskapet er godkjent som lærebedrift 
med to lærlingplasser. Selskapet har tatt inn 1 
lærling. Det er planer om å ta inn 1 ny lærling i 
løpet av 2016. 
 

Likestilling 
Av 126 ansatte er 8 kvinner. 1 kvinne inngår i 
operativ innsatsledelse. Selskapet forsøker gjennom 
rekruttering å være attraktive for kvinner. 
Styresammensetningen i selskapet er i henhold til 
aksjeloven med unntak av de ansattes 
representanter. Selskapet praktiserer lønn og øvrige 
betingelser uavhengig av kjønn. 

 
Diskriminering 

Ansatte i selskapet skal behandle hverandre med 
respekt. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, 
alder, seksuell legning eller religiøsoverbevisning, 
aksepteres ikke.  
Mobbing og seksuell trakassering skal ikke 
forkomme. Det er utarbeidet etiske retningslinjer 
som skal forhindre diskriminering. 
 

Ytre miljø 
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø med sin 
daglige drift. Forurensing i forbindelse med 
uønskede hendelser i samfunnet forsøkes redusert i 
størst mulig grad gjennom tiltak iverksatt av 
brannmannskapene.  
 

Framtidsutsikter 
Det er styrets vurdering at selskapets drift ivaretas 
på en god måte og at selskapet ivaretar eiernes 
hensikt med selskapet. Selskapets økonomiske og 
finansielle stilling er avhengig av tilskudd fra 
eierkommunene og styret mener det er grunnlag for 
videre drift.  
Statlige myndigheter har signalisert behov for 
større brannvesen. For politidistrikt Øst er det 
signalisert 3-4 brannvesen mot dagens 15 
brannvesen. Målsettingen om et større 
interkommunalt samarbeid er ikke oppnådd, og det 
er nå behov for en kvalitetsreform. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler derfor at 
Justis og beredskapsdepartementet gir sin 
tilslutning til utarbeidelse av et statlig pålegg til 
kommunene om regionalt samarbeid om brann- og 
redningsoppgaver, hvor de nye 
politidistriktgrensene vil bli bestemmende for 
hvilke kommuner som skal samarbeide. 

 
 
 
 
Ski 18.februar 2015 
 
 
 
 
Ludolf Bjelland  Nina Ramberg  Inger Johanne Bjørnstad  Nina Ødegård 
Styreleder  Nestleder  Styremedlem   Styremedlem 
 
 
 
 
 
Joar Solberg           Knut Grotli   Tore Støkken         Joakim Tveter  
Styremedlem            Styremedlem   Ansatt repr.         Ansatt repr.     
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FBS-4/16 Virksomhetens årsberetning 
 
Saksbehandler:  Dag Christian Holte Saksnr.:  16/00716-5 
Behandlingsrekkef ølge   Møtedato  
1 Styret Follo brannvesen 4/16 18.02.2016 
 
 
Innstilling:  
Styret tar årsberetningen til orientering 
 
 

 
Vedlegg:   
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ÅRSBERETNING 
 

2015 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOLLO BRANNVESEN IKS 
Brann i trehus bebyggelsen Drøbak sentrum 
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Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Frogn, 
Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.  
 
Selskapet har ansvaret for å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver for eierne av 
selskapet.  
 
Follo brannvesen er dimensjonert i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen.  

 
Selskapet er organisert i 4 avdelinger med underliggende seksjoner: 

• Stab & støtte 
• Operativ med underliggende 5 brannstasjoner og et depot, samt Follo 

sivilforsvarslager. 
• Forebyggende med seksjon brannforebyggende, feiing og boligtilsyn 
• Salg & marked med seksjon kurs og øvelser, vektertjenester. 

 
Ansvarsområdet dekker et område på ca. 685 km² og ca. 120 000 innbyggere/brukere. 
 
  

Stortingspropsjon nr 1 (2007 -2008): 
 
”Samarbeid mellom kommuner og 
brannvesen ved større enheter gir en 
mer effektiv ressursutnyttelse og styrker 
håndteringsevnen ved større ulykker.” 

Stortingsmelding nr 22 (2007 -2008): 
 
Kommunegrensene er i mange tilfeller til 
hinder for effektiv utnyttelse av 
brannvesenressursene i en region. For å 
kunne håndtere store og komplekse 
hendelser må brannvesenets ressurser 
brukes mer effektivt på tvers av 
kommunegrenser. 
 
En utvikling i retning av interkommunale 
brannvesen vil kunne styrke både det 
forebyggende brannvernarbeidet og 
evnen til å håndtere store og komplekse 
hendelser. Slike brannvesen vil ha større 

Figur 4 Forslag 3 - 4 brannvesen i politidistrikt øst  

Figur 5 Vår nye logo  
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Brannsjefens kommentar 
 
 
Det har vært et begivenhetsrikt år med 
etablering av Follo brannvesen 
1.7.2015. Det har vært fokus på 
gjennomføring av ny 
organisasjonsstruktur med nye ledere 
og fagansvarlige i mange posisjoner. 
Den nye organisasjonsstrukturen 
gjenspeiler kravene til en moderne 
brann- og redningsvesen. Det er også 
etablert en ny avdeling for salg og 
markedsrettede tjenester hvor alle 
indirekte og direkte kostander føres på 
produkt. Det framkommer klart, at en 
kommersiell virksomhet må etableres 
som en egen regnskapsmessig 
resultatenhet. Hensikten er å unngå at 
FBV driver med kryssubsidiering av 
sine tjenester.  
 

 
Figur 6 Nye stasjonsnavn 
 
Brannvesenet har en samfunnsviktig 
funksjon som skal sikre samfunnets 
interesser med hovedvekt på å redde 
liv og helse samt begrense tap av 
materielle verdier. Det er viktig å ta 
lærdom av tidligere hendelser gjennom 
å tilegne seg viktige kunnskaper som 
igjen kan omsettes i beredskapstiltak 
for å redusere konsekvensene når 
uhellet på nytt er ute. For å gjøre 
jobben som vi kan være stolte av, 
trenger vi ildsjeler. Ildsjelene utvikler 
brannvesenet og løfter den faglige 
kvaliteten i organisasjonen. 
 

 
Figur 7 Ny logotering av våre kjøretøyer 
  
Vi har mange ansatte som har en 
brennende interesse og følger med på 
utviklingen. Tidsmessig utstyr og 
kompetanse er viktige forutsetninger 
for å kunne gjøre en god 
samfunnsnyttig jobb. Det gir oss et 
godt omdømme. Vi har gitt utvalgte 
ildsjeler ansvaret for å utvikle 7 viktige 
fagområder. Systematisk 
kompetanseutvikling og 
erfaringslæring er viktig og gir oss en 
mer kunnskapsdrevet og en innovativ 
organisasjon.  
 
 
Boligtilsyn som feierseksjon 
gjennomfører mot boliger som har 
fyringsanlegg er et godt forebyggende 
tiltak. Tilsynet avdekker manglende og 
ikke fungerende røykvarslere, 
brannfarer i tilknytting til 
fyringsanlegget, i tillegg til informasjon 
og holdningsskapende arbeid mot 
boligeierne. Hvert år oppdages mange 
brannfarlige avvik.  
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Figur 8 Miljøvennlig EL-bil 
 
Mye tyder på at det kommer endringer 
i måten brann- og redningstjenesten 
skal organiseres. Det har vært ulike 
prosesser og utredning på nasjonalt 
nivå. Det er utarbeidet 2 dokumenter – 
brannstudien og beslutningsgrunnlag 
for ny organisering av brann- og 
redningsvesenet.  
Rapportene peker på at målsettingen 
om et større interkommunalt 
samarbeid er ikke oppnådd, og det er 
nå behov for en kvalitetsreform. DSB 
anbefaler at Justis og 
beredskapsdepartementet gir sin 
tilslutning til utarbeidelse av et statlig 
pålegg til kommunene om regionalt 
samarbeid om brann- og 
redningsoppgaver, hvor de nye 
politidistriktgrensene vil bli 
bestemmende for hvilke kommuner 

som skal samarbeide. DSB foreslår nå 
3-4 brannvesen i Politidistrikt Øst.  
 
Stortinget har vedtatt å samlokalisere 
politiets operasjonssentraler og 
brannvesenets 110-sentraler i 
forbindelse med etableringen av de 
nye politidistriktene. Lokasjonen skal 
være i politiets hovedsete i de 12 nye 
politidistriktene.  
Stedsplasseringen besluttes av 
Politidirektoratet som har valgt Ski som 
nytt hovedsete for politidistrikt Øst.  
Nødmeldingssentralene til politiet og 
brannvesenet skal samlokaliseres i 
samme bygg og slik at de dekker de 
samme geografiske områdene.  
Det betyr i praksis at ABØ 110 Moss 
og Romerike 110 sentral skal 
samlokaliseres til Ski. Sentralene (110-
112) skal ligge «vegg i vegg». 
Stortinget har uttrykt en klar 
forventning om at det skal 
gjennomføres en samlokalisering på 1-
3 steder i 2016 for å høste erfaring 
både mht. praktiske løsninger og 
økonomi. Ski Kommune og Follo 
brannvesen vil sannsynligvis få en 
sentral rolle i etableringen av en ny 
sentral. 
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Brannvesenets styrende organer og organisasjon 

 
 
Representantskapet  
Øystein Sletta leder Enebakk vara Hans Kristian Solberg  
Tuva Moflog nestleder Ski  vara Camilla Hille  
Thomas Sjøvold  Oppegård vara Siv Kaspersen 
Odd Haktor Slåke  Frogn vara Rita Hirsum Lystad 
Ola Nordal  Ås vara Jorunn Nakken 
Nina Sandberg  Nesodden vara Erik Adland 
 
Representantskapet har hatt 6 saker til behandling i 2 møter.  
 
Styret  
Ludolf Bjelland  leder  vara  Torunn Olsen 
Nina Ramberg  nestleder  vara  Katrine Behrset 
Inger Johanne Bjørnstad    vara  Knut Oppegaard 
Joar Solberg     vara  Karen Knobel 
Nina Ødegård       vara  Arnt Øybekk 
Knut Grotli    vara Vidar Kolstad 
Tore Støkken  Ansattes representant vara Ine Olsen 
Joakim Tveter  Ansattes representant vara  Bjørnar Skagseth 
 
Styret har hatt 20 styresaker og 13 referatsaker til behandling i 5 møter.  
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Organisasjonskart 

 
 
 

 
Brannsjefens ledergruppe har bestått av Knut Erik Marthinussen, Janne Hovdenakk, Johan 
Stokkeland, Jarl Høvring og brannsjef Dag Christian Holte. Lederteamet har jevnlig møter 
hver 14 dag. 
 
Brannsjefen er medlem i lokal redningssentral som brannfaglig rådgiver for politimesteren og 
er representant for alle brannvesen i Follo politidistrikt.  
 
