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Saker til behandling  

FBR-8/16 
Økonomiplan 2017-2020 
Saksbehandler:  Dag Christian Holte Saksnr.:  16/00216-15 
Saksgang   Møtedato  
1 Styret Follo brannvesen 15/16 06.09.2016 
2 Representantskapet Follo brannvesen 8/16 22.09.2016 
 
 
 
 
 
Innstilling:  
 
Representantskapet godkjenner styrets forslag til Økonomiplan for perioden 2017-
2020 
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Saksfremlegg 
Styret Follo brannvesen har behandlet saken i møte 06.09.2016 sak 15/16 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med de tilføyinger som fremkom i møtet. 
 
Vedtak  

1. Styret godkjenner brannsjefens forslag til økonomiplan for perioden 2017-
2020.  

 
2. Styret oversender økonomiplanen for behandling med forslag om å godkjenne 

styrets forslag til økonomiplan for perioden 2017-2020 
 

3. Brannsjefen anmodes om å igangsette arbeidene med en ny ROS-analyse.  
 
 
 
 
Brannsjefens innstilling:  

1. Styret godkjenner brannsjefens forslag til økonomiplan for perioden 2017-
2020 

 
2. Styret oversender økonomiplanen til behandling med forslag om å godkjenne 

styrets forslag til økonomiplan for perioden 2017-2020 
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 Follo Brannvesen IKS 

 

ØKONOMIPLAN 2017-2020  

 
 

 

 
1.0 Ansvarsområde 

Hovedoppgavene til virksomheten er å dekke behov og plikter i forbindelse med 
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter lov og forskrifter. I henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven §§ 9 og 11 skal brannvesenet: 
a)  gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved 

brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 
b)  gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c)  gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff 

og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 
d)  utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner 
e)  være innsatsstyrke ved brann 
f)  være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse 
g)  etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den 

norske territorialgrensen 
h)  sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
Utover oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven er følgende tilleggsoppgaver tillagt 
virksomheten fra eierkommunene: 

• ansvar for beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning, jfr. lov av 13. 
mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall i brannvernregionen 

• ansvar for drift av brannstasjonene og brannbåter i brannvernregionen, samt drift 
og vedlikehold av materiell som disponeres i den grad det er selskapets eiendom 

• ansvar for drift og vedlikehold av sivilforsvarslager 
• bistå deltakerne med å se til at kummer, brannventiler, hydranter, anvisere og 

lignende anretninger er i orden og skal når det er mulig ut fra den øvrige 
tjenesten, bistå deltakerne med rydding av snø og is ved/på disse 

• bistå byggesaksavdelingene med brannteknisk rådgivning, kontroll og 
byggesaksbehandling   

• hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner 
• kunne selge konsulenttjenester og andre tjenester, forestå opplæring og kurs på 

kommersiell basis samt påta seg andre inntektsbringende oppgaver som naturlig 
hører til selskapets fagområde. Omfanget av slike tjenester og tilleggsoppgaver 
skal begrenses til hva styret finner forsvarlig innenfor den kapasitet selskapet 
antas å ha, og under hensyntagen til forsvarlig ivaretakelse av selskapets 
primæroppgaver. 
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1. Utfordringer fram mot 2020 
 

Selskapet skal bidra til å trygge lokalsamfunnet i Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Ski, Oppegård og Ås kommuner ved å sette fokus på samfunnssikkerhet og 
beredskap. Gjennom dette arbeidet er det et mål å styrke samfunnets evne til 
å forebygge, håndtere og redusere kriser relatert til brann, redning, feiing og 
tilsyn. Vi skal være en ledende aktør i Follo regionen innenfor 
kompetanseutvikling og opplæring innen brann og sikkerhet og sørge for god 
ressursutnyttelse innenfor tildelte rammer. 
 

Utviklingstrekk understreker at risikomomenter og faren for store hendelser blir 
større i tiden fremover. Eksempelvis utfordrer ny infrastruktur i form av lange 
tuneller både på vei og jernbane vår beredskap og kompetanse. 
Oslofjordtunellen er en av Norges mest trafikkerte undersjøiske tuneller og er 
spesielt utsatt for hendelser og forurensningsfare. Prognoser og erfaring tilsier 
flere naturskapte hendelser og økende transport av farlige stoffer gjennom 
Follo-regionen som vil gi nye utfordringer og oppgaver. I forbindelse med 
utarbeidelse av ny brannordningsdokument for eierkommunene, må det 
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for å vurdere risikobilde i 
regionen og behov for videre tiltak. ROS-analysen vil danne et 
grunnlagsdokument for brannordningsdokumentet for å dokumentere at utstyr 
og bemanningsnivå er på et riktig nivå eller eventuelle mangler. 
En utfordring mot år 2020 er å opprettholde et godt og faglig kvalifisert 
brannkorps. De siste årene har vi mistet mange godt kvalifiserte 
deltidsbrannmenn til andre yrkeskorps i Oslo regionen. Hovedgrunnen til at 
man søker seg bort fra deltidsstasjonene er blant annet et ønske om en 
heltidsstilling i turnus. Stor turnover tapper oss for verdifull kompetanse og gir 
selskapet større opplæringskostnader for nye brannmenn. Kostnadene til å 
utdanne en deltidsbrannmann ligger på kr. 150- til 200 000.-.  
 
