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Saker til behandling 

12/17 Økonomiplan 2018-2021 
 
Arkivsak-dok. 17/02505-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Dag Christian Holte 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Styret Follo brannvesen 21.09.2017 12/17 
2 Representantskapet Follo brannvesen 11.10.2017  
 
 
Brannsjefens innstilling: 
 

1. Styret godkjenner brannsjefens forslag til økonomiplan for perioden 2018-
2021 

2. Styret oversender økonomiplanen til behandling med forslag om å godkjenne 
styrets forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021 
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Follo Brannvesen IKS 

 

ØKONOMIPLAN 2018-2021 

 
 

 

 
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 2021 
 

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. Basert på erfaringer med brannene i tunellene er det i 
investeringsbudsjettet lagt inn innkjøp av spesialutstyr for å kunne håndtere hendelse 
og for å ivareta mannskapenes sikkerhet. 
 
Prognoser og erfaring tilsier flere naturskapte hendelser og økende transport av farlige 
stoffer gjennom Follo-regionen som vil gi nye utfordringer og oppgaver.  
 
En utfordring mot år 2021 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 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 gjennomført en tilsynsrunde knyttet til dette på Korsegården og 
Enebakk brannstasjoner. Flere av brannstasjonene har ikke tilfredsstillende garderobe 
løsninger og det må sannsynligvis foretas ombygninger. Arbeidstilsynet har gitt pålegg 
knyttet til Korsegården brannstasjon. 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.  
 
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 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). Det er 
problematisk at dagens bygninger skal tilrettelegges for evakuering og slokking. Det 
har vært branner hvor beboere med stor risiko har klatret utenfor rekkverkene for å 
unngå røyk og varme. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
viser til at kommunen skal ha et brannvesen som er organisert og dimensjonert på 
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grunnlag av den risiko og sårbarhet som foreligger. Dersom forutsetningene endres, 
f.eks. ved at kommunen åpner for en annen type bebyggelse enn den tradisjonelle på 
stedet – og som brannvesenet er dimensjonert for – må organiseringen og 
dimensjoneringen av brannvesenet vurderes på nytt, basert på en risiko og 
sårbarhetsanalyse. Konsekvenser av at det tillates å bygge høyere byggverk enn 
tidligere i en kommune, bør derfor vurderes av kommunen - inkl. brannmyndigheten - 
på planstadiet, slik at man unngår denne problematikken i forbindelse med konkrete 
byggesaker. For enkelte Follo kommuner er det sentrale føringer som tilsier at det skal 
bygges høyere og tettere rundt kollektiv knutepunktene. Kartlegginger viser at det er 
nå mange boligblokker fra 3 til 8 etasjer, og at flere av disse er bygget med ett 
trapperom/en rømningsvei. Det er også en rekke høye næringsbygg.  
 
 
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  
 

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. 
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Hovedmålsettingen for selskapet er: 

- å være en felles brannvernorganisasjon for 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. 
 
 
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 2018 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 

 
 
Konsekvensjustert budsjett  
(i 1.000 kr) 

Tiltak/aktivitet/område Basis 17 2018 2019 2020 2021
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter, inklusiv lønnsreserve 3 %79 681 1 171 1920 1 978 1 981

Bemanning til høyderedskap 0 2 900 2900 2 900 2 900

Ny 110 sentral – Øst 110 sentral 5 581 1 693 1 693 1 693 1 693

Inntekter knyttet til 110 tjenesten -3 636 -1 364 -1 364 -1 364 -1 364

Bruk av feier fond (2018 drift 345 + stilling 580) 0 -925 -554 -311 -503

Midlertidig stilling feiervesenet (dekkes av feier fond) 0 580 0 0 0  

Kommentar: 

Tabellen viser hva som påvirker driftsrammen. Det er en rekke kostnader som ikke er beskrevet 
i tabellen men som er dekket innenfor rammen/inntektsøkning. Et eksempel på dette er IKT 
kostnader som har økt betraktelig. Det er i år opprettet en administrasjonsavdeling som 
medfører at lønnskostnadene er tatt ut av lønnsbudsjettet og kommer tilbake som et internkjøp 
på drift. 