I tillegg sitter brannsjefen i følgende råd/utvalg: 

• Beredskapsstyret for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Indre Oslofjord 
(IUA) 

• Styremedlem IUA på vegne av Follo kommunene 
• Ski og Frogn kommunes beredskapsråd 



 
  

Styret Follo brannvesen 
 

 

Side 31 av 71 

 
Stab & støtte 

 
 
 
Avdelingen Stab /støtte ble opprette som et 
resultat av utredningen forut for 
sammenslåingen av Nordre og Søndre 
Follo Brannvesen.  
Utredningsarbeidet fastslo behovet for en 
stab-støtte avdeling allerede i 2013 og det 
var og har vært siden enighet i 
arbeidsgruppa og prosjektgruppa om at det 
skulle etableres en Stab/støtte avdeling i 
det nye selskapet. (Kfr. også 
Prosjektrapport Fase 1 datert 12.juni 2013 
pkt. 6.6)  
 

 
Figur 9 Brannsjefen er formelt ansatt 
 
Avdelingen har siden 1. juli 2015 bestått 
av avdelingsleder Knut Erik Marthinussen, 
økonomikonsulent Runa Bøen, konsulent 
Torill Horgen og sekretær Wenche 
Jørgensen (vikar).  
Avdelingens oppgaver som i hovedtrekk 
omfatter ulike områder innen økonomi, 
personal, HMS og arkiv er fordelt og 
ivaretas på en god måte. Avdelingens 
potensielle tilfang av oppgaver er 
betydelige. I denne sammenheng kan 
eksempelvis nevnes områder som juridisk 
kompetanse samt kompetanse innen 
markedsføring og IKT.   
For året 2015 har det vært utført regnskap, 
gitt bistand til etablering av avdeling «Salg 

og marked», etablert nye rutiner for 
fakturabehandling, postfordeling og 
oppfølging av sykemeldinger, lønn mm.  
Det er opprettet personalmapper og 
arbeidsavtaler med de ansatte. Det er 
implementerte et nytt saksbehandler- og 
arkivprogram som har gjort det 
tidkrevende å få det viktigste på plass i det 
elektroniske arkivet så raskt som ønskelig. 
Det er i tillegg et omfattende arbeid 
avdelingen har foran seg med to manuelle 
arkiver som bør legges over til elektronisk 
arkiv.   
Opplæringen i bruken av programmet 
fortsetter og synes å kunne bli optimalt i 
bruk i overskuelig tid.  
Avdelingsleder stab/støtte er brannvesenets 
representant opp mot blant annet Enebakk 
kommune som i lengre tid har jobbet med 
prosjektering av en ny brannsatsjon i Ytre 
Enebakk. 
Ansettelse av HR-rådgiver i 2016 vil bli en 
etterlengtet og viktig stilling å få besatt. Vi 
ser med glede fram til å få en person på 
plass i stillingen.  
      
 
Bedriftshelsetjenesten 
Avtalen med Follo Bedriftshelsetjeneste 
AS (FBHT) fungerer godt, og det kan 
dokumenteres at de ansattes helse blir godt 
ivaretatt. Avtalen innebærer årlig 
legeundersøkelse av ansatte etter fastlagte 
rutiner.  
I samarbeid med FBHT legger ledelsen i 
januar/februar hvert år opp mål for denne 
tjenesten. Evaluering foretas ved 
behandling av bedriftshelsetjenestens 
årsrapport i Arbeidsmiljøutvalgets første 
møte hvert år. FBHT er også med i 
dialogmøter for å kunne følge opp 
sykemeldte medarbeidere på et medisinsk 
nivå og for å kunne forebygge 
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sykemeldinger som følge av belastninger i 
arbeidsmiljøet. 
Ved ombygging/nybygging som påvirker 
arbeidsplassen deltar BHT med faglige råd, 
for øvrig inviteres BHT til å delta i AMU-
møter (ingen stemmerett)   
Alle mannskaper i utrykningsstyrken 
gjennomgår etter fastsatte 
intervaller/rutiner en belastnings EKG, 
styrke-test og en kondisjonstest. Styrke- og 
kondisjonstesten gjennomføres av egne 
mannskaper. Samtlige i 
beredskapsavdelingen skal gjennomgå 
tester og undersøkelser før ansettelse. 
Søkere som ikke består testene 
tilfredsstillende er det ikke aktuelt å ansette 
. 

 
Figur 10 Langbord til 16 på stuen 
Vernerunder 
Det er ikke gjennomført vernerunder etter 
sammenslåingen 1.7.15 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Arbeidsmiljøutvalget har avholdt et møte 
siden sammenslåingen hvor 10 saker har 
blitt behandlet. AMU skal avholde 
nødvendig antall møter for behandling av 
arbeidsmiljøsaker og det er en lokal 
målsetning om å gjennomføre fire årlige 
AMU-møter.  
 
Fraværsstatistikk 
Det totale sykefravær ligger på 4,25 % og i 
underkant av landsgjennomsnittet som i 
2015 er på 5,4 %. Selv om vårt sykefravær 
er relativt lavt utgjør sykdomsfraværet 
likevel et betydelig tap for virksomheten 

og understreker nødvendigheten av å 
arbeide aktivt for å redusere sykefraværet.      
Sykefraværet er ikke knyttet til forhold i 
bedriften. Individuelle oppfølgingsplaner 
med målsetning for tilrettelegging 
gjennomføres med langtidssykemeldte og i 
samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 
Dialogmøter med respektive deltaker 
gjennomføres i samsvar med NAV sine 
retningslinjer.  
På grunn av innføring av den såkalte A-
ordningen har SSB hatt problemer med å 
hente ut tall for avtalte dagsverk i Norge 
og uten disse kan ikke NAV eller SSB 
beregne sykefraværsprosenten som 
tidligere. 
 
Sykefravær i perioden 1.7-31.12.2015: 
 
Administrasjon og beredskap      4,86 %       
Forebyggende avdeling feiing    4,28 % 
Forebyggende avdeling tilsyn    2,01 % 
Totalt fravær for FBV                4,25 %  
 
Skader 
Brannvesenet har i perioden 1.7-31.12.15 
ingen innrapporterte skader i forbindelse 
med innsats. Det er heller ikke rapportert 
om mulige senskader på personellet som 
følge av oppdrag hvor mannskapene har 
vært utsatt for særlig krevende psykiske 
belastninger. Vi har utarbeidet rutiner for 
debriefing og defusing for å unngå kort- og 
langtidsvirkninger på mannskaper i 
etterkant av alvorlige ulykker/branner samt 
for å øke den faglige kvaliteten på vår 
innsats. 
 

 
Figur 11 SFB og NFB i tidlig samarbeid 
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Andre skader utenfor utrykning/øvelser:  
Det er ikke innrapportert skader på person 
i forbindelse med fysisk trening.  Skader i 
forbindelse med fysisk trening er til dels 
påregnelige, men enkelte tilfeller med 
årsak i unødig voldsomt spill skal ikke 
forekomme. Voldsomt utagerende spill 
bidrar ikke til å fremme god lagånd og god 
fysikk. Utrykningslederne har hatt fokus på 
dette og skal arbeide for å få redusert 
skader i forbindelse med fysisk trening. 
Utrykningslederne og mannskap skal 
krediteres for å ha tatt konsekvensene av 
tidligere års skadestatistikk og 
brannsjefens henstillinger om å ta vare på 
hverandre mm. 
 
Kvalitetshåndbok HMS 
Avdelingen har med bistand fra 
Kursavdelingen har hatt en 
totalgjennomgang av de to tidligere 
selskapenes internkontrollsystem og 
bygget opp et nytt system hvor man mener 
å ha forent det beste fra de to selskapene. 
Virksomhetens IK- system er lagt 
tilgjengelig på vårt intranett og bør således 
være lett tilgjengelig for alle ansatte. 
HMS-arbeidet er en kontinuerlig prosess 
med forbedringer og tilpasninger i forhold 
til indre og ytre krav/behov som må 
ivaretas. 
 

 
Figur 12 HMS og farefullt arbeid 

Det er et mål at dokumentasjonen av 
internkontrollsystemet så langt som mulig 
skal være innrettet på en slik måte at det 
fanger opp og beskriver rutiner for forhold 
som kan innebære risiko. Brannvesenet har 
et omfattende og uforutsigbart tilfang av 
hendelser og det er utenkelig at man skulle 
ha rutiner for ethvert tilfelle. En av 
oppgavene for leder beredskap (IK-
ansvarlig) er å sørge for minst en årlig 
revisjon av dokumentasjonen, slik revisjon 
vil bli tatt i løpet av 2016. Til tross for at 
dokumentasjonen gir gode opplysninger 
om hvilke rutiner og prosedyrer som skal 
følges, mener brannsjefen at 
internkontrolldokumentasjonen alltid kan 
forbedres på enkelte punkter. Dette er en 
utfordring brannsjefen tar på alvor og vil 
bidra til at vår internkontroll holdes 
levende, oppdatert og på et nivå som sikrer 
gode arbeidsprosedyrer for våre ansatte.  
 
IA-avtale 
Det har tidligere vært opprettet 
samarbeidsavtale med NAV 
Arbeidslivssenter. FBV ønsker å 
videreføre status som IA bedrift med de 
fordeler dette innebærer og ønsker å inngå 
ny samarbeidsavtale primo 2016. 
Fordelene som kan nevnes ved en slik 
avtale er blant annet:  

• Egen kontaktperson i NAV 
Arbeidslivssenter 

• Tilretteleggingstilskudd fra NAV 
• Kompensasjon for honorar til 

bedriftshelsetjenesten i enkelte 
sammenhenger 

• Utvidet bruk av egenmelding. 
 
Brannvesenet har gode erfaringer med å 
være IA bedrift og kontaktperson i 
Arbeidslivsenteret er en viktig ressurs 
særlig i forbindelse med problemstillinger 
knyttet til sykefravær.  
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Operativ avdeling 
Organisering 
Avdelingen består av ca. 100 personer og beredskapen er bygd opp med både hjemmevaktordninger, 
dagkasernering og døgn kasernerte stasjoner. 
 

 
Figur 13 Organisasjonskart operativ avdeling 

 
Figur 14 Områdekart med alle kommuner 
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Beredskapsområder 
Operativ avdeling i det nye Follo Brannvesen har fått en slagkraftig og moderne avdeling. 
 
Vi er 4 brigader, med totalt 24 mannskaper på vakt 24 timer i døgnet, hvorav 13 av disse er på 
døgn kasernerte stasjoner. Vi har egen brigadeleder på hver brigade, som har ansvar for at 
styrken til enhver tid er operativ med nødvendig antall mannskaper og utstyr. 
I tillegg har vi en brigadeleder på dagtid, som også er NK på avdelingen. Denne personen har 
bl.a. hovedansvar for driften av våre 2 deltidsstasjoner 
 

Våre «primæroppgaver» er:  
• Brannslokking 

• Ulykker på vei, jernbane og til sjøs 

• Overflateredning i vann og sjø 

• Akuttberedskap ved forurensning på land og sjø 

• Lenseoppdrag på land og i båt 

• Restverdiredning (RVR) 

• Tau- og høyde redning 

• Assistere helse, politi og andre etater ved akutte situasjoner 
 

Andre oppgaver:  
• Intern øvelse og opplæring 

• Bistå ved eksterne øvelser 

• Befaring av bygninger, veier, tunneler og jernbane. Lage innsatsplaner 

• Vedlikehold av eget materiell og utstyr 

• Kontroll med sivilforsvarets utstyr 
 

Fagstillinger:  
For å sikre og vedlikeholde en god kvalitet på våre primærområder, har vi opprettet egne 
«fagstillinger». Disse personene har et spesielt ansvar for å planlegge, gjennomføre og 
vedlikeholde øvelser og opplæring for de øvrige mannskapene. Vi har et kontinuerlig fokus på 
å holde et høyt faglig nivå på våre mannskaper, så derfor har vi valgt å legge spesiell vekt på 
følgende fagfelt:  

• Røykdykking 

• Farlig gods (kjemikaliedykking) 

• Sjøtjeneste/overflateredning 

• Tunnelulykker (branner) 

• Trafikkulykker/tungredning 

• TRG (tau/høyde redning) 

• RVR (restverdiredning) 
I tillegg har vi en person med i egen tunnelgruppe for nye vei- og jernbane tunneler i vårt 
område. Vi har her et spesielt fokus på den nye Follobanen, en 20 km lang jernbanetunnel fra 
Ski stasjon til Oslo 
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Biler og utstyr:  

Det er i 2015 ikke vært foretatt innkjøp av tyngre materiell til avdelingen. 
Follo brannvesen har en gjennomgående god bilpark, men det er stort behov for utskifting av 
minst en tankbil. 
Vi arbeider med å lage en utskiftingsplan for våre kjøretøy og her vil ganske raskt også 
behovet for ny mannskapsbil og ny høyderedskap melde seg.  
Vi har i 2015 hatt en del utskiftinger av røykdykker utstyr. Utstyr som ikke lengre var 
godkjent. 
I forbindelse med sammenslåingen, har vi hatt en del utgifter til utskifting av logo og merking 
av biler og utstyr. 
 