Det er også utfordringer med å holde en forsvarlig beredskap innenfor ordinær 
arbeidstid i Enebakk kommune. Det er få arbeidsplasser i kommunene og 
mange av mannskapene dagpendler ut av kommunen. Tiltak må vurderes 
spesielt når ny brannstasjon står ferdig i slutten av 2016. 
 
Det er stort fokus på helse, miljø og sikkerhet for selskapets ansatte. 
Brannmenn er spesielt utsatt for kreft og det er stort fokus på rene og skitne 
soner både i brannbilene og brannstasjonene, i tillegg til rengjøring av 
vernebekledning og utstyr. Arbeidstilsynet har varslet en tilsynsrunde knyttet til 
dette. Flere av brannstasjonene har ikke tilfredsstillende garderobe løsninger 
og det må sannsynligvis foretas ombygninger. Uansett om det er huseier eller 
vi som står for denne jobben, vil det helt klart generere økte utgifter for 
selskapet på en eller annen måte.  
 
Både tidligere og någjeldende byggeforskrifter har åpnet for at brannvesenets 
stigemateriell kan være alternativ rømningsveg for enkelte typer byggverk. I § 
11-13, 2. ledd i TEK 10 er det en preakseptert løsning at byggverk i 
risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer kan ha utgang til ett 
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trapperom utført som rømningsveg. Det forutsettes da at minst ett vindu eller 
balkong i hver boenhet har god tilgjengelighet for brannvesenets 
høyderedskap (Stigemateriell, maskinstige eller snorkel). Når brannvesenets 
høydemateriell benyttes som alternativ rømningsvei krever 
dimensjoneringsforkriften at det er en egen sjåfør i dreiende vakt. Det er ventet 
at flere bygninger i vår regionen vil velge løsninger med brannvesenets 
høydemateriell som alternativ rømningsvei.  

 
 
Forebyggende avdelingen vil i tidene fremover oppleve et økende behov i 
forhold til å drive opplæring og øvelser i sammenheng med arbeidet mot 
risikogrupper og risikoområder. Dette er en del av det brannforebyggende 
arbeidet som vi ikke kan ta betalt for. Det vil her være en kostnad i årene 
fremover i forbindelse med dette. Brannvesenet har tilgjengelig utstyret vi 
trenger for dette formålet, men det vil bli noen utgifter i forhold til 
forbruksmateriell og vedlikehold av utstyr. Avdelingen gjennomfører også 
lokale prosjekter, og fremover vil dette bli en større og viktig del i det 
brannforebyggende arbeidet jf. også den nye forebyggendeforskriften. Disse 
prosjektene som rettes mot risikogrupper og risikoområder vil kunne medføre 
noen kostnader i forbindelse med forberedende arbeid, profilering og utførelse. 
Dette vil vi måtte komme tilbake til når type prosjekter er bestemt, og innholdet 
er definert. 
 
Feiegebyret i eierkommunene må sees på. Det er forskjellig gebyrsatser i alle 
kommunene selv om tjenesten er lik for alle kommunene. Dette gjenspeiler 
naturligvis også de administrative kostnadene i de respektive kommunene, 
men det må tilstrebes å få et tilnærmet likt feiegebyr for innbyggerne. Gebyr 
som kreves på feil grunnlag må fjernes. Det jobbes videre med: 

• Oppdeling/definering av feiegebyr og gebyr for tilsyn av fyringsanlegg. 
• Gebyr for fritidsboliger 
• Innkreving av gebyr, årlig, etter utført tjeneste 
• gebyr for ekstrafeiinger, bestillinger  
• nytt oppmøte på eiers oppfordring fordi huseier ikke har vært hjemme 

eller tilrettelagt for feieren  

Generelt for brannvesenet. 
Det vil bli større behov for økt arbeidskapasitet på nettsiden og sosiale medier. 
Bør vurdere å finne en ny leverandør og få en mer oppdatert oversiktlig og 
brukervennlig hjemmeside. Det bør vurderes dedikerte personer/del av 
stillingshjemmel for å ivareta innholdet på nettsiden og sosiale medier. 
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2. Mål for økonomiplan 

 
Nasjonale målsetninger 

• Samarbeid mellom kommuner og brannvesen ved større enheter gir mer effektiv 
ressursutnyttelse og styrker håndteringsevnen. Kommunegrenser er i mange tilfeller til 
hinder for effektiv utnyttelse av brannvesen ressursene i en region.  