Stillinger; Alle stillinger er budsjettert etter lønn pr 1.10.15. Det er lagt inn en lønnsreserve på 3 % 
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for planperioden. Sjåfør på brannvesenets høyderedskap er innarbeidet. 

Driftsutgifter; det er lagt inn administrative kostnader for administrasjonsavdelingen, som 
finansieres gjennom internkjøp.   

Ny 110 sentral; kommunestyrene har vedtatt å delta i ny 110 sentral og at kommunene skal dekke 
kostnadene. I saksfremlegget er det skissert med en innbyggersats på kr 60 som er høyere enn 
dagens sats. Det tilkommer i tillegg oppstartskostnader som det ikke er budsjettert med. 

Inntekter knyttet til ny 110 sentral; Tidligere har FBV mottatt deler av abonnentsgebyr for 
tilknytting til 110 sentral. Denne skal nå i sin helhet tilfalle FBV som betyr høyere inntekter.  

Fond feiervesen; Fond benyttes for å holde flat avgift de kommende årene. I tillegg er det foreslått 
en midlertidig merkantilt stilling som dekkes av fond i 2018. 

 
 

4. Rammer for økonomiplanperioden 
 

Follo Brannvesen B 2017 2018 2019 2020 2021 

10 - Lønn og sosiale utgifter 79 681 000 80 852 000 82 772 000 84 749 610 86 731 220 

11 - Utgifter til egen 
produksjon 

15 094 000 16 002 000 16 002 000 16 002 000 16 002 000 

12 - Inventar og konsulenter 3 842 000 9 396 000 9 516 000 9 639 000 9 766 000 

13 - Tjenestekjøp 8 283 000 10 118 000 10 118 000 10 118 000 10 118 000 

14 - Overføringer 2 516 000 4 622 000 4 622 000 4 622 000 4 622 000 

15 - Finansutgifter 3 152 000 3 152 000 3 152 000 3 152 000 3 152 000 

16 - Salg og leieinntekter -8 586 000 -10 785 000 -10 785 000 -10 785 000 -10 785 000 

17 - Refusjoner -2 172 000 -8 776 000 -9 100 000 -9 237 000 -9 378 000 

18 - Rammetilskudd 0 0 0 0 0 

19 - Finansinntekter -3 047 000 -3 392 000 -3 601 000 -3 816 270 -4 031 540 

Refusjon fra kommunene -98 763 000 -101 189 000 -102 696 000 -104 444 340 -106 196 680 

Balanse 0 0 0 0 0 
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5. Refusjoner fra kommunene 
Som følge av KOSTRA art varierer legges følgende tabell til grunn for refusjonene. 

(i 1.000 kr) 

Kostra R 2016 B 2017 2018 2019 2020 2021
OPPEGÅRD KOMMUNE
Brannberedskap 339   16554 17 575  18071 18 396    18 727    19 065    
Feiing og tilsyn i boliger 338   2088 2 088    2088 2 088      2 171      2 258      
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   2772 2 800    2827 2 895      2 964      3 038      
Drift sivilforsvarslager 339   55 55         55 55           55           55           
Sum Oppegård kommune 21 469   22 518  23 041    23 434    23 918    24 416    

SKI KOMMUNE
Brannberedskap 339   18 763   19 920  20 482    20 851    21 226    21 608    
Feiing og tilsyn i boliger 338   2 367     2 367    2 367      2 367      2 461      2 560      
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   3 142     3 173    3 178      3 254      3 332      3 416      
Drift sivilforsvarslager 339   63          63         63           63           63           63           
Sum Ski kommune 24 335   25 523  26 090    26 535    27 082    27 647    

ENEBAKK KOMMUNE
Brannberedskap 339   6 295     6 683    6 871      6 995      7 121      7 249      
Feiing og tilsyn i boliger 338   794        794       794         794         825         859         
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   1 054     1 064    1 048      1 073      1 099      1 126      
Sum Enebakk Kommune 8 143     8 541    8 713      8 862      9 044      9 234      