 
Figur 15 Branngarasje Ski 

Bemanning:  
I forbindelse med sammenslåingen, ble det en del stillingsendringer, samt en del flytting av 
arbeidssted mellom stasjonene og lag.  Blanding av mannskap mellom stasjoner og lag, mener 
vi har vært med på å skape en rask forståelse av oss i Follo brannvesen og ikke «vi og dem» 
Blant de heltidsansatte har det ikke vært noen utskiftinger første halvåret. 
 
Blant de deltidsansatte har vi litt større utfordringer. Vi mister fortsatt dyktige ansatte til nabo 
brannvesen, spesielt til OBRE. Dagtid laget på Nesodden drifter denne stasjonen på en 
utmerket måte. Nesodden er samtidig den stasjonen i Follo brannvesen som hadde flest 
utrykninger første halvår, noe som skyldes utrykninger til boligalarmer, samt bistand til helse. 
Dette igjen skyldes at vaktselskapet (S24) vi samarbeider med, har vesentlig flere kunder på 
Nesodden enn de øvrige kommunene. Paramedic er også samlokalisert med oss på Nesodden 
brannstasjon, noe som også genererer en del utrykninger til å bistå denne. 
 
Bemanningen i Enebakk, er ikke optimal på dagtid, noe vi har iverksatt tiltak for å forbedre.  
Dette innebærer at vi har 1-2 mannskaper som disponerer en fremskutt enhet (liten bil) på 
dagtid.  Denne vil rykke ut sammen med mannskapsbil fra stasjon i Ski ved hendelser i 
Enebakk på dagtid. 
Vi har gjort avtale om leie av en garasje i Flateby, hvor vi også har plassert en fremskutt 
enhet. Denne bemannes av mannskaper som bor i Flateby 
 
Arbeidet med den nye brannstasjon som kommer i Ytre Enebakk har endelig startet opp, 
stasjonen skal stå ferdig i desember 2016. Dette blir en etterlengtet stasjon, som vil høyne 
kvaliteten i Enebakk vesentlig. 
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Deltidsansatte mannskaper fra både Enebakk og Nesodden er inne som vikarer på våre døgn 
kasernerte stasjoner. Dette er «populære tiltak» som skaper samhold, læring og kompetanse 
tilbake til deltidsstasjonene.  
 

Samarbeid:  
Vi samarbeider (har samarbeidsavtaler) med våre nabobrannvesen. Har bl.a. felles callout 
med OBRE (Oslo) og NRBF (nedre Romerike). Dette betyr at «vi ser» hverandres kjøretøy og 
sikrer derfor at nærmeste ressurs blir utkaldt til hendelsen. Vi har bistått Oslo ved flere store 
hendelser i deres distrikt. 
Ved hendelser i Oslofjorden, samarbeider vi både med Røyken/Hurum, Asker/Bærum og 
Oslo. Vi er også her med i IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) og har 
således også jevnlige øvelser sammen med disse.   
I sør samarbeider vi med MIB (Mosseregionen interkommunale brannvesen) ved bl.s. større 
hendelser, samt med oppdekning for hverandre. Vi samarbeider også om felles overbefalsvakt 
(fagleder brann) med MIB. 
Dette innebærer også felles øvelser på overordnet nivå, hvor vi setter fokus på ELS (enhetlig 
ledelsessystem) 
 

Utviklingen:  
Operativ avdeling har i sitt første halvår brukt tid på å igangsette ny organisasjonsstruktur 
med nye ledere og fagansvarlige i flere ledd. Den nye organisasjonsstrukturen mener vi vil 
møte kravene til en moderne brann og redningsetat, med bl.a. spissing av kompetanse 
innenfor prioriterte fagområder. 
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Statistikk: 
Utrykningsstatistikk       1.7.15 - 31.12.15  Stasjon  

Ski  
Stasjon  

Oppegård  
Stasjon  

Korsegården  
Stasjon 

Nesodden  
Stasjon 
Enebakk  

Brann i bygning 19 16 15 5 4 

Aba 46 68 74 33 14 

Pipebrann 0 3 0 2 1 

Skogbrann 0 0 0 0 0 

Brann i gras/kratt 3 2 1 3 0 

Vaktselskap-innbrudd 19 8 78 217 3 

Brann i campingvogn/telt 0 0 0 0 2 

Bilbrann 3 10 6 0 2 

Brann i fritidsbåt/ ulykke med båt 0 0 1 1 0 

Annen brann 7 4 7 7 3 

Brannhindrende tiltak 11 15 11 10 2 

Trafikkulykke 30 29 31 14 12 

Vannskade/oversvømmelse 1 0 0 3 0 

Akutt forurensning 1 1 2 2 1 

Annen hjelpe tjeneste 16 14 20 16 3 

Drukning 0 0 0 0 0 

Bistand ambulanse 18 17 13 60 6 

Teknisk Alarm 1 0 1 0 0 

Heisestopp 2 0 4 0 0 

Innvendig vannlekasje 4 10 15 1 2 

Redningsoppdrag/ trg 1 2 2 1 1 

Annen Ulykke 1 1 1 0 0 

Bistand annet brannvesen 5 11 20 0 0 

Div som ikke er ført 0 1 4 0 4 

Farlig gods 0 0 0 1 0 

Åpning av dør 0 0 0 4 0 

S-RVR BISTAND 0 14 0 0 0 

Tørkokt Kjele 3 2 0 0 1 

Sum pr. stasjon  191 228 306 380 61 

Total 1166 utrykninger fra 1.7.15-31.12.15  

      
Antall branner og ulykker har ligget innenfor normalen av hva tidligere Søndre- og Nordre 
Follo brannvesen har hatt av utrykninger i sine områder. 
Vi har samtidig hatt flere bygningsbranner og ulykker hvor flere stasjoner har samarbeidet om 
innsatsen. Effekten av dette gir naturlig større slagkraft og økt trygghet for mannskapene. 
 
Den største og antagelig mest kompliserte brannen i Follo brannvesens korte historie, var 
brannen på restaurant Bare Mas i Drøbak sentrum natt til 8. november 2015. 
Her hadde vi store styrker fra 3 brannstasjoner, samt også bistand fra Oslo og Moss. Det ble 
gjort en meget god innsats, som hindret spredning til den verneverdige bebyggelsen i Drøbak 
sentrum. 
 



 
  

Styret Follo brannvesen 
 

 

Side 39 av 71 

 
Figur 16 Nye moderne brannhjelmer 
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Forebyggende arbeid skal gjennomføres i samarbeid med blant annet kommunale virksomheter, andre 
tilsynsmyndigheter og internt på tvers av avdelinger, samlet jobbe aktivt for å redusere antall branner, 
branndøde og følger av branner i våre eierkommuner.  
 
Arbeidsåret  
Forebyggende avdeling har vært inne i en spennende omstillingsperiode etter sammenslåingen 
01.07.15. Avdelingen med seksjon brannforebyggende og seksjon feiing og boligtilsyn er blitt 
samlokaliserte på brannstasjonen på Korsegården. Dette har vært en hektisk og noe kaotisk periode for 
alle på avdelingen. Det har i denne tiden blitt jobbet med tilpassing og samkjøring av de to 
brannvesenene. Det er gjennomført arbeid med samkjøring av arbeidsmetoder og prosedyrer, for å 
sikre mest mulig lik utøvelse av arbeidsoppgaver. Det er tatt i bruk nye dataprogrammer for generell 
saksbehandling, og det er byttet dataprogrammer for noen av feierne for at alle skal ha lik plattform i 
arbeidet. Det er også innført nytt telefonsystem som har blitt videreutviklet underveis med forsøk på å 
få det til å fungere optimalt. 
 
Dette er ressurskrevende og både i forhold til opplæring, og at all deler av tidligere data ikke er 
tilgjengelig i systemet etter konverteringer. Vi har utfordringer i forhold til nye datasystemer, og at de 
vi i slutten av året enda ikke har fått tilpasset systemet etter vårt behov som interkommunal 
virksomhet. Dette har medført at arbeidet med å få samlet det meste i ett elektronisk arkiv har stoppet i 
påvente av IKT. Det arbeidet som til nå er gjort må også omgjøres. 
Antall forebyggere som har Korsegården brannstasjon som arbeidssted, har med denne prosessen økt 
fra 12 til 25. Dette har naturlig medført større behov i forhold til, ren og skitten garderober og 
skapplass, plass til arkiv, flere kontorer inkludert nye data og strømtilkoblinger, spiserom og frekvens 
på vask. Det har pågått en prosess gjennom hele perioden i forhold til, ombygginger og utvidelse for å 
få dette på plass. Dette arbeidet vil fortsette i 2016. 
 
Seksjon brannforebyggende har i denne perioden hatt fokus på tilsyn i kommunene Frogn, Ås og 
Nesodden, for å få en oversikt de særskilte brannobjektene, teknisk og organisatorisk.  
 
Seksjon feiing og boligtilsyn har gjennomført feiing og tilsyn av fyringsanlegg iht.tidligere planer og 
oppsatte ruter. Samtidig er det fokusert på felles utførelse og samkjøring av systemer.  
 

FOREBYGGENDE AVDELING  
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Som en konsekvens av ny organisasjon og vakant stililng er det 3 ubesatte stillinger på seksjon 
brannforebyggende. På seksjon feiing og boligtilsyn er det i ledig stilling som Feierlærling. 
Oppgaver tillagt forebyggende avdeling 
Brannforebyggende arbeid er hjemlet i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.  
  
I henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 skal det forebyggende arbeidet 
blant annet bestå av: 

� Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, 
farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre 
akutte ulykker. 

� Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. 
� Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 
 
I tillegg til det som fremgår direkte av Brann- og eksplosjonsvernloven utfører forebyggende avdeling 
andre relevante oppgaver innen brannvern som eksempelvis: 
 

� Saksbehandling og kontroll av saker vedrørende brannfarlig og eksplosiv vare.  
� Samarbeid med bygningsmyndighetene og andre aktuelle myndigheter. 
� Informere om rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere i bolighus under tilsyn. 
� Oppfølging av nedgravde oljetanker for Oppegård kommune. 
� Kamerakontroll av røykkanaler.   
� Feiing av fyrkjeler. 
� Brannetterforskning 
� Informasjonsarbeid rettet mot blant annet borettslag/sameier. 
� Bekymringsmeldinger. 
� Saksbehandling av bål- og fyrverkerisøknader, samt meldinger om overnatting og 
      arrangementer. 
� Brannvernopplæring av risikogrupper 
� Sentrale og lokale aksjoner 
� Informasjonsarbeid ved bruk av lokalaviser, reklamefoldere, hjemmeside og Facebook 

 
Andre oppgaver 
 

� Uanmeldte kontroller 
� Delta i gjennomføring av generelle og tilrettelagte kurs og øvelser for bedrifter og 

institusjoner. 
� Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak etter forespørsel. 
� Planlegge og gjennomføre øvelser for beredskap på risikoobjekter. 
� Bidra som brannsakkyndig ved behandling av byggesaker.    
� Delta i brannetterforskning 
� Bistå beredskapsavdelingen ved behov.  
� Delta på øvelser med beredskap. 
� Være pådriver for godt og konstruktivt samarbeid mellom forebyggende- og 

beredskapsavdelingen. 
� Forelesere på kurs i varme arbeider, kurs for pleieinstitusjoner, skoler og eksterne 

virksomheter. Oslo Sporveier Røde kors 
� Brannopplæring ifm.. obligatorisk kompetansebevis for yrkessjåfører. 
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Seksjon brannforebyggende  
 

Tilsyn i særskilte brannobjekter  
Tilsynsseksjonen gjennomfører tilsyn av særskilte 
brannobjekter i samsvar med Brann- og eksplosjonsvernloven, 
Internkontrollforskriften og Forebyggendeforskriften. 
Ved tilsyn blir det foretatt en vurdering av forhold som kan 
påvirke risikoen for brann, og om de tiltak som er iverksatt for 
å begrense konsekvensene ved en eventuell brann, er 
tilstrekkelige. Tilsynet gjennomføres med en kontroll av eier og 
brukers branndokumentasjon, samt en stikkprøvekontroll på 
bygget for å verifisere at beskrevne forhold er ivaretatt. 
 