• En utvikling i retning av større interkommunale brannvesen vil kunne styrke både det 
forebyggende brannarbeidet og evnen til å håndtere store komplekse hendelser. 

• Færre omkomne i brann 
• Mindre tap av materielle verdier og tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier. 

 

Hovedmålsettingen for selskapet er: 

- å være en felles brannvernorganisasjon for kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, 
Oppegård og Ås kommuner. 

- å løse de oppdrag og tilpasse virksomheten etter krav stilt i lover og forskrifter eller på 
annen måte 

- å tilpasse virksomheten innenfor de økonomiske rammer som blir gitt av eier kommunene. 
- arbeide for å oppnå en tilfredsstillende brannteknisk standard for alle typer bygninger 
- inntektsgivende arbeid som er naturlig innenfor brann- og feiertjenester. 

 
 
Administrativt delmål   

• Lønn- og økonomisystemer skal vurderes. Follo brannvesen har muligheten for å være med i 
Agresso samarbeidet som de fleste eierkommuner er en del av. Kjøp av regnskapstjenester 
fra kommunen(e) vurderes i tilknytting til valg av lønn- og økonomisystem. Kostnader er ikke 
tallfestet i budsjettene 

• Det er stor sannsynlighet for at Follo brannvesen kommer innenfor terskelverdier som krever 
anbudsutlysning i henhold til Offentlig innkjøpsregler. Innkjøpene må analyseres og 
stordriftsfordeler må oppnås. Kompetanse innenfor lov om Offentlig anskaffelser styrkes. 
Kostnader er ikke tallfestet i budsjettene. 

• Vurdere ny plattform for hjemmesider og bruk av sosiale medier for informasjon og 
brannforebyggende arbeid. Dekkes innenfor tildelte økonomiske rammer. 

• Utrede og fremme forslag til ny modell for kostnadsfordeling mellom kommunene i tråd med 
kommunestyrevedtakene i forbindelse med etablering av Follo brannvesen innen 1.4.2016. 

• Utarbeide ny risiko og sårbarhetsanalyse for regionen som grunnlag for bemanning og 
utstyrsbehov, herunder brannstasjonsstruktur. Presenteres ovenfor styrende organer for 
videre beslutning 

• Uniformering av personell, slik at ansatte fremstår enhetlig 
• Gjennomføre nødvendige endringer på garderober på brannstasjonene, slik at disse 

tilfredsstiller krav i gjeldende regelverk. 
 

 
 
Operativ delm ål  

• Finansiering (innkjøp) av biler og materiell. Utarbeide utskiftningsplaner for å sikre et 
forsvarlig driftsnivå. 

• Utrede en konsekvens- og økonomianalyse for beredskapsnivå Nesodden og Enebakk 
brannstasjoner. Presenteres ovenfor styrende organer for videre beslutning 

• Rekruttere gode mannskaper. 
• Gjennomføre øvelser og opplæring som sørger for et høyt faglig nivå på våre mannskaper 
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Brannforebyggende delmål  
 

• Vurdere refusjonsgrunnlaget for feierseksjon. Målet er lik feieravgift i hele regionen.  
• Vurdere behov for ansettelse av feiere iht. endringer i ny forebyggendeforskrift 
• Utarbeide ny risiko og sårbarhetsanalyse for regionen som grunnlag for bemanning og 

utstyrsbehov 
• Sørge for utdannelse og kompetanseheving for ansatte slik at denne tilpasses ny forskrift 
• Ansettelse av forebyggende personer (branningeniør/branninspektør), slik at kompetanse 

tilpasses fremtidige behov og utfordringer. 
• Behov for nye elektroniske arbeidsverktøy  
• Utskiftning av biler og materiell iht. vedlikeholds og utskiftningsplaner. 
• Gjennomføre nødvendige endringer på garderober og kontorer på Korsegården, slik at disse 

tilfredsstiller krav i gjeldende regelverk 
• Parkering med carport og tilgang til strøm for motorvarmere for alle arbeidsbiler. 
• Leie av parkeringsplass for arbeidsbiler og privatbiler 

 