FROGN KOMMUNE
Brannberedskap 339   9 281     9 853    10 131    10 313    10 499    10 688    
Feiing og tilsyn i boliger 338   1 850     1 850    1 850      1 850      1 924      2 000      
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   1 479     1 494    1 522      1 559      1 596      1 636      
Drift sivilforsvarslager 339   33          33         33           33           33           33           
Sum Frogn Kommune 12 643   13 230  13 536    13 755    14 052    14 357    

NESODDEN KOMMUNE
Brannberedskap 339   9 647     10 242  10 531    10 721    10 914    11 110    
Feiing og tilsyn i boliger 338   2 300     2 300    2 300      2 300      2 392      2 488      
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   1 479     1 494    1 522      1 559      1 596      1 636      
Drift sivilforsvarslager 339   40          40         40           40           40           40           
Sum Nesodden Kommune 13 466   14 076  14 393    14 619    14 941    15 274    

Ås KOMMUNE
Brannberedskap 339   10 567   11 218  11 534    11 742    11 953    12 168    
Feiing og tilsyn i boliger 338   2 122     2 122    2 122      2 122      2 206      2 295      
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338   1 709     1 726    1 760      1 802      1 845      1 892      
Sum Ås Kommune 14 398   15 066  15 416    15 666    16 004    16 355    

Netto tilskudd 94 454   98 954  101 189  102 871  105 042  107 282  
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6. Innsparing, utgiftsreduksjon, økte inntekter 
 
I forventningsbrevet skal det foreslås lovlige, realistiske tiltak som reduserer overføringene til 
kommunene (innsparings-/inntektsøkningsforslag) med 2,5% regnet av brutto utgifter.  
Med utgangspunkt i 2,5% er innsparingskravet kr 3 055 000,- 
 
 (i 1.000 kr) 
 Pri
.:

Tiltak 2018 2019 2020 2021

1 Overføre 1 dagstilling Nesodden til kasernert vakt 500 500 500 500
2 Redusere 8 deltidsstillinger knyttet til Enebakk 500 1 100 1 100 1 100
3 Nedgradere en enhet til fremskutt enhet/støttestyrek 0 2600 2600 2600

Sum 1000 4200 4200 4200

 
Kommentar: 
Det er krevende å fremme forslag som ikke kommer i konflikt med lov eller forskrift. 
Folloregionen står ovenfor en stor befolkningsvekst. Endringer i bosettingsmønster og 
byutviklingen endrer risiko- og sårbarhetsbildet. Det krever at brannvesenet arbeider med 
langsiktig planlegging og hele tiden evner å endre organisasjonen og tjenestene i samsvar med 
behovet. Dette perspektivet må vi ha med oss når vi skal foreta kutt i tjenesten vår. Alle 
forslagene hver for seg eller samlet vil medfører at kvaliteten på beredskapen senkes. Ingen av 
kutt forslagene anbefales, men det er opptil politisk ledelse å sette tjenestenivået på brann- og 
redningstjenesten. 
 
Overføre 1 dagstilling Nesodden til kasernert styrke. 
Dagkasernert styrke på Nesodden har etter en tidligere ROS analyse pekt på et behov for 6 
mannskaper på dagtid. Deltidsstyrken har i dag et 5 mannavaktlag. Det er et minimumskrav å 
inneha et innsatslag på 4 mannskaper. I flg ROS analysen utarbeidet av Nesodden brannvesen 
må det være en tankbilsjåfør i tillegg til minimumsbemanningen.1 stilling er tidligere 
redusert, slik at det er 5 mannskaper. Det er fortsatt behov for tankbil beredskap på Nesodden 
som følge av utfordringer med tilstrekkelig slokkevann. I det nye felles brannvesenet kan 
tankbil beredskapen ivaretas av andre brannstasjon som en støttefunksjon. Utrykning med 
tankbil fra sekundær brannstasjon vil kunne medføre at minimumsbemanningen på denne 
brannstasjon vil være under 4 mannskaper når tankbilen er på Nesodden. Eksempelvis 
Korsegården eller Ski som har tankbil. 
 