 
 
Antall særskilte brannobjekter: 

 
 
De særskilte brannobjektene er definert i forskrift om 
brannforebygging i følgende kategorier: 

a. bygninger og områder hvor brann kan 
medføre tap av mange liv  

b. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og 
lignende som ved sin beskaffenhet eller den 
virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig 
brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan 
medføre store samfunnsmessige konsekvenser  

c. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 
 
 

 
Antall gjennomførte ordinære tilsyn i særskilte brannobjekter 2015:  

 
Antallet som er presentert her er for hele året. Grunnen til at det er lagt frem slik er at arbeidet i 
forkant av tilsyn og saksgangen med oppfølging i etterkant ofte varer over flere måneder. 
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Reaksjonbrev i forbindelse med saksoppfølging fra 01.07.15 – 31.12.15 
 
Forhåndsvasel om pålegg 46 
Vedtak om pålegg 21 
Forhåndsvarsel om tvangsmulkt 10 
Vedtak om tvangsmulkt 2 
Vedtak om bruksnektelse 3 
 
 
Årsakene til påleggene er hovedsakelig mangelfull branndokumentasjon, manglende 
opplæring/øvelser, samt mangelfull gjennomføring og dokumentasjon av egenkontroll. I tillegg er det 
manglende eller mangelfulle tilbakemeldinger. 
 
 
SAKSBEHANDLING OVERSIKT: 
 

Oppgaveområder Antall utført  
Uanmeldte kontroller 12 
Branntekniske uttalelser i byggesaker 7 
Befaringer som brannsakkyndig for 
kommunene 

1 

Samarbeidstilsyn med Follo Byggetilsyn 0 
Varsel om mulig ulovligheter 1 
Brannetterforskning 1 
Saksb. Bålbrenning 67 
Saksb. Overnatting og arrangementer 94 
Brannfarlig vare 1 
Saksb. Oppskyting av fyrverkeri 17 
Saksb. Handel med fyrverkeri 1 
Rettssaker som fagkyndig 0 
 
Avdelingen har også avgitt personell, i forbindelse med ferieavvikling og ved annet fravær/behov til 
operativ avdeling 

 
Motivasjons- og informasjonstiltak  

Brannvesenet skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 gjennomføre informasjons- og 
motivasjonstiltak i kommunen.  
Det er gjennomført informasjonstiltak for ca. 4000 personer.  
Motivasjons- og informasjonstiltak er gjennomført mot både mot privatpersoner og ansatte i 
bedrifter/virksomheter. Dette er gjennomført som undervisning, besøk hos borettslag/virksomheter, 
demonstrasjoner og besøk på brannstasjonene.  
 
Planlagt og gjennomført; 
 

• Brannvernuka med åpen dag på brannstasjonene. 
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• Aksjon boligbrann  
• Sikkerhetsuka i Ski (alle 9.klassene og voksne med minoritetsbakgrunn fra Follo 

kvalifiseringssenter). 
• Komfyrvaktkampanjen på FNs 

eldredag. 
• Bry deg før det brenner 

I tillegg er det gjennomført 
motivasjons- og informasjonstiltak for: 
 

• Foreninger for eldre 
• bedrifter 
• Leietagere og styrer i 

komplekse bygg (borettslag) 
• Personer og ansvarlig via trygg 

hjemme gruppa prosjektet 
• Småbarnsforelder på 

helsestasjon 
• Slokkeøvelse med grilling for 

rusmisbrukere 
• Kunder på kjøpesenter 
• Hjemmeboende eldre 
• Hjemmetjenesten  
• Skoler 

 
Utover kampanjer og faktiske 
informasjonstiltak har avdelingen 
benyttet lokalaviser, hjemmeside og 
facebook for å nå ut med informasjon. 
 

 
Landsomfattende aksjoner  

Brannvernuka. Dette er en aksjon som pågår i media i 
en hel uke. Denne avsluttes med en åpen dag på 
brannstasjonene i kommunene.  
Den er rettet mot barn, og ble gjennomført på både på 
Enebakk, Nesodden, Korsegården, Oppegård og Ski 
brannstasjon. Denne dagen ble gjennomført, ulike 
aktiviteter og demonstrasjoner.  
Dette gjennomføres i samarbeid med beredskapsavdelingen. Det anslås at det var ca. 5000 besøkende 
på brannstasjonene som fikk opplæring om opptreden ved brann, og forhåndsregler mot brann. 
 
Sikkerhetsuka i Ski er et tverrfaglig samarbeid med representanter fra blant annet brann, politi og 
helse, som er iverksatt av Ski kommune. Brannvesenet informerer om forebyggende brannvern i 
hjemmet, og gjennomfører slokkeøvelse for ca. 500 elever og 120 personer fra kvalifiseringssenteret. 
Etter at alle elevene har vært hos alle etatene, gjennomføres det en prøve som omhandler spørsmål fra 
det de har vært igjennom. Premien skal gjennomføres på kompetansesenteret og er et samarabeid 
mellom brann. Politi og helse. Elevene får  prøve evakuering av person i røykfylt rom, og det skal 
gjennomført diverse demonstrasjoner, deriblant brann i bil, gasseksplosjon og  politiets 
narkotika/søkshunder i aksjon dersom den er tilgjengelig. 
 
Brannsikkerhet for eldre. Det er gjennomført et prosjekt med brannsikkerheten for eldre og for de med 
nedsatt funksjonsevne . Det er gitt en teoretisk opplæring i brannsikkerhet til ansatte i 
hjemmetjenesten i kommunene, der det er utlevert skjema «sikkerhetssjekk». Totalt har brannvesenet 
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etter gjennomført sjekk mottatt 159 skjemaer som har ført til nærmere oppfølging av 85 brukere der 12 
av disse har hatt behov for, og fått videre oppfølging av brannvesenet og hjemmetjenesten. 
Hjemmetjenesten har også mottatt batterier fra brannvesenet for utlevering/bytting hos de om har 
behov for dette. 
Det er også gjennomført opplæring og/eller øvelse av ansatte i hjemmetjenesten i Enebakk. 
Nesodden, Ski, Oppegård og Ås.  
 
Bekymringsmeldinger 
Brannvesenet har hatt møter og oppfølginger med boligkontoret, kommunelegen, hjemmetjenesten, 
rus og psykiatri etter flere bekymringsmeldinger fra ansatte og innbyggerne i deres kommune. Det har 
vært flere brukere som har blitt fulgt opp over tid, og fått et positivt resultat.  
 

 

 
 

Satsingsområde.  
Brannvernundervisning for 6. klassetrinnet  kombinert med Aksjon boligbrann. 

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. 
Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember, og fortsetter med en 
landsomfattende boligkontroll 2.-5. desember 2015. Målet for Aksjon boligbrann er å sette et 
søkelys på brannsikkerhet i private hjem. 

Målsettingen med skoleundevisningen var å tilføre elevene i 6. klasse økt kunnskap om 
brannvern og ulykker, og dermed skape bedre holdninger til liv og verdier. Det ble levert ut 
røykvarslerbatteri,undervisningsmateriell og sjekklister som elevene fikk med hjem for å 
sjekke brannsikkerheten hjemme.  
Det ble også levert ut kalendere med tips om brannsikkerhetstiltak 
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Fra 16. november til 16. desember besøkte Follo Brannvesen IKS 20 skoler. Det var totalt 
875 elever i de klassene som fikk besøk. 
Arbeidet med oppfølging av disse pågår vider i 2016. 
 

 
 I Frogn har alle kommunale skoler takket ja til tilbudet. 
 
Noen av resultatene fra 242 innsendte svar etter fra sjekklister:: 
 

    
 
 
 

Brannteknisk byggesaksbehandling  
Samarbeid mellom brannvesenet og byggesaksavdelingene i 
kommunene er en viktig del av arbeidet til seksjon 
brannforebyggende.. Dette samarbeidet har blant annet ført til en 
bedring i kvaliteten på nye bygg og oppgradering av bygg i 
kommunene.  
Dette er ikke en lovpålagt oppgave, men samfunnsøkonomisk gir 
dette gode resultater. Fravik med tanke på tilrettelegging for 
brannvesenets innsatspersonell, samt fravik på bygg i forhold til 
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Plan og bygningsloven blir avdekket og ivaretatt på et tidlig tidspunkt.  
 

 
 

Samarbeid mellom forebyggende avdeling og beredskap savdelingen.  
 
Forebyggende avdeling vikarierer på beredskap ved behov og under ferieavviklingen.  
 
I 2015 har 14 av 21ansatte på avdelingen deltatt i beredskapsarbeid i forskjellig grad. Det 
gode samarbeidet mellom forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen er viktig for 
kompetanseheving i avdelingen, og brannvesenet som helhet. 
 

Samarbeid med andre forebyggende avdelinger  
Avdelingsleder og ansatte på seksjon tilsyn er aktive deltakere i en forebyggende 
samarbeidsgruppe for Oslo og Akershus. Her jobbes det blant annet med felles system for 
utøvelse av regelverket i forbindelse med gass, eksplosiver, tuneller, særskilte 
brannobjekter. Det jobbes også med problemstillinger som forebyggende står over både i 
forhold til dagens regelverk, og utfordringer i forhold til risikogrupper. Det arbeides også opp 
mot DSB. 
Brannforebyggende avdeling i media. 
Avdelingen har god kontakt med lokale aviser, og benytter disse jevnlig for å nå flest mulig 
med brannforebyggende budskap i forkant av lokale og sentrale aksjoner. Seksjon 
brannforebyggende har også hatt et innlegg i NRK radio og lokalavisene i forbindelse med 
arbeidet for å trygge hverdagen til eldre hjemmeboende og rusmisbrukere. 
Vi benytter også hjemmesiden og Facebook-siden for informasjon til innbyggerne i våre 
kommuner. 
 