 
Salg og markeds delmål  
 

• finansiere en 100 % stilling og har overskudd 
• økende omsetningstall (flere kurs og kunder) 
• moderne øvingsbil, med effektiv utrustning for alle typer øvelser 
• Utvikle og utnytte kompetansesenteret 

 
 
3. Konsekvensjustert budsjett 
 
I brev fra representantskapsleder er det satt spesifikke retningslinjer for utarbeidelse av budsjett og 

økonomiplan. I konsekvensjustert budsjett skal det tas utgangspunkt i virksomhetens vedtatte 

budsjett for 2016. Det skal ikke budsjetteres med prisstigning. Med utgangspunkt i rammen for 2016 

skal det spesifiseres hvilke endringer som må foretas for å opprettholde dagens aktivitet. Relevante 

endringer kan være: 

• Økte lønns- og pensjonsutgifter 
• Helsårsvirkning av nye stillinger m.v. 
• Helt nødvendig å innføre/opprette i 2017 eller senere for å oppfylle formelle krav til 

tjenesteyting 
• Korrigering av utgifter og inntekter som følge av eventuelle feil i budsjettet for 2016  
• I den grad tiltak/forslag knyttes til volum vekst som følge av befolkningsutvikling skal det 

presiseres 
 
Brannsjefens kommentar: 
Det er foretatt en opprydding med sikte på å budsjettere og rapportere i tråd med KOSTRA. Dette 
betyr i praksis at refusjonsgrunnlaget fra kommunene knyttet til beredskap og brannforebyggende 
arbeid vil være noe endret fra tidligere praksis.  Det er i tillegg foretatt en flytting av inntekter og 
utgifter til nyopprettet salg og markedsavdeling. Dette gir en klarere skilnad mellom lovpålagte 
oppgaver og tilleggstjenester. Intern overføring har ingen konsekvens for rammeoverføringen. Det 
vises til nedenstående konsekvens justert budsjett for den enkelte avdeling.  
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(i 1.000 kr) 

Operativ avdeling 

Basis 
16 2017 2018 2019 2020 

Sum lønn inklusiv sosiale utgifter, inklusiv lønnsreserve 2,7 % 60 989 - 2 156 -586 1 064 2 739 
Ny brannstasjon Ytre Enebakk – endret husleie operativ 
avdeling 4 013 1 493 1 493 1 493 1 493 

Eiendomsskatt Korsegården brannstasjon 0 105 105 105 105 

Låneopptak ny brannbil   0 0 450 450 

Dagberedskap Enebakk   1 100 1 100 1 100 1 100 

Bemanning høyderedskap  0 2 900 2 900 2 900 

Sum       
NB! Dagberedskap og høyderedskap er ikke lagt inn i budsjett 2018-2020 

• Stillinger; Alle stillinger er budsjettert etter lønn pr 1.10.15. Det er lagt inn en lønnsreserve på 2,7 % 
for planperioden. 

• Husleie; Det er inngått ny leieavtale for brannstasjon i Ytre Enebakk som ventes ferdigstilt på slutten 
av året 2016.  Ny leiesum er kr 1,5 million med basis i byggesum 40 millioner kroner. Dagens leieavtale 
vil opphøre ved overtakelse av nye lokaler. Dagens leie er på kr 400 000. 

• Driftsutgifter; Det er ikke foretatt justeringer av drifts poster.  

 
 

Brannforebyggende seksjon 
Basis 

16 2017 2018 2019 2020 
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter, inklusiv lønnsreserve 2,7% 9 414 58 314 576 846 

      

      

Sum      
Stillinger;  Alle stillinger er budsjettert etter lønn pr 1.10.15. Det er lagt inn en lønnsreserve på 2,7 % for 
planperioden. 
Driftskostnader; Det er overført anslagsvise kostander fra operativ avdeling. I tillegg er det trukket ut 
kostnader som tilhører salg og markedsavdelingen. 
Inntekter; Overført til salg og markedsavdelingen.   
 
 

Feierseksjon - selvfinansierende (avgifter) 
Basis 

15 2016 2017 2018 2019 
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter, inklusiv lønnsreserve 3% 8004 632 649 667 685 

Bruk av fond 0 -632 -649 -667 -685 

      

Sum       0 0 0 0 
• Lønn ; Alle stillinger er budsjettert etter lønn pr 1.10.15. Det er lagt inn en lønnsreserve på 2,7 % for 

planperioden. 

• Selvkostfond; Det er pr dagsdato 3,3 millioner kr på fond. Det skal i utgangspunkt ikke bygges 
midler på fond. Det foreslås derfor å benytte fond for å dekke kostnadsøkningen i 2016. 