Redusere bemanningen med 8 deltidsstillinger i Enebakk. 
Bemanning i Enebakk ligger over minimumskravene. Minimumskravet er en innsatsgruppe 
på 4 mannskapestyrke på vakt til enhver tid. I dag er det 6 mannskaper på hvert lag, 2 
mannskaper på 4 lag gir en overtallighet på 8 mannskaper. 4 mannskaper er knyttet til Ytre 
Enebakk brannstasjon og 2 mannskaper til depoet på Flateby. Flateby er en tilleggsressurs 
basert på å ivareta innbyggerne i Flateby på en god måte og har vært et sterkt politisk ønske 
fra Enebakk. Kuttforslaget har 2 alternativer: 
 

 Flateby tettstedet kan etter dimensjoneringsforskriften dekkes med 
slokkeavtale med Nedre Romerike brannvesen og egen innsatsstyrke på 4 
mannskaper fra Ytre Enebakk.  

 Alternativt kan det kuttes i styrken på Ytre Enebakk brannstasjon med 2 
mannskaper. Vaktordningen vil da innebære 2 mann på vakt både i Ytre 
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Enebakk og Flateby. Dette er heller ikke i strid med dimensjoneringsforskriften 
da minimumskravet er knyttet til Kirkebygden tettsted. 

 
 
Nedgradere en enhet/brannstasjon til fremskutt enhet og støttestyrke. 
Dette forslaget kan være i strid med lov og forskrift og må uansett utredes nærmere. 
Forslaget går ut på å omdefinere en innsatsgruppe på 4 mann til en fremskuttenhet på 2 mann 
og en støttestyrke på 2 mann (Liftsjåfør og tankbilsjåfør). Det gir en besparelse på et 
mannskap pr bridgade totalt 4 mannskaper i turnus. Den enhet som peker seg ut fra 
brannsjefens side er Oppegård brannstasjon. Det må foretas en risikovurdering og en 
beredskapsanalyse for å kartlegge om dette er gjennomførbart. Enkelte bygninger har krav om 
10 minutters innsatstid og det kan medføre at denne løsninger er i strid med 
minimumskravene. 
 
7. Personalmessige rammer 
 
1.1.2017 Antall ansatte: 131 
 Nedleggelser av stillinger (-) 0 
 Nye stillinger (+) 6 
1.1.2018 Antall ansatte: 135 
 
 
Kommentar til ev. opprettelse/nedleggelse av stillinger: 

 Det er opprettet en midlertidig seniorrådgiver stilling for en ansatt i 2017. Stillingen er 
innarbeidet i budsjettet for 2018. 

 Styret har vedtatt å bemanne høyderedskapen med egen sjåfør i 2017, forslag om å 
opprette permanente stillinger. Kostnad er ikke innarbeidet i budsjett for 2018. 

 Det er kommet en ny brannforebyggende forskrift som nå omfatter fritidsboliger. 
Dette betinger en del kartlegging og administrativt arbeid i en oppstartsfase. Da det er 
vanskelig å rekruttere feiere er det anbefalt å midlertidig ansatte en merkantil 
medarbeider neste år. Kostnad dekkes av feierfond. Kostnad er ikke innarbeidet i 
budsjett for 2018. 
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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 2018 2019 2020 2021
Formstøpte øreplugger (samband) 300 000
Ny mannskapsbil på Ski 3 500 000
UTV/ATV 250 000
2 stk hånholdte IR kameraer 100 000
Luftflasker for lange innsatser 250 000
Bærbarepumper 120 000
Pickup 450 000
2 fremskutte enheter 0 1 700 000
2 brannforebyggende biler 600 000
Mva 517 500 875 000 425 000 0
Sum investering 2 587 500 4 375 000 2 125 000 0

Finansiering 2018 2019 2020 2020
Bruk av beredskapsfond 2 070 000
Låneopptak 3 500 000 1 700 000
Momskompensasjon 517 500 875 000 425 000
Overføring fra driftsregnskap
Sum finansiering 2 587 500 4 375 000 2 125 000 0