Deltagelse i foreninger og utvalg 
Ansatte på avdelingen har faglige oppgaver og verv i styrer og er representert i følgende 
foreninger, organisasjoner og utvalg: 

• Feiermesternes landsforening Oslo og Akershus Feierlaug 
• Oslo og Akershus brannbefalslag 
• Norsk Brannidrettsforbund 
• Norsk brannbefals Landsforbund 
• Brannvernforeningen 
• CTIF – International assosiation of fire and resque service 
• Norsk leder i Fireprevention commission (international samarbeidsgruppe for 

forebyggende arbeid) 
 
 

Feiing av piper og tilsyn av fyringsanlegg 
På bakgrunn av feiernes registreringer av fyringsmønster, og mengde sot, 
er det i samsvar med gjeldende forskrifter innført behovsprøvd feiing. 
Behovsprøvd feiing innebærer at pipe i boenhet minimum skal feies hvert 4. 
år, med mindre behovet tilsier noe annet. Intensjonen bak denne 
omleggingen har vært å styrke den forebyggende siden med større grad av 
kontroll og informasjon til kunden, slik at man innenfor en fireårsperiode 
både har foretatt feiing og tilsyn av den enkelte boenhet. 
I tillegg til oppgaver pålagt gjennom lov og forskrift, gjennomførte feierne 
oppgaver innenfor blant annet kamerakontroll av piper og feiing av fyrkjele. 
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Oversikt fra KomTek over røykrør og ildsteder:  
 
Feiing  antall røykløp  TILBYDD 

FEIING 
(røykløp)  

Totalt antall 
boenheter 

VARSLET 
TILSYN 

Enebakk 3916 3010 3338 1038 
Frogn 5714 666 7532 708 
Nesodden 6797 1624 8474 810 
Oppegård 7410 3133 6655 2161 
Ski 8879 2023 7898 8 
Ås 6383 1551 9650 873 
 39099  43547  
Det er gitt 17 fyringsforbud i medhold av Brann- og eksplosjonsvernlovens § 37. Bakgrunn for 
fyringsforbudene er i hovedsak defekte skorsteiner og feilmonterte ildsteder.  
 
 
 
 
 
 
Seksjon Feiing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilsyn av fyringsanlegg gjennomføres i hovedsak i vinterhalvåret fra ca. 15. oktober til 1. 
april. 
Under tilsynet blir pipe og ildsted kontrollert. I tillegg gjennomføres det en kontroll av 
slokkemiddel og røykvarslere. Det blir også informert om rømningsveier, generelt om 
brannsikkerhet og viktigheten av riktig fyring. 

   
Feiing gjennomføres ca. fra 01. April til 15. Oktober. Under feiing blir det også gjennomført 
en visuell kontroll av skorsteinens tilstand.  
 

Andre oppgaver  
Etter pipebrann skal feierne kontrollere skorsteinen for svekkelser som kan påvirke 

brannsikkerheten før eventuelt pipa tas i bruk på nytt. Det er gjennomført 11 slike kontroller. 
Seksjon feiing har også gjennomført og deltatt på eksterne informasjon, kurs og øvelser. De 
har også stilt personell ved ferieavvikling, sykdom og situasjoner hvor dette har vært behov 

på beredskapsavdelingen 
 
 
  

 Antall utført  
Fyringsforbud 17 
Kamerakontroller    9 
Fyrkjeler 14 
Ildstedskontroller 12 
Saksbehandling kontrollerklæring for 
ildsted 

123 

Befaringer etter forespørsel 77 

Melding om ildsted via hjemmesiden 74 
Div saksbehandling 78 
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Salg og markedsavdeling 
Organisering 
Etter sammenslåingen mellom de to selskapene Søndre- og Nordre Follo brannvesen i 
sommer, måtte kursvirksomheten i de to selskapene også slåes sammen. I Søndre Follo var 
eksterne kurs etablert som en egen avdeling mens det i Nordre Follo var etablert under 
Forebyggende avdeling.  Når så det nye selskapet FBV skulle etablere sin kursvirksomhet, var 
det naturlig å se dette i et framtidsrettet perspektiv. I den sammenheng ble det utredet hvordan 
en slik etablering burde gjøres og man så også vektertjenesten som en tjeneste som burde 
utredes samtidig med dette. Erfaringene vi gjorde oss av denne utredningen, var at tjenestene 
(kurs og vekter) burde etableres under en egen selvstendig Salg og markedsavdeling. 
 
Det framkommer klart, at en kommersiell virksomhet må etableres som en egen juridisk enhet 
eller som en egen regnskapsmessig resultatenhet. I vårt tilfelle hvor vi allerede er et IKS 
selskap, vil en egen regnskapsmessig resultatenhet være godt nok. Dette må da etableres etter 
selvkostmetoden, hvor alle de ”skjulte” kostnader kommer med. Dette for å unngå at FBV 
driver med kryssubsidiering av sine tjenester.  Kursdelen og vekterdelen må skilles ut i to 
underleggende resultatenheter. I tillegg må det etableres etter en kontoplan som tar hensyn til 
Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) føringen.  
En litt bedre presisering i selskapsavtalen vil også være formålstjenlig å etablere, slik at 
utrykningstjenesten som også involverer vekterutrykning kommer tydeligere fram. 
Lønn/overtidsbetaling avtales med de tillitsvalgte for inntil 300 timer årlig pr person. 

 
 
Figur 17 Organisasjonskart Salg og marked  
 
 

Retningsgivende faktorer 
Det som var retningsgivende for denne 
beslutningen var regelen for offentlig støtte 
«Statsstøtteforbudet – artikkel 61 (1)» som 
er en del av EØS-avtalen. Her kreves det at 
en slik drift, må drives etter 
markedsinvestorprinsippet – altså, det å 
oppnå en avkastning. Avdelingen må 
drives etter selvkostmetoden, alle indirekte 
og direkte kostnader fordeles på produktet. 

Her er det litt andre skatteregler enn ved et 
rent IKS selskap, deriblant at disse 
tjenestene (kurs og utrykningstjenesten) 
faller inn under unntaksbestemmelsene i 
skatteloven og er ikke skattepliktige. Dette 
organiseres riktig i forhold til 
rapporteringene til KOSTRA samt at 
overtiden dette eventuelt kan generere og 
påføre mannskapene, blir riktig i forhold til 
Arbeidstilsynets retningslinjer. 

Brannsjef
Dag Holte

Salg og marked
Avdelingsleder:
Jarl E Høvring

Seksjon boligalarmer (70 %)
"NN"

Seksjon kurs (30 %)
"NN"

Operativ

Avdelingsleder: 
Johan Stokkeland

Forebyggende
Avdelingsleder:

Janne Hovdenakk

Stab/felles
HR, lønn, regnsk, IKT

Avdelingsleder:
Knut Erik Marthinussen
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Etableringen  
Det overforstående organisasjonskart, har 
plassert salg og markedsavdelingen på 
hovedstasjon SKI hvor ”seksjon” KURS er 
i kompetansesenteret og ”seksjon” 
BOLIGALARM egentlig er på alle 
stasjonene, men dette administreres fra 
SKI (hoved brannstasjonen).  
I første omgang er det vurdert til å være en 
50 % stilling på Salg og marked hvor de 
resterende 50 % er administrativt under 
brannsjef og operativ avdeling. 
I salg og marked, fordeles stillingsandelen 
på ca. 30 % seksjon boligalarmer og 70 % 
seksjon kurs (dette vurderes fortløpende). 
På sikt vil det vurderes om man kan utvide 
avdelingen med flere ansatte i de to 
seksjonene, men dette er det markedet som 
bestemmer.  
På grunn av de regnskapsmessige 
forholdene var det mest formålstjenlig å 
etablere salg og markedsavdelingen som 
en egen ressursenhet fra 1. januar 2016 
Høsten ble derfor benyttet til å få et best 
mulig grunnlag for utarbeidelsen av dette 
budsjettet. 

 
Figur 18 NHO kritikk  

 
Seksjon boligalarmer  

Høsten har vært preget av mye 
møtevirksomhet for å tilpasse 
boligalarmdelen til det nye 
organisasjonskartet. En del praktiske 
tilpasninger er gjort, herunder overtagelse 
av leasing kjøretøyene som tidligere var 
betalt av S24. Det er også startet opp med 
salg av disse tjenestene i Oppegård og Ski, 
hvor vi forsøker å trekke med oss de 
erfaringene som vi har høstet fra Nesodden 
og Ås. 

 
Seksjon kurs  

Her har vi benyttet høsten til «å kjøre 
ferdig» de kursene vi har hatt avtaler med 
fra de forrige selskapene. Dette har ført til 
at vi - på en måte, har videreført den gamle 
organisasjonsmodellen SFB og NFB 
gjennom høsten, slik at kundene ikke har 
merket så mye til sammenslåingen. 
Samtidig har vi forsøkt å være tydelige på 
at det fra 1.1.2016 vil være et nytt selskap 
som overtar.  

www.brannvesenet.com 
 
For å synliggjøre at salg og marked nå er 
en egen enhet, valgte vi å beholde det 
gamle domenenavnet til SFB 
(brannvesenet.com) og samtidig benytte 
denne hjemmesiden til våre kommersielle 
aktiviteter. På denne måten unngår vi å 
blande de tjenester eller leveranser som 
ikke natur faller inn under det 
brannforebyggende lovpålagte arbeidet 
med det som er lovpålagt og som vi ikke 
kan fakturere kunden for.  
Samtidig vil også denne tjenesten åpne for 
et litt større bredde i de tjenestene vi kan 
tilby i et kommersielt marked – dette 
arbeidet vil starte i januar 2016 
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Figur 19 www.brannvesenet.com hjemmeside 
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FBS-5/16 Brannforebyggende plan 2016 
 
Saksbehandler:  Dag Christian Holte Saksnr.:  16/00722-1 
Behandlingsrekkefølge   Møtedato  
1 Styret Follo brannvesen 5/16 18.02.2016 
 
 
Innstilling:  
Styret tar ”Plan for brannvernarbeid 2016” til orientering. 
 
 
  
SAKSOPPLYSNINGER:  
 
I henhold til forskrift om brannforebygging skal kommunen i  
 

• §15 fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere 
den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og 
tiltakene skal prioriteres og begrunnes. 

• §16 gjennomføre brannforebyggende arbeid.  
• §17 feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
• §18 foreta risikobasert tilsyn.  
• §19 andre tiltak mot brann 
• §20 evaluere brannforebyggende arbeid.  

 
Det er utarbeidet en plan som sørger for at kommunens plikter etter forskrift 
oppfylles, Planen skal være et verktøy for forebyggende avdelings prioriteringer og 
satsningsområde.  
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PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2016 
Forebyggende avdeling  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOLLO BRANNVESEN IKS  

 
Plan for brannvernarbeidet skal benyttes som grunnlag for utføring, styring og 

rapportering av aktiviteter som utføres av forebyggende avdeling i 2016. 
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INNLEDNING: 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastsatt ny forskrift som regulerer 
brannforebygging. Forskrift om brannforebygging FOR-2015-12-17-1710 ble gjort gjeldende 
fra 01.01.2016. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn 
 
Forskriftens formål er å bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense 
konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 
En av endringene i forskriften som har størst innvirkning på det forebyggende arbeidet er at 
frekvensen på gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter, samt frekvensen for feiing 
og tilsyn av fyringsanlegg er fjernet.  
Det er satt sterkere fokus på at det forebyggende arbeidet skal være risikobasert. Fjerning av 
frekvens gir brannvesenet et større handlingsrom og ansvar for å sikre at ressursene settes 
inn der de gir størst effekt 
 
Aktivitetene i det forebyggende arbeidet skal derfor planlegges slik at de tilgjengelige 
ressursene blir brukt der de gjør størst nytte. Dette også iht. nasjonale føringer og 
stortingsmeldinger. Selv om planen skal være styrende for avdelingens arbeid er det 
samtidig viktig å være fleksibel og respondere med eventuelle andre og ytterligere tiltak på 
nye opplysninger om risikoen for brann. 
 
Planleggingen av brannvernarbeidet skal bygge på inngående kjennskap til det lokale 
risikobildet, samt kjennskap til eksterne ressursene 
som kan benyttes i det forebyggende arbeidet. 
Det lokale risikobildet i den enkelte kommune er 
grunnlaget for prioritering, planlegging og 
gjennomføring av det brannforebyggende arbeidet. 
 
Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med blant 
annet kommunale virksomheter som planetaten, 
bygningsetaten, helse og omsorgssektoren, og 
skolesektoren. Andre naturlige samarbeidspartnere 
er nabobrann- og redningsvesen, politiet, det lokale 
el-tilsynet, andre tilsynsmyndigheter, samt andre som 
kan eller antas å kunne bidra til å redusere risikoen 
for brann.  
Samarbeid mellom brannvesenet og andre aktører er 
en suksessfaktor for å lykkes i det forebyggende 
arbeidet. 
  
Med grunnlag i at ny forskrift ble iverksatt 01.01.16, 
og nylig sammenslåing av Nordre og Søndre Follo 
brannvesen fremlegges det for 2016 en overordnet 
plan for arbeidet. Dette betyr at forebyggende 
avdeling er i gang med endringer i forhold til 
risikobasert forebyggende arbeid. Dette er en 
ressurskrevende prosess  
Planen omfatter de viktige fokusområdene, iht. 
avdelingsleders kjennskap til risikobilde i de enkelte 
kommunene. 
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1.0  OPPGAVER 
1.1 Oppgaver tillagt forebyggende avdeling  
Brannforebyggende arbeid er hjemlet i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.   
I henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 og tilhørende forskrift skal det 
forebyggende arbeidet blant annet bestå av: 

� Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfellet brann og andre akutte ulykker. 

� Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. 
� Gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg 
� Føre tilsyn med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til 

fyringsanlegget. 
 
I tillegg til det som fremgår direkte av Brann- og eksplosjonsvernloven utfører forebyggende 
avdeling andre relevante oppgaver innen brannvern som eksempelvis: 
 

� Saksbehandling og kontroll av saker vedrørende brannfarlig og eksplosiv vare.  
� Samarbeid med bygningsmyndighetene og andre aktuelle myndigheter. 
� Informere om rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere i bolighus under tilsyn. 
� Oppfølging av nedgravde oljetanker for Oppegård kommune. 
� Kamerakontroll av røykkanaler.   
� Feiing av fyrkjeler. 
� Brannetterforskning 
� Informasjonsarbeid rettet mot blant annet borettslag/sameier. 
� Bekymringsmeldinger. 
� Saksbehandling av bål- og fyrverkerisøknader, samt meldinger om overnatting og  
     arrangementer. 
� Brannvernopplæring av risikogrupper 
� Sentrale og lokale aksjoner 
� Informasjonsarbeid ved bruk av lokalaviser, reklamefoldere, hjemmeside og 

Facebook 
 

Forebyggende arbeid skal være risikobasert, prioriteres og begrunnes, blant annet iht. 
kommunene og brannvesenets Ros.  
Det skal også baseres på innhenting av kunnskap og fakta om blant annet: 

� Risikogrupper 
� Lokale risikobilder 
� Historiske data i forbindelse med statistikk fra branner i kommunene, og nasjonal 

ulykkesstatistikk fra kommuner med tilsvarende risikobilde 
� Fare for tap av kulturhistoriske bygningsmiljø og viktig infrastruktur 
� Fare for liv, materielle skader og tap av kulturelle verdier 
� Kjennskap til særskilte brannobjekter 
� Erfaringsoverføring fra operativ avdeling i forhold til faktiske hendelser  

 
Konsentrerte tiltak og virkemidler settes inn på områder der man med bakgrunn i kunnskap, 
erfaringer og historiske data vet at risikoen er størst.  
For seksjon brannforebyggende medfører dette størst endring i forhold til tidligere fokus på 
ordinære tilsyn av særskilte brannobjekter.   
Tilsyn vil fortsatt være et virkemiddel der dette er et behov, men fokusområder og frekvenser 
skal på dette området også vurderes for å sikre at ressursene blir satt inn på riktig områder 
og med det virkemiddelet som gir størst effekt.  



 
  

Styret Follo brannvesen 
 

 

Side 58 av 71 

1.2 Mål 
Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene 
brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.  
 
Målet for forebyggende arbeidet er å redusere antall branner, antall døde i brann, og 
redusere følger av branner, med hovedfokus på risikobasert forebyggende arbeid.  
 
1.3 Strategi 
Det skal legges opp til et jevnlig samarbeid og informasjonsflyt mellom seksjon feiing og 
boligtilsyn og seksjon brannforebyggende. Erfaringsoverføringer mellom seksjonene gir en 
bedre forutsetning for de enkelte å svare på henvendelser og avdekke forhold som 
kollegaene bør se nærmere på. Dette skal gjennomføres med interne opplæring og 
informasjonsmøter. 
 
Brannforebyggende seksjon skal gjennomføre risikobasert 
lovpålagt tilsyn, prosjekter og aksjoner. Prosjektene som skal 
gjennomføres vil ha forskjellig varighet. Det er viktig for noen 
prosjekter at arbeidet fortsetter over flere år. Vedvarende 
resultat oppnås ved kontinuerlig påvirkning. Samarbeid og 
erfaringsutveksling på tvers av avdelingene i brannvesenet er 
også en viktig faktor for å benytte tilgjengelig kompetanse, og 
dermed få et best mulig resultat. 
 
Feiing og boligtilsynsseksjonen skal gjennomføre behovsprøvd feiing og tilsyn. Det legges 
opp til at feierne også skal være en ressurs i forhold til Trygg hjemme arbeidet (se pkt 3.1.2).  
De er i en særegen posisjon i forhold til at de jevnlig gjennomfører tilsyn hjemme hos alle 
som har fyringsanlegg i kommunene. Feierne er en viktig ressurs for formidling av 
informasjon og/eller hjelp til å få en mer brannsikker hverdag til innbyggerne i kommunen. 
Informasjon fra feierne er viktig for at trygg hjemme gruppen, som har kontakt med blant 
annet helse og omsorgssektoren i kommunen, kan iverksette tiltak for å hjelpe å ivareta 
brann- og personsikkerheten for de som trenger det. 
 
Virkemidlene i det forebyggende arbeidet vil kunne endre seg ettersom arbeidet utvikles eller 
det avdekkes andre forhold eller tiltak som må prioriteres, både i forhold til prosjekter, 
kampanjer og tilsyn. 
 
1.4 Forebyggende lovpålagte oppgaver  
Brannvesenet har gjennomført tilsyn på særskilte brannobjekter 
siden 1990. Brannstatistikken i Norge viser at det ikke er i disse 
typer bygg det brenner mest eller omkommer flest i brann. 
Risikoen for mange omkomne, tap av verdier og uerstattelig 
bygningsmasse vil naturligvis til enhver tid være tilstede. 
Avdelingen vil derfor fortsette med gjennomføring av tilsyn, men 
omfanget og form for tilsyn planlegges etter risikovurdering av de 
forskjellige typer objekter.  
 
Det er iht. krav om risikobasert forebyggende arbeid avsatt ressurser og satt fokus på 
målrettet arbeid mot risikogrupper* og målgrupper** i samfunnet, samt sentrale aksjoner. 
Dette har ført til og vil videre føre til mer omprioritering av ressursene på avdelingen. Dette 
samsvarer med føringer fra NOU 2012:4 Trygg hjemme og Stortingsmelding nr. 35 om 
risikobasert arbeid.  
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*Risikogrupper er de gruppene som er spesielt utsatt for å omkomme i brann 
eller forårsake brann. 
**Målgrupper er de gruppene som er viktig å nå med informasjon, men som 
ikke nødvendigvis er mer risikoutsatt når det gjelder brann enn andre grupper. 

 
For å oppnå ett best mulig resultat skal dette arbeidet formelt forankres hos ledelsen i 
kommunen (rådmannen). Dette skal sikre at ansvarspersoner i kommunen plikter å aktivt 
delta i gjennomføringen av brannsikkerhetsarbeidet for beboerne i våre kommuner. 
 
Arbeidet til seksjon feiing og boligtilsyn skal vurderes både i forhold til frekvens, utførelse, 
informasjonsarbeid og saksoppfølging. Informasjon angående fyring og fyringsanlegg, skal 
som tidligere utføres, men ressursbruk og prioritering skal vurderes opp mot risiko.  
 
1.5 Andre oppgaver  

� Planlegge og gjennomføre øvelser for beredskap på risikoobjekter. 
� Delta i gjennomføring av generelle og tilrettelagte kurs og øvelser for bedrifter og 

institusjoner. 
� Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak etter forespørsel. 
� Bidra som brannsakkyndig ved behandling av byggesaker.    
� Delta i brannetterforskning 
� Bistå beredskapsavdelingen ved behov.  
� Delta på øvelser med beredskap. 
� Være pådriver for godt og konstruktivt samarbeid mellom forebyggende- og 

beredskapsavdelingen. 
                                                                                      

1.5.1 Dataverktøy 
Det er tatt i bruk nytt dataverktøy på avdelingen, det skal gjennomføres endringer på dette 
for at det skal fungere optimalt for arbeidet på forebyggende avdeling. 
Seksjon feiing benytter KomTek til sitt daglige arbeid. Avdelingen skal overta innlegging av 
gebyr for feiing, og dette arbeidet påbegynnes i 2016.  
Det skal sees videre på forbedring av løsninger i forhold til varsling av feiing og tilsyn. Målet 
er å bli mer kundevennlige, og at treffprosenten på utførelse av tjenesten blir bedre.  
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2.0 BEMANNING 
 
2.1 Forebyggende avdeling  

� Avdelingsleder 
 

2.1.1 Seksjon brannforebygging 
� Seksjonsleder  
� 4 Branningeniører 
� 3 Branninspektører 
� 4 Vakante stilinger 

 
 
 
2.1.2 Seksjon feiing og boligtilsyn 

 
� Seksjonsleder � 6 Feiersvenner 
� 1 Feiermester � 3 Feiere 
� 1 feierlærling � 1 Vakant lærlingplass 

 
2.2. Kurs og utdannelse  
Det er ikke lagt opp til spesielle kurs som skal gjennomføres, men det settes som mål å 
hente inn kompetanse på spesielle fagområder for kompetanseheving. Det vil også 
oppfordres til å besøke andre brannvesen for å lære mer om hvordan de arbeider innenfor 
spesielle fokusområder. 
Dersom det er ønskelig og/eller behov for det, vil ansatte på tvers av brannvesen, avdelinger 
og seksjoner tilbys å delta på internopplæringer og kurs som gjennomføres.  
Ansatte skal delta på brannforebyggende arrangementer og forum.  
 
Forebyggendepersonell skal være ressurs for operativ avdeling ved store hendelser og ved 
behov. Ansatte deltar på internopplæring iht. plan fra operativ avdeling. 

 

3.0 ORGANISERING AV ARBEIDET 
3.1 brannforebyggende seksjon  
Hovedarbeidsområdet til brannforebyggende seksjon er gjennomføring av risikobasert tilsyn 
og prosjektarbeid rettet mot risikogrupper, målgrupper og spesielle satsingsområder. Utover 
dette vil det på tvers av seksjoner og avdelinger gjennomføres diverse lokale og sentrale 
aksjoner som nevnt i pkt. 4.  
 
3.1.1 Risikobasert tilsyn av særskilte brannobjekte r 
Det gjennomføres en ROS for å vurdere behovet for gjennomføring av tilsyn, herunder 
tilsynsform, hyppighet, og eventuelt andre mer virkningsfulle metoder. 
Målet er at tilsyn utføres iht. denne vurderingen. Planlagt utførelse vil kunne endre seg i 
forhold til endret risikobilde for disse objektene i løpet av året. Det er pr 01.01.16. til sammen 
527 særskilte brannobjekter i kommunene. 
 