Driftsutgifter; Det er ikke foretatt justeringer av drifts poster.  
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Sivilforsvar - selvfinansierende 
Basis 

15 2016 2017 2018 2019 
      

      

Sum 0 0 0 0 0 

Sivilforsvaret i Oslo og Akershus har redusert sivilforsvarslagret betraktelig hvor lagerfunksjonen er 
sentralisert. Dette er i tråd med forslag om til ny sivilforsvarslov som kommer til behandling i Stortinget og 
som foreløpig ikke er vedtatt. Brannsjefen har fått opplyst at Sivilforsvaret vil opprettholde FIG som er 
lokalisert i dagens lager ved Ski brannstasjon. Selskapet skal foreløpig drifte og vedlikeholde FIG utstyret.  

 
 

Salg og markedsavdeling 
Basis 

16 2017 2018 2019 2020 
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter, inklusiv lønnsreserve 3% 1 017 847 897 949 1 002 

Økning i inntekter - 2 470 -730 -780 -832 -885 

Intern endring  157 157 157 157 

Sum 
 

274 274 274 274 
Stillinger;  Alle stillinger er budsjettert etter lønn pr 1.10.15. Det er stipulert innleie av instruktører. 
Driftskostnader; Det er overført anslagsvise kostander fra operativ avdeling og forebyggende avdeling. 
Inntekter; Overført til salg og markedsavdelingen.   

 
 
4. Rammer for økonomiplanperioden 
 
Follo Brannvesen , 1000 kroner B 2016  2017 2018 2019 2020 

10 - Lønn og sosiale utgifter 79 424  79 681 84 702 86 881 89 119 

11 - Utgifter til egen produksjon 13 296  15 118 15 118 15 118 15 118 

12 - Inventar og konsulenter 3 777  3 782  3 782  3 782  3 782  

13 - Tjenestekjøp 9 283  8 283  8 283  8 283  8 283  

14 - Overføringer  2 571   2 516   2 516   2 516   2 516  

15 - Finansutgifter 2 406  3 156  3 156  3 156  3 156  

16 - Salg og leieinntekter -7 388  -8 550  -8 600  -8 652  -8 705  

17 - Refusjoner -4 126 -1 981 -1 981 -1 981 -1 981 

18 - Rammetilskudd -2 178  0  0  0  0  

19 - Finansinntekter -2 619  -3 047  -3 047  -3 047  -3 047  

Refusjon fra kommunene -94 446  -98 954 -103 698 -106 042 -107 987 

Balanse 0 0 0 0 0 

 
Operativ avdeling , 1000 kroner B 2016 2017 2018 2019 2020 

10 - Lønn og sosiale utgifter 60 989  59 933 64 421 66 053 67 728 

11 - Utgifter til egen produksjon 9 555  11 161  11 161  11 161  11 161  

12 - Inventar og konsulenter 2 586  2 646  2 646  2 646  2 646  

13 - Tjenestekjøp 7 285  7 285  7 285  7 285  7 285  

14 - Overføringer 1 932  1 884  1 884  1 884  1 884  

15 - Finansutgifter 1 340 2 384 2 384 2 834 2 834 

16 - Salg og leieinntekter -4 738  -5 300  -5 300  -5 300  -5 300  

17 - Refusjoner -3 670 -1 580 -1 580 -1 580 -1 580 

18 - Rammetilskudd -2 178  -  -  -  -  

19 - Finansinntekter -  -  -  -   

Refusjon fra kommunene -71 100 -75 491 -79 979 -82 061 -83 736 

Balanse         3)  2 000 2 992 2 992 2 992 2 992 
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Forebyggendeseks.,  1000 kroner B 2016 2017 2018 2019 2020 

10 - Lønn og sosiale utgifter 9 414  9 472 9 728 9 990 10 260 

11 - Utgifter til egen produksjon 1 419 1 464 1 464 1 464 1 464 

12 - Inventar og konsulenter 341  346  346  346  346  

13 - Tjenestekjøp 79  79  79  79  79  

14 - Overføringer 385  359  359  359  359  

15 - Finansutgifter 94  128  128  128  128  

16 - Salg og leieinntekter 0  0  0  0  0  

17 - Refusjoner -120 -120 -120 -120 -120 

18 - Rammetilskudd 0  0  0  0  0  

19 - Finansinntekter 0  0  0  0  0  

Refusjon feieravgift -11 635  -11 751  -12 007  -12 269  -12 539 

Balanse -21 -23 -23 -23 -23 

 
 