 
 
Fond: 
Tilgjengelig kapital på disposisjonsfond:  kr 2 909 321,- 
 
KOMMENTAR: 
 
Formstøpte øreplugger  
Etter flere alvorlige hendelser i Oslofjordtunnelen, har mannskapene gitt tilbakemelding om 
store utfordringer med vårt «interne» samband. Dette gjelder spesielt vanskeligheter med å 
oppfatte hva som sies på samband, noe som skyldes i alt vesentlig grad at det er mye ytre støy 
nede i tunnelen, hvor ventilasjonsvifter utgjør den største delen. 
Både ved slokke- og evakueringsinnsats nede i tunnelen, er det helt avgjørende med et godt 
samband, hvor beskjeder oppfattes både raskt og korrekt. Ved slike lange innsatser, er dette 
også svært viktig for sikkerheten til våre mannskaper. 
Som en konsekvens av dette, har vi besluttet å gå til anskaffelse av formstøpte «ørepropper» 
til vår kasernerte mannskaper på Korsegården, Ski og Oppegård brannstasjoner. Dette er 
«ørepropper» som gir en svært god lyd, samtidig med at de stenger ytre støy ute. Øreproppene 
vil erstatte dagens utenpåliggende ørepropper og vil bli en del av personlig verneutstyr også i 
alle andre hendelser.    
  
UTV / ATV 
En UTV / ATV er en 4-hjuls motorsykkel. 
Dette er kjøretøy som i all hovedsak benyttes til søk og redning av personer inne i 
Oslofjordtunnelen. Det vil ofte være flere km. som skal gjennomsøkes. Dette sammen med at 
man må ta hensyn til forlatte biler/kjøretøy, gjør ATV / UTV til et smidig kjøretøy for raske 
søk og rask evakuering av personer fra veibane og evakueringsrom i en alvorlig 
brannsituasjon. 
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Follo brannvesen har i dag 2 stk. 6 hjulinger, hvor den ene ikke kan benyttes på vei. 
Disse 2 er beregnet for bruk i skogbrann og er lite egnet for bruk i tunnelen. De har i tillegg 
for liten motor for å frakte flere personer og utstyr opp de lange motbakkene i tunnelen. 
Luft flasker for lange innsatser 
Dette er utstyr som skal benyttes av våre mannskaper inne i tunnelen, samt plasseres på UTV / 
ATV for bruk til evakuering/redning av personer som enten oppholder seg i kjøretøy, veibane 
eller evakueringsrom. 
«Vanlig» røykdykker utstyr for våre mannskaper, har en forbruks tid på 20-30 min., noe som 
er for kort tid i lange innsatser i Oslofjordtunnelen. 
 
 2 stk. IR kameraer. 
IR kameraer benyttes til «å se» i røykfulle omgivelser. Disse vil være helt avgjørende for et 
raskt og effektivt søk i tunnelen. 
Det ene kameraet er tenkt fastmontert på ATV / UTV for hjelp til sjåfør, mens det andre er et 
håndholdt kamera for benyttelse til søk av sidemann. 
Brannvesenet har i dag ingen IR kameraer for fast montering, mens vi har flere håndholdte. 
Imidlertid har hendelser avdekket at det er et stort behov for flere håndholdte kameraer ved 
langvarige og lange innsatser i tunnelen. Det benyttes flere kameraer samtidig. 
 
Bærbare brannpumper 
Som en del av skogbrannberedskapen har brannvesenet bl.a. egen skogbranncontainer med 
utstyr. Vi har også egen bærbar brannpumpe på de fleste av mannskapsbilene våre. Flere av 
pumpene våre er mer enn 20 år gamle og klart modne for utskifting. Dette sammen med at vi 
ønsker å ha like pumper på biler og skogbranncontainer, gjør at vi nå vil gå til innkjøp av 2 st. 
pumper.      
 