Jf. Forskrift om brannforebygging § 18 gjennomføres og prioriteres arbeidet rette mot 
særskilte brannobjekter med bakgrunn i:  

a. Risikoen for tap av liv og helse 
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b. Risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier 
c. Risikoen for samfunnsmessige konsekvenser 
d. Risikoen for brudd på forebyggende plikter 
e. Effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak 

 
De særskilte brannobjektene er definert i forskrift om 
brannforebygging i følgende kategorier: 

d. bygninger og områder hvor brann kan medføre 
tap av mange liv  

e. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende 
som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet 
som foregår i dem, antas å medføre særlig 
brannfare eller fare for stor brann, eller hvor 
brann kan medføre store samfunnsmessige 
konsekvenser  

f. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 
  

Før 01.01.16 ble det forebyggende arbeidet i større grad styrt av Forskriftens krav til frekvens 
for tilsyn. Det må derfor gjennomføres kartlegging for å finne riktig arbeidsmetode som er 
tilpasset risikoene. Det må utarbeides overordnede strategier og mer detaljerte planer for det 
brannforebyggende arbeidet.  

 
 

 
3.1.2 Prosjekt Trygg hjemme 
I NOU 2012:4 Trygg hjemme defineres risikogrupper som personer som anses å være særlig 
utsatt for brann. Det inkluderer grovt sett eldre og/eller pleietrengende, personer med rus- 
og/eller psykiatriproblematikk, asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere. Det er 
naturligvis ikke alle innenfor disse gruppene som utgjør noen høyere risiko enn befolkningen 
for øvrig. Forhøyet risiko følger derimot med faktorer som funksjonsnedsettelse, kognitiv 
svikt, språkproblemer og annerledes sikkerhetskultur, samt sosioøkonomisk status. Dette er 
faktorer som i større grad enn ellers i befolkningen finnes i de nevnte risikogruppene. Dette 
er bakgrunnen for at det er iverksatt og skal fokuseres på informasjons- og 
motivasjonsarbeid rettet mot disse gruppene.  
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Avdelingen har gjennom prosjektet Trygg hjemme et mål om at antall branndøde innenfor 
denne kategorien skal reduseres, da disse er overrepresentert i antall som omkommer i 
brann. 
Brannvesenet er avhengig av et godt samarbeid med eierkommunene, herunder blant annet 
kommuneoverlegen, helse og sosial og omsorgssektoren.  
Det er vesentlig for videre arbeid i prosjektet at dette forankres tydeligere og høyere opp i 
kommunene. Dette er avgjørende for å etablere gode samarbeidsløsninger 
mellom ulike kommunale tjenester. Gjennom å forplikte de involverte 
aktørene i samarbeidet, vil det sikre involvering og tilstrekkelig 
oppmerksomhet om arbeidet. Formell forankring er også en forutsetning for 
prioritering av ressurser og gjennomføring av tiltak. 
 
Det vises også til rapprt fra DSB Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper», 
november 2014 «sitat fra Rapport » «Det er tre ting som er viktig: Samarbeid, 
samarbeid og samarbeid. Kommunen eier utfordringene, den plikter å ivareta 
innbyggerne sine. Vi vet ikke hvor de risikoutsatte personene er, så samarbeid er 
helt avgjørende».  
 

Det er avsatt eget personell på seksjon brannforebyggende som er ansvarlig for prosjektet. 
Ressurser som blir avsatt til dette arbeidet vil øke med størrelse på prosjektet. Brannvesenet 
vil fortsette å utvikle og fokusere på dette arbeidet.  
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Vi vil fortsette å ta initiativ til samarbeid med kommunene for å nå ut til personer innenfor 
risikogruppene. Hovedfokus legges på informasjon og kommunikasjon, der valg av riktig 
virkemiddel tilpasset de ulike gruppene er vesentlig.  
Der det er behov tilbyr brannvesenet, med økonomisk støtte fra kommunene, hjelp til 
konkrete fysiske brannverntiltak for å øke brann- og personsikkerheten hjemme hos personer 
innenfor risikogruppene. Det tilbys også nødvendig opplæring til våre samarbeidspartnere i 
kommunene. 

 
Dersom risikobildet endrer seg, og det fremkommer andre risikogrupper/områder som bør 
fokuseres på, vil disse inkluderes i prosjektarbeidet på avdelingen. 
 
3.1.3 Uanmeldte kontroller 
En av brannvesenets tilsynsformer er uanmeldte kontroller. I noen situasjoner er dette den 
tilsynsformen som gir best forebyggende effekt. Kontrollene gjennomføres alene, eller i 
samarbeid med politiet eller andre tilsynsetater.  
Uanmeldte kontroller vil gjennomføres på:  
  

� Fyrverkeriutsalg 
� Nattkontroller ved overnatting i bygg som ikke er beregnet på denne bruken 
� Arrangementer 
� Utesteder på dager med høy aktivitet 
� Bekymringsmeldinger  

 
 
 
3.2  Feiing- og boligtilsynsseksjonen  
    
Feiing  antall røykløp  Totalt antall 

boenheter  
Enebakk 3916 3338 
Frogn 5714 7532 
Nesodden 6797 8474 
Oppegård 7410 6655 
Ski 8879 7898 
Ås 6383 9650 
 39099 43547 
 

Jf. Forskrift om brannforebygging skal kommunene skal sørge for at feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg gjennomføres ved behov. Ved å fjerne kravene til hyppighet for feiing og tilsyn 
av fyringsanlegg og vektlegge risikobasert tilsyn og behovsprøvd feiing basert på konkrete 
risikovurderinger, er det lagt til rette for en bedre og mer målrettet ressursutnyttelse i det 
forebyggende arbeidet.  

Det skal fastsettes og dokumenteres vurderingskriterier for prioritering av feiing og tilsyn 
basert på blant annet byggverket, bygningsmiljøet, kvalitet på fyringsanlegg og 
fyringsmønster. Videre skal det gjennomføres kartlegging og utarbeides nye felles rutiner for 
å sikre god kvalitet på gjennomføring av feiing og tilsyn.  
Dette er et stort og ressurskrevende arbeid som skal legge føringer for gjennomføringen av 
brannforebyggende arbeidet mot boenheter med fyringsanlegg i årene fremover.  
En annen endring i forskriften er at krav til behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg som 
brukes til oppvarming av byggverk nå også er gjeldende for fritidsboliger. Tidligere var kravet 
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at dette kunne pålegges, dersom kommunestyret selv har fastsatt dette gjennom lokal 
forskrift. 
  
Det må vurderes hvordan dette skal gjennomføres, både i forhold til begrensede muligheter 
for gjennomføring da disse ikke er bebodd hele året, samt behovet for frekvens på 
gjennomføringen. Oppstart av tilsyn på disse vil også generere en økt ressursbruk, både i 
forhold til at det på steder ikke er bilvei frem, og andre steder må det benyttes båt for å 
komme til fritidsboligene. Det vil også medføre økt tid for saksbehandling da det på de fleste 
fritidsboliger ikke er tilrettelagt for adkomst for feier. 
 
Med bakgrunn i at elektrisk årsak er definert som den største årsak til brann, vurderes det å 
iverksette et samarbeidsprosjekt med DLE (det lokale eltilsynet) for å øke fokus og 
kompetansen i forhold til å forebygge denne type branner. Bakgrunnen for dette er at i dag 
gjennomføres tilsyn på det elektriske anlegget i en bolig i snitt 
hvert 20. år.  
På fyringsanlegg blir det gjennomført tilsyn i snitt hvert fjerde 
år. Ser man på andelen branner knyttet til elektrisitet i forhold 
til tilsynsfrekvens på dette området, anses det dette som et 
satsningsområde som vil kunne gi en forebyggende effekt i 
forhold til elektriske branner.  
Iverksettelse av denne typen prosjekt krever god og jevnlig 
opplæring og oppfølging av tilsynspersonellet, da dette i 
utgangspunktet ikke er fagområdet til feierne. Prosjektet bør 
gjennomføres over flere år, dersom en skal ha mulighet til å måle eventuelle effekter av det.  
Kapasitet for iverksettelse av denne typen prosjekt må ressursmessig vurderes opp mot 
arbeidet som ny forskrift genererer, og forandringer som følge av endring arbeidsmetoder i 
forbindelse med sammenslåing av Søndre og Nordre Follo Brannvesen. 
 
3.2.1 Feiing og tilsyn av fyringsanlegg 
Det er ikke satt opp tallfestet mål for gjennomføring av feiing eller tilsyn av fyringsanlegg i 
fritidsboliger. Bakgrunnen for dette er at planleggingen av arbeidet i forhold til frekvens for 
gjennomføring, eventuell oppstart av feiing og tilsyn i fritidsboliger. Tidsbruk for føring av 
gebyr, opplæring av programmer som skal benyttes for saksbehandling og omgjøring av 
arkiveringssystemet grunnet endringer i programmet er heller ikke kjent.  
 
Feiing gjennomføres i utgangspunktet på sommerhalvåret, fra ca. 01. April til 15. Oktober. 
Aktivitetsområde er nærmere regulert i Forskrift om brannforebygging § 17.  
Gjennomføring av feiing følger gammel plan og 
ruteinndelinger i KomTek.  
 
Tilsyn gjennomføres i hovedsak i vinterhalvåret, det betyr 
ca. fra 15. oktober til 01. april.  
Under tilsyn gjennomføres det først og fremst en 
vurdering av fyringsanleggets beskaffenhet i forhold til 
funksjon og trygghet. I forbindelse med tilsynet foretas det 
også en kontroll av slokkemidler og røykvarsler(e) i 
boligen, samt rømningsveier. Denne anledningen benyttes 
også til motivasjons- og informasjonstiltak.       
Det skrives rapport med kopi til huseier. 
Eventuelle avvik følges opp med de reaksjonsmidler som Brann- og eksplosjonsvernloven gir 
mulighet for. 
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3.2.3 Gebyr 
Det er forskjellige gebyrsatser og grunnlag for innkreving av gebyr i de forskjellige 
kommunene. Ny forskrift med fjerning av minimumshyppighet og feiing av fritidsboliger fører 
også til at grunnlaget for innkreving av gebyr må vurderes.  
Hvordan dette skal løses må sees opp mot blant annet: 

� Frekvens, der noen trenger årlig feiing, og andre kanskje hvert 6 år.  
� Frekvens, der noen trenger årlig tilsyn, og andre kanskje hvert 6 år.  
� Tidsbruk i forhold til feiing og tilsyn av fyringsanlegg på fritidsboliger 
� Tidsbruk der det er varslet feiing, vi møter opp men det kan ikke gjennomføres fordi 

det ikke er tilrettelagt for dette, og huseier ber om ny avtale i ettertid. 
� Tidsbruk der det er varslet tilsyn, vi møter opp, huseier er ikke hjemme, og huseier 

ber om ny avtale i ettertid. 
� Huseiere som vil ha ekstra feiing eller tilsyn, utover det som er dokumentert som 

behov  
� Tilnærmet lik pris i alle kommunene 
� Andre faktorer i kommunene 

 
 

4.0 SPESIELLE SATSNINGSOMRÅDER 
 
4.1 Målgrupper  
Brannvernopplæring av 6.klassinger 
Målsettingen med skoleundevisningen er å tilføre elevene i 6. klasse 
økt kunnskap om brannvern og ulykker, og dermed skape bedre 
holdninger til liv og verdier. Det leveres ut undervisningsmateriell og 
sjekklister som elevene skal ta med hjem for å sjekke 
brannsikkerheten hjemme. Dette skaper fokus på gjennomføring av 
brannøvelser og bransikkerhetstiltak som blant annet røykvarslere 
og slokkemiddel hjemme hos elevene og andre familiemedlemmer. 
 