Feierseksjon , 1000 kroner B 2016 2017 2018 2019 2020 

10 - Lønn og sosiale utgifter 8 004  8 412 8 639 8 872 9 112 

11 - Utgifter til egen produksjon 1 979  2 069  2 069  2 069  2 069  

12 - Inventar og konsulenter 669  669  669  669  669  

13 - Tjenestekjøp 1 454  318  318  318  318  

14 - Overføringer 240  229  229  229  229  

15 - Finansutgifter 131  105  105  105  105  

16 - Salg og leieinntekter -180  -50  -50  -50  -50  

17 - Refusjoner -211  -126  -126  -126  -126  

18 - Rammetilskudd 0  0  0  0  0  

19 - Finansinntekter -565  -105  -332  -565 -805 

Refusjon feieravgift -11 521 -11 521 -11 521 -11 521 -11 521 

Balanse 0 0 0 0 0 

 
Sivilforsvar , 1000 kroner B 2016 2017 2018 2019 2020 

10 - Lønn og sosiale utgifter 0  0  0  0  0  

11 - Utgifter til egen produksjon 126  135 135 135 135 

12 - Inventar og konsulenter 0 0 0 0 0 

13 - Tjenestekjøp 65  56  56  56  56  

14 - Overføringer 5  5  5  5  5  

15 - Finansutgifter 0  0  0  0  0  

16 - Salg og leieinntekter 0  0  0  0  0  

17 - Refusjoner -5  -5  -5  -5  -5  

18 - Rammetilskudd 0  0  0  0  0  

19 - Finansinntekter 0  0  0  0  0  

Refusjon feieravgift -191  -191  -191  -191  -191  

Balanse 0 0 0 0  
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Salg og markedsavd., 1000 kroner B 2016 2017 2018 2019 2020 

10 - Lønn og sosiale utgifter  1 017   1 864  1 914 1 966 2 019 

11 - Utgifter til egen produksjon 217  289  289  289  289  

12 - Inventar og konsulenter 181  121  121  121  121  

13 - Tjenestekjøp 400  545  545  545  545  

14 - Overføringer 9  39  39  39  39  

15 - Finansutgifter 20  20  20  20  20  

16 - Salg og leieinntekter -2 470 -3 200 -3 250 -3 302 -3 355 

17 - Refusjoner -120  -150  -150  -150  -150  

18 - Rammetilskudd 0  0  0  0  0  

19 - Finansinntekter 0  0  0  0  0  

Refusjon fra kommunene 2) 0  0  0  0  0  

Balanse -746 -472 -472 -472 -472 

 
Finanstransaksjoner, 1000 kroner B 2016 2017 2018 2019 2020 

15 - Finansutgifter 821 515 515 515 515 

19 - Finansinntekter -2 054 -2 942 -2 942 -2 942 -2 942 

Balanse - 1 233 - 2 427 - 2 427 - 2 427 - 2 427 
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5. Refusjoner fra kommunene 
 

 (i 1.000 kr) 

Kostra R 2015 B 2016 2017 2018 2019 2020
OPPEGÅRD KOMMUNE
Brannberedskap 339   15 840   16 554  17 575  18 619    19 104    19 494    
Feiing og tilsyn i boliger 338   2 088     2 088    2 088    2 088      2 088      2 088      
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   2 653     2 772    2 800    2 861      2 923      2 987      
Drift sivilforsvarslager 339   80          55         55         55           55           55           
Sum Oppegård kommune 20 661   21 469  22 518  23 623    24 170    24 624    

SKI KOMMUNE
Brannberedskap 339   17 954   18 763  19 920  21 104    21 653    22 095    
Feiing og tilsyn i boliger 338   2 367     2 367    2 367    2 367      2 367      2 367      
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   3 007     3 142    3 173    3 242      3 313      3 385      
Drift sivilforsvarslager 339   91          63         63         63           63           63           
Sum Ski kommune 23 419   24 335  25 523  26 776    27 396    27 910    

ENEBAKK KOMMUNE
Brannberedskap 339   6 025     6 295    6 683    7 080      7 265      7 413      
Feiing og tilsyn i boliger 338   794        794       794       794         794         794         
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   1 009     1 054    1 065    1 088      1 111      1 136      
Sum Enebakk Kommune 7 828     8 143    8 542    8 962      9 170      9 343      

FROGN KOMMUNE
Brannberedskap 339   10 286   9 281    9 853    10 439    10 711    10 929    
Feiing og tilsyn i boliger 338   1 850     1 850    1 850    1 850      1 850      1 850      
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   -         1 479    1 494    1 526      1 560      1 594      
Drift sivilforsvarslager 339   47          33         33         33           33           33           
Sum Frogn Kommune 12 183   12 643  13 230  13 848    14 154    14 406    