Ny Pickup/ kipp.  
Brannvesenet skifter ut en eldre transporter (2000 mod) med en ny tilpasset pickup. Bilen vil 
bli plassert på Oppegård brannstasjon og bl.a. ha som hovedoppgave å frakte ATV og lettbåt 
på henger ut til skade-/brann stedet. Bilen vil sammen med ATV på henger ha en svært sentral 
rolle ved hendelser i Oslofjordtunnelen. 
I tillegg vil bilen fungere som en kipp bil i nærområdet rundt Oppegård brannstasjon, samt 
være en ressurs i forhold til å frakte forurenset materiell tilbake fra brann-/skadestedet i vårt 
distrikt. 
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Fremskutt enhet til Korsegården brannstasjon. 
En fremskutt enhet er en lett enhet (>3500 kg) som rykker ut i tillegg til hovedstyrke og er 
ment å være første enhet som tilrettelegger/iverksetter/utfører innsats for hendelser som 
krever at hovedstyrken kommer. 
En fremskutt enhet vil samtidig ved flere hendelser være en tilstrekkelig ressurs. Dette kan 
f.eks. være helseoppdrag, ABA fra mindre bygg/boliger, samt alle typer serviceoppdrag vi i 
dag utfører. 
Mer bruk av fremskutt enhet, vil selvfølgelig føre til mindre bruk av våre større 
mannskapsbiler. Noe som vil gi en innsparing i forhold til de store driftsutgiftene vi i dag har 
på disse bilene. 
På korsegården har det tidligere vært stasjonert to store manskapsbiler og en tankbil. Nå er 
tankbil byttet ut med en større og mer slagkraftig tankbil. Behovet for to manskapsbiler har da 
endret seg. Tidligere hvor man har rykket ut med stor manskapsbil og tankbil, ser vi nå at det 
vil være naturlig å raskt kunne rykke ut med en mindre enhet for å kartlegge situasjonen. 
Fremkommelighet er også en utfordring i den tette trehusbebyggelsen i Drøbak sentrum og 
flere hyttefelt i kommunen.  Oppsettet på Korsegården blir da en stor og mindre slokkeenhet 
som erstatning for to store slokke enheter, i tillegg til tankbil. Den nye fremskutte enheten vil 
erstatte en av manskapsbilene som nå er levert for salg til en oppkjøper. 
 
Fremskutt enhet på ski 
Ski brannstasjon er oppsatt med en eldre transporter (2000 mod) som kippbil. Denne bilen må 
byttes ut. Bilen blir brukt til transport av utstyr og for utrykningsleder under enkelte oppdrag. 
Ski brannstasjon er støttestyrke på de aller fleste brann-/ulykkes tilfeller vi har i Enebakk. Det 
er forbundet med stor risiko og unødvendig slitasje å kjøre store biler til Enebakk, da det 
allerede er stasjonert en brannbil der. Behovet i Enebakk er i enkelte tilfeller ledelse og 
ytterligere brannmannskaper. Basert på sikkerhet og økonomi må transporter på Ski byttes ut 
med en fremskutt enhet som kan brukes på utrykninger og annen transport. 
I forbindelse med at ledelse/administrasjon er plassert på Ski brannstasjon, er det også et økt 
behov for persontransportmiddel her. Noe som igjen medfører at de «vanlige» småbilene som 
er på stasjonen, i liten grad kan benyttes av utrykningsstyrken. 
 
2 forebyggende biler 
Toyota Avensis 1999 modell.  Rust gjennom kanalene, har en del tekniske feil og mangler, 
går ikke gjennom flere EU kontroller. 
Iveco 2002 modell. Sikrings boks har brent for andre gang, rustet hull i bunn på bilen. Tatt ut 
av drift. 
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13/17 Markedsføring Sikring 24 og Follo Brannvesen  
 
 
Arkivsak-dok. 15/01409-16 
Arkivkode.  239  
Saksbehandler Dag Christian Holte 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Styret Follo brannvesen 21.09.2017 13/17 
 
 
Brannsjefens innstilling: 

Styret stiller seg bak Innstilling til markedsføring - Sikring 24 og Follo Brannvesen  

 
 
 
SAKSOPPLSYNINGER: 
I henhold til styrets vedtak har Brannsjefen fulgt opp forholdene i Sikring 24 og Follo 
Brannvesen IKS – Gjennomgang av avtaler og ansvar, markedsføring og beredskap 
fremlagt på styremøte 27.02.17. Saken følger opp markedsføringsdelen av denne 
gjennomgangen.  