Verneverdig tett trehusbebyggelse i Drøbak. 
Arbeidet med kartlegging i forbindelse og utarbeidelse av planer for brannsikring av 
trehusbebyggelse i Drøbak skal gjenopptas i samarbeid med kommunen, byantikvaren, eiere 
av bygningene og eventuelt andre samarbeidspartnere. 
Målet er å utarbeide en helhetlig brannsikringsplan for området, inneholdende både 
forebyggende og skadereduserende tiltak med innsatsplaner, med fokus på å unngå 
områdebrann. 
 
 
4.2 Sentrale aksjoner  

� Aksjon boligbrann 
� Røykvarslerens dag 
� Brannvernuka med åpen 

brannstasjon 
� Brannøvelse 
� Komfyrvaktkampanje på FNs 

eldredag 
� Studentkampanjen 
� Hytte/båt/campingvogn  
� Bry deg før det brenner 
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4.3 Lokale aksjoner  

� Brannsikker julefeiring 
� Skogbrann/bålbrenning 
� Sikkerhetsuken i Ski 
� Sikker bruk av fyrverkeri 

 
 
4.4 Informasjonsformidling  
Brannvesenet er pålagt også å drive informasjon og motivasjonsarbeid. Forebyggende 
avdeling gjennomfører dette med å delta i sentrale og lokale aksjoner, stand på kjøpesenter, 
helsestasjon, besøker sykehjem og innvandrere i klassesituasjon, arrangere samlinger for 
risikogrupper mm.  Vi underviser skoleelever og deler ut informasjonsmateriell. Elevene 
viderefører informasjon ved hjelp av sjekkliste til hjemmet. 
 
Media er en viktig formidler og samarbeidspartner i forhold til informasjonsarbeidet.. Det 
legges derfor opp til ett tett samarbeid med lokale aviser og TV8 Follo. Avisene benyttes til 
publisering av brannforebyggende informasjon og i tilknytning til kampanjer.  
Hjemmesiden og face book benyttes også som informasjonskanal.  
Det kan også være aktuelt å utarbeide lokale informasjonsbrosjyrer dersom det er 
formålstjenlig. 
I forbindelse med sentrale aksjoner mottar brannvesenet informasjonsbrosjyrer som deles ut 
til målgruppene. 
 

5.0 OPPSUMMERING 
Planen reflekterer en endring i retningen på det brannforebyggende arbeidet, med et høyt 
aktivitetsnivå med ambisjoner som vil være både krevende og utfordrende for de ansatte. 
Fokus på risikobasert tilsyn, og en omprioritering av ressursene der det fokuseres på 
risikogrupper og målgrupper, fører til endring av både arbeidsmetoder og oppgaver for den 
enkelte saksbehandler. Dette samsvarer med føringer fra sentralt hold, (NOU 2012:4 Trygg 
hjemme og Stortingsmelding nr. 35 om risikobasert arbeid) og er en mer målrettet og effektiv 
måte å jobbe for brannsikkerheten for innbyggerne i våre kommuner.  
For å ivareta krav i forskrift skal risiko for brann kartlegges, og satsningsområdene og 
tiltakene begrunnes. Det skal med grunnlag i dette utarbeides en overordnet strategi for det 
brannforebyggende arbeidet, samt detaljerte planer for de enkelte satsningsområdene. 
Avdelingen skal med bruk av ressurser på tvers av avdelinger og seksjoner samlet jobbe 
aktivt for å redusere antall branner, antall døde i brann, samt følger av branner i våre 
eierkommuner. 
 
 
 
 
Dag Christian Holte 
Brannsjef      
                                   Janne Hovdenakk 
          Leder forebyggende avd. 
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FBS-6/16 Eierandeler i Alarmsentral Brann Øst AS 
 
Saksbehandler:  Dag Christian Holte Saksnr.:  16/00173-1 
Behandlingsrekkefølge   Møtedato  
1 Styret Follo brannvesen 6/16 18.02.2016 
 
 
Innstilling:  
Styret i Follo brannvesen IKS anbefaler kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski 
og Ås om overdra sine eierandeler i Alarm Sentral Brann Øst til Follo brannvesen 
IKS. 
 
 
Vedlegg:   
  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Sammendrag: 
Det har vært ulik interesse for å stille i generalforsamlingen til ABØ og brannsjef har 
ofte møtt på vegne av enkelte kommuner. Follo brannvesen har kompetanse, nytte 
og interesse av å følge opp driften av 110 sentralen for kommunene. Videre er det 
lite samsvar mellom utbetaling av driftskostnadene fra Follo brannvesen og faktisk 
eierutøvelse/påvirkning. 
 
Follo brannvesen har stor interesse av at sentralen tilpasser seg endringene som 
skjer. Det er viktig at både nødmeldingssentralen og Follo brannvesen utvikler seg i 
takt for å sikre en god og forsvarlig tjeneste ovenfor nødstilte. Videre er det viktig at 
eierandelene samles for å utøve større eier påvirkning på enderingen som kommer 
knyttet til ny samlokalisert nødsentral for brannvesenet på Ski politistasjon. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Det ble holdt en orienteringsmøte med ordførerne fra Enebakk, Oppegård, Ski og Ås 
om nye 110-regioner og samlokaliserte sentraler i Norge. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap har blant annet innkalt Follo brannvesen IKS og Ski 
kommune til et dialogmøte. Det er vedtatt at det skal etableres en ny samlokalisert 
110 sentral vegg i vegg med operasjonssentralen - 112 på Ski politistasjon. Dagens 
organisering av 110 tjenesten ble også gjennomgått og det var enighet om at det 
burde fremmes en sak knyttet til eierandelene i Alarmsentral Brann Øst AS.  
 
110 tjenesten: 
 
Det følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 16 (1) at: 
Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en 
nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen 
en fastsatt region som kan omfatte flere kommuner. De kommuner som omfattes av 
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den fastsatte regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og med 
grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. 
 
Med bakgrunn i vedtak fra sentral myndighet om å etablere en felles sentral i Moss 
ble kommunene enige om å danne et interkommunalt selskap etablert som et AS. 
Follo varslingssentral AS (tidligere lokalisert i Drøbakk) ble endret til Alarmsentralen 
Brann Øst i 2001 som følge av utvidelse og plassering av sentralen i Moss. 
Selskapet drives etter aksjeloven og IKS loven samt lover og forskrifter gitt av 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. 
 
Hovedformålet med nødalarmeringssentral er å motta og formidle meldinger om 
brann og ulykker fra publikum over nødnummer 110 i Follo og Østfold. Ut i fra 
oppdragets art og avtaler med brannsjef, styrer og koordinerer alarmsentralen 
utrykningsenhetene. Sentralen skal i tillegg gi faglig støtte til brannvesenet under 
aksjoner som fagsentral og fungere som brannvesenets kommunikasjonssentral.  

 

Sentralens oppgaver: 
• Mottak av nødmeldinger og brannalarmer 
• Alarmering og utkalling av brannmannskap 
• Alarmering av overordnet innsatsledelse 
• Varsling av øvrige nødetater/trippelvarsling 

 
 
Økonomiske forhold: 
 
Kommunenes eierandeler i aksjeselskapet Alarm Sentral Brann Øst er i tråd med 
nedenstående tabell: 

Kommune  Andel  Aksjer  Sum  

Oppegård 5,48% 3 618 Kr 126 630,- 

Ski 6,55% 4 321 Kr 151 235,- 

Enebakk 2,15% 1 418 Kr 49 630,- 

Ås 3,69% 2 438 Kr 85 330,- 

Frogn 16,67% 11 000 Kr 385 000,- 

Nesodden 0 % 0 Kr 0,- 

Sum  34,54% 22 795 Kr 797 825, - 

 
Kommunene i Follo eier totalt 34,54% av Alarmsentral Brann Øst. De andre andelene 
eies av enkelte kommuner i Østfold og Movar IKS.  
 
I tillegg til eierandelene kommer årlige driftsutgifter etter innbyggertall. Kommunene 
dekker årlig driftsutgifter indirekte via refusjon til Follo brannvesen. Follo brannvesen 
sin andel av driftsutgiftene er på 3.04 millioner kroner for 2016 (Nesodden inkludert). 
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Vurdering: 
 
Både 110 tjenesten og brannvesenet har endret seg siden etableringen av 
Alarmsentralen Brann Øst i Moss. Utviklingen går i retning av større og større 
brannvesen, samtidig som Staten har overtatt ansvaret for data- og 
kommunikasjonsverktøyet som finnes i sentralen/brannvesenet. Direktoratet for 
nødkommunikasjon setter standarden og tar en brukerbetaling for bruken av 
elektronisk utstyr m.v. Driften av sentralen knytter seg nå i hovedsak til å være en 
fagsentral for brann og sørge for tilstrekkelig og kvalifiserte operatører.   
 
Det har vært ulik interesse for å stille i generalforsamlingen til ABØ og brannsjef har 
ofte møtt på vegne av enkelte kommuner. Vårt inntrykk er at driften og oppfølgingen 
er av større interesse for Follo brannvesen enn for kommunene. Fagkompetansen 
knyttet til driften besitter Follo brannvesen og ikke kommunene. Videre er det lite 
samsvar mellom utbetaling av driftskostnadene fra Follo brannvesen og faktisk 
eierutøvelse/påvirkning. 
 
Det blir færre og færre brannvesen knyttet til sentralen da flere kommuner inngår i 
samarbeid om felles brannvesen. Videre har nasjonale myndigheter foreslått 3-4 
brannvesen knyttet til ny 110-sentral. Momentene for å at 110-sentralen skal bli en 
del av brannvesenet blir stadig større jo større brannvesenet blir. Noen av 
momentene er: 
 

• Sikre brannfaglig kompetanse og rekruttering. DSB er opptatt av at 110-
sentralene ikke mister den faglige kontakten med brann- og redningsvesenet.  

• 110-sentralens leder inngår i brannsjefens lederteam som sammen skal gi 
innbyggere best brann- og redningstjeneste. 

• 110-sentralen som en del av et brannvesen og tetter på primæroppgaven det 
å varsle ut brannmannskaper i nødsituasjoner og støtte dem under innsatsen. 

• Avgjørelser kan få en mindre politisk og mer brannfaglig begrunnelse. 
• 110 tjenesten utvikles i takt med endringer i operativ tjeneste.  
• Økonomiske og personellmessige utfordringer kan løses i en stor 

organisasjon. 
• De ansatte kan ivaretas i en organisasjon med flere muligheter for et 

inkluderende arbeidsliv. 
• Bemanningsutfordringer kan løses på tvers av avdelinger i en større 

virksomhet.  

Follo brannvesen har stor interesse av at sentralen tilpasser seg endringene som 
skjer.  Det er viktig at både nødmeldingssentralen og Follo brannvesen utvikler seg i 
takt for å sikre en god og forsvarlig tjeneste ovenfor nødstilte. Videre er det viktig at 
eierandelene samles for å utøve større eier påvirkning på enderingen som kommer 
knyttet til ny samlokalisert nødsentral for brannvesenet på Ski politistasjon.  
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FBS-7/16 Orientering om drift og økonomi 
 
Saksbehandler:  Dag Christian Holte Saksnr.:  16/00857-1 
Behandlingsrekkefølge   Møtedato  
1 Styret Follo brannvesen 7/16 18.02.2016 
 
 
Innstilling:  
Styret tar status om drift og økonomi til orientering 
 
 
  
SAKSOPPLYSNING: 
 
Brannsjefen gir en status knyttet til drift og økonomi i styremøte. 
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Referatsaker 
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