NESODDEN KOMMUNE
Brannberedskap 339   10 647   9 647    10 242  10 851    11 133    11 360    
Feiing og tilsyn i boliger 338   2 300     2 300    2 300    2 300      2 300      2 300      
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   -         1 479    1 494    1 526      1 560      1 594      
Drift sivilforsvarslager 339   47          40         40         40           40           40           
Sum Nesodden Kommune 12 994   13 466  14 076  14 717    15 033    15 294    

Ås KOMMUNE
Brannberedskap 339   11 740   10 567  11 218  11 885    12 195    12 444    
Feiing og tilsyn i boliger 338   2 120     2 122    2 122    2 122      2 122      2 122      
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   -         1 709    1 726    1 764      1 802      1 841      
Sum Ås Kommune 13 860   14 398  15 066  15 771    16 119    16 407    

Netto tilskudd 90 945   94 454  98 955  103 697  106 042  107 984  

 
6. Innsparing, utgiftsreduksjon, økte inntekter 
 
Styret vil gjennomføre en ROS og beredskapsanalyse i løpet av 2017, før det tas 
stilling til innsparingstiltak. 
 
 
7. Personalmessige rammer 
 
1.1.2015 Antall ansatte: 125 
 Nedleggelser av stillinger (-) 0 
 Nye stillinger (+) 2 
1.1.2016 Antall ansatte: 127 
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Kommentar til ev. opprettelse/nedleggelse av stilli nger: 
 
Styret vedtok i sak 14/16 å opprette 2 100% stillinger knyttet til Enebakk 
brannstasjon.  
 
 
8. Investeringer 
Finansieringen av nødvendige investeringer løses ved låneopptak og bruk av fond. 
Driftsmessige virkninger vil være finansutgifter (renter og avdrag).  
(i 1.000 kr) 

Behov/år 2017 2018 2019 2020
Inventar ny brannstasjon Enebakk 500 000
Ny mannskapsbil på Ski 3 500 000
Ny moderne slangevasker/oppruller 200 000
Vaskemaskin for Røykutstyr 200 000
Tungbergingsutstyr 750 000
Brannhjelmer 150 000
Feiebiler - 5 stk 1 104 000
Mva 726 000 0 875 000 0
Sum investering 3 630 000 0 4 375 000 0

Finansiering 2017 2018 2019 2020
Bruk av beredskapsfond 2 250 000
Låneopptak 4 375 000
Bruk av feierfond 1 380 000
Overføring fra driftsregnskap 0
Sum finansiering 3 630 000 0 4 375 000 0

Finanskostnad i budsjett 450 000

 
Fond: 
Feier    – kr 3 604 169 (- kr 434 000, drift 2016) 
Foreb/operativ  – kr 7 136754 (- kr 3 800 000, tankbil) 
 
KOMMENTAR: 
Enebakk brannstasjon er ferdig bygd i løpet av året. Follo brannvesen må ivareta 
løsøre m.m. Dette er stipulert til kr 500 000,- 
Som et ledd i friskebrannmenn og kreftfare er det behov for å vaske utstyr i større 
grad en tidligere. I tillegg må eiere av brannstasjon foreta investeringer knyttet til 
garderobe forhold. Utstyr: 

• Slangevaskeutstyr 

• Røykdykkerutstyr 

Med Follo brannvesen sin plassering på sentrale Østlandet, med store veier og 
jernbane gjennom distriktet, bør absolutt ha noe tungrednings utstyr. 
 
Det er i 2017 behov for utskifting av følgende 4 feierbiler. 
LJ 20259, BD 59078, BD 59073 og BD 59072 
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Disse bilene er forholdsvis gamle, og begynner å bli en driftsmessig utfordring. 
Samtidig ser vi at det er behov for å ha større fokus på ren og uren sone i bilene. For 
å få dette til vil det være fornuftig å investere i biler med en innredning og 
skillevegger som gjør at det blir ett tett skille mellom varerommet og kupeen. Her må 
det bygges løsninger tilpasset feiernes arbeidshverdag. 
Vi har lærlinger på feieavdelingen, og disse er i utgangspunktet i behov av veiledning 
fra faglært feier. For å få dette så effektivt som mulig, vil det være fornuftig med minst 
to varebiler med tre seter.  
 