 

 

Bakgrunn 

Styret ba i vedtak 12/16 den 06.06.2016 om en nedtoning av markedsføringen av 
samarbeidet mellom Follo Brannvesen IKS og Sikring 24 AS. Som en oppfølging av 
dette vedtaket la Brannsjefen frem Sikring 24 og Follo Brannvesen IKS – 
Gjennomgang av avtaler og ansvar, markedsføring og beredskap på styremøte 
27.02.17. I vedtak 4/17 ba styret brannsjefen følge opp forholdene i rapporten.  
Ett av leddene i denne oppfølgingen har vært å etablere markedsgruppa i FBV. I 
samarbeid med Brannsjefen har markedsgruppa jobbet med å finne tiltak for å 
etterleve styrets vedtak. De foreslåtte tiltakene gjøres rede for i dette dokumentet og 
er tiltenkt å innføres som én totalpakke.  
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Tekst fra Brannsjefen 

S24 ønsket i møte med markedsgruppa 22.08.17 en tekst fra Brannsjefen som 
forklarer FBS rolle. Markedsgruppa stiller seg bak bruken av en slik tekst da den gir 
FBV mulighet til å forklare samarbeidet med FBVs egne ord. Markedsgruppa har 
utarbeidet følgende forslag til tekst:  

Forutsetninger:  
- All bruk (helt eller delvis) skal være godkjent av Brannsjefen eller den han/hun 

bemyndiger.  
- Teksten skal ikke brukes som blikkfang. 
- S24 skal kun presentere teksten i sammenheng med annet materiell knyttet til 

FBV og samarbeidet med S24.  

 

Tekst til www.follobrannvesen.no 

S24 ønsket i møte med markedsgruppa 22.08.17 at FBV tar inn informasjon om 
samarbeidet på sine nettsider. Markedsgruppa stiller seg bak en slik 
informasjonsside og foreslår følgende plassering, utforming og tekst: 

«Skulle en brann bryte ut er tiden knapp. Mange tenker at flammene tar liv, 
men den mest dødelige faktoren i en brann er brannrøyken. Og den dreper 
i løpet av minutter. Tidlig varsling er derfor en avgjørende faktor for utfallet 
av en brann. Jo tidligere brannvesenet får melding, jo tidligere kommer vi til 
hendelsen og får startet vår innsats. 
Flere ganger har vi sett at tidlig varsling fra vaktselskaper har vært 
avgjørende for å redde liv. 
Samarbeidet mellom Follo Brannvesen og S24 er ment å sikre nettopp 
denne tidlige varslingen og korte ned utrykningstiden. Oppdager anlegget 
brann eller branntilløp, vil selskapets alarmsentral kontakte 
alarmabonnenten – oppnås det ikke kontakt varsles vi umiddelbart. Vi vil 
rykke ut, klare til å redde liv og materielle verdier. 
Gjennom samarbeidet med S24 håndterer brannvesenet også utrykning til 
innbruddsalarmer. Utrykninger til innbruddsalarmer koordineres av S24s 
alarmsentral. 
I Follo Brannvesen har vi sterk tro, og flere eksempler, på at samarbeidet 
gjør Follo til et litt tryggere og mer brannsikkert lokalsamfunn!» 