Kostnaden for disse bilene: 
Varebiler 2 seter ca. 236000,- + tett skillevegg og innredning  32000,- 
Varebil 3 seter  ca. 247000,- + tett skillevegg og innredning  37000,-  
 
Totalt   1104000,- 
Forventet salgssum for de gamle bilene er totalt 195000,- 
 
Utbedring av garderobeforhold for feiere 
Modulbygg for grovgarderobe med nødvendige fasiliteter. 
Kostnader:  
Estimert til ca 450 000,- 
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FBR-9/16 
Krav om ekstra styregodtgjørelse 
Saksbehandler:  Dag Christian Holte Saksnr.:  15/00008-53 
Saksgang   Møtedato  
Representantskapet Follo brannvesen 9/16 22.09.2016 
 
 
Innstilling:  
Fremmes i møte 
 
 
 
SAKSOPPLSYNINGER: 
 
I henhold til selskapsavtalens 8.6 skal representantskapet vedta styregodtgjørelser. 
 
Det er mottatt krav om ekstragodtgjøring til 3 styremedlemmer. 
Det vises til nedenstående epostutveksling: 
 
Fra: Joar Solberg [mailto:joar.solberg@amedia.no]  
Sendt: 15. juni 2016 15:09 
Til: Dag Christian Holte 
Emne: SV: Personalsak 
 

Hei Dag 
 
Jeg snakket med ordfører Ola Nordahl sist fredag og nevnte kompensasjon for 
medgått tidsforbruk og avlysning av rettsak som jeg var forpliktet til å møte i hver 
dag. Dette ble jo da avlyst en uke før. 
Ordføreren sa da at du (dere) hadde nevnt på forrige repskapsmøte at det ville 
komme krav om kompensasjon. Det var blitt gitt og han mente at det var 
uproblematisk for deg å godkjenne dette. 
 
Jeg har snakket med Kristin og Joakim og de har sendt meg ett estimat på 
tidsforbruk. Det er ikke lett å stadfeste dager og timer, men ingen er interessert i å 
skumme fløten her. Det har vært mye jobb fra dag 1 og særlig mot slutten med møter 
og ikke minst for å lese seg opp. Ingen av oss ville møte uforbredt til en så viktig sak. 
 
Kristin har sendt meg at hun vil ha godkjent 20 timer. 
Joakim har 40 timer. 
Jeg (Joar) har med rettsak 65 timer. Ordfører mente det var rett og rimelig å få 
kompensert dette. 
 
Du kan gjerne snakke med Nordahl da han mente at vi ikke behøvde å vente til etter 
repskapmøte for å få utbetalt dette 
 
Det hadde vært greit å endelig få satt sluttstrek for denne saken. Styret ville jo bruke 
enda mer penger for å få til ett forlik så da er vel dette en dråpe i havet. 
 
 

 
Kan ikke v ise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller  
være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering.
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–––––––––––––––––––– 
Joar Solberg  
KAM 
Amedia Trykk og Distribusjon AS 
Mobil 920 15 830 
 
 
Fra: Joar Solberg [mailto:joar.solberg@amedia.no]  
Sendt: 24. juni 2016 09:22 
Til: Dag Christian Holte 
Kopi: kristin.reklev@arvato.com; Joakim Tveter 
Emne: SV: Personalsak 
 

Hei Dag 
  
Ja, da får vi vente. Spesifisere timer og datoer i en slik sak er nesten umulig. Alle bør 
jo forstå at de som hadde mest med saken å gjøre hadde mange timer med 
forberedelser og med å lese seg opp. 
  
Regner med at repskapet vil forstå dette. Det ville være synd hvis vi som har stått på 
i denne saken ikke skulle bli trodd. 
  
  

 
–––––––––––––––––––– 
Joar Solberg  
KAM 
Amedia Trykk og Distribusjon AS 
Mobil 920 15 830 
–––––––––––––––––––– 
  
  
  
Fra: Dag Christian Holte [mailto:DagChristian.Holte@follobrannvesen.no]  
Sendt: 24. juni 2016 09:09 
Til: Joar Solberg 
Emne: SV: Personalsak 
  
Hei igjen Joar! 
  
Beklager at det har tatt litt tid.  
  
Har snakket med leder av representantskapet. Dette må opp i første 
representantskapsmøte. 
  
Fint om du/dere kan spesifisere timer og datoer. 
  
Ha en fin sommer! 
  
Mvh 
Dag 

Kan ikke v ise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller  
være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering.
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Fra: Joar Solberg [mailto:joar.solberg@amedia.no]  
Sendt: 22. juni 2016 09:10 
Til: Dag Christian Holte 
Emne: VS: Personalsak 
  
Hei Dag 
  
Har du fått sjekket noe? 
  
PS:Snakket med Ola etter jeg sendte mail og det er helt i orden for han. 
  
  

 
–––––––––––––––––––– 
Joar Solberg  
KAM 
Amedia Trykk og Distribusjon AS 
Mobil 920 15 830 
–––––––––––––––––––– 
 
 
  

Kan ikke v ise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller  
være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering.
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Eventuelt 

 