Dag Christian Holte 
Brannsjef, Follo Brannvesen. 
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Forutsetninger: 
- Alle vaktselskaper FBV inngår avtale med må fremkomme på siden 
- Siden ligger fast på denne plasseringen. Eventuelle endringer av nettsiden 

skal S24 informeres om 

 

Fotografier 

S24 ønsket i møte med markedsgruppa 22.08.17 fotografier for å markedsføre 
samarbeidet. I epost til markedsgruppa 30.08.17 ga S24 følgende ønsker for disse 
bildene:  
 Det som er ønskelig av bilder er følgende: 

1. Bilde av brannsjef med uttalelse om samarbeidet og FBV sin rolle.  
2. Bilde av brannbil og vekterbil, helst foran de ulike stasjonene for å synliggjøre hvilke 

ressurser som kommer ved en utrykning. 
3. Noen bilder av mannskaper for å synliggjøre kompetansen og bygge opp under den 

reelle sikkerheten vårt samarbeid innebærer (se bilder fra ABBV). 
http://boligalarmbrannvesenet.no/ 

 
Markedsgruppa har tatt stilling til hvilke bilder de mener FBV kan stille opp på. 
Eksempelbilder er vedlagt:   
 

1. Bilde av brannsjef med uttalelse om samarbeidet og FBV sin rolle.  
- Markedsgruppa mener et portrettbilde av den til enhver tid sittende 

Brannsjef bør følge teksten som forklarer FBVs rolle 
- De samme forutsetningene som for tekst fra Brannsjefen gjelder for øvrig.  

 
2. Bilde av brannbil og vekterbil, helst foran de ulike stasjonene for å synliggjøre hvilke 

ressurser som kommer ved en utrykning. 
- For å unngå uklarheter i rollene fraråder markedsgruppa at FBVs utstyr 

eksponeres på fotografier sammen med S24 utstyr.  

Siden «Boligalarmer»  legges under fanen feiing og andre tjenester. 
«Skulle en brann bryte ut er tiden knapp. Mange tenker at flammene tar liv, 
men den mest dødelige faktoren i en brann er brannrøyken. Og den dreper i 
løpet av minutter. Tidlig varsling er derfor en avgjørende faktor for utfallet av 
en brann. Jo tidligere brannvesenet får melding, jo tidligere kommer vi til 
hendelsen og får startet vår innsats. 
Flere ganger har vi sett at tidlig varsling fra vaktselskaper har vært 
avgjørende for å redde liv. 
I Follo Brannvesen har vi inngått samarbeid med følgende vaktselskaper for 
å sikre nettopp denne tidlige varslingen og korte ned utrykningstiden: 

Sikring 24 (lenke til selskapets side) 
110 (lenke til selskapets side) 
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- Markedsgruppa er positive til at det tas bilder som viser de ulike stasjonene 
og bilene ved de respektive. Bildene må kunne tilbys andre aktører som FBV 
samarbeider med.  

- Bildene må forklares og komme i sammenheng med annen informasjon om 
samarbeidet 

3. Noen bilder av mannskaper for å synliggjøre kompetansen og bygge opp under den 
reelle sikkerheten vårt samarbeid innebærer (se bilder fra ABBV). 
http://boligalarmbrannvesenet.no/ 

- Av personalpolitiske årsaker har markedsgruppa betenkeligheter med å vise 
identifiserbare fotografier av FBVs ansatte på eksterne aktørers materiell.  
Gruppa ønsker derfor at bildene som tilbys viser anonymiserte personer. 
Bildene må kunne tilbys andre aktører som FBV samarbeider med. 

- Alternativt ønsker markedsgruppa at S24 gis tilgang til et utvalg bilder av 
utstyr, iscenesatte situasjoner etc.  

 
 

Øvrige forutsetninger 

- Materiell hvor tidligere Søndre/Nordre Follo Brannvesen fremkommer opphøres 
brukt/distribuert innen 01.01.18 eller annen nærmere avtalt dato. Herunder bilder og 
alarmskilt.  

- Ordbruken i materiellet rettes slik at den har belegg og er forståelig for mottakeren. 
Eksempelvis peker markedsgruppa på følgende: 

o «Direktealarm» - Gir inntrykk av en direkte kobling mellom alarmabonnenten 
og brannvesenet. Dette er ikke riktig da S24s alarmsentral er mellomledd.   

o «Lokalkjente brannmenn» - FBV stiller ingen garanti for at vårt 
utrykningspersonell er hverken lokalkjent eller mannlige.  

o «Umiddelbar utrykning» - FBV har mulighet til å prioritere utrykninger ved 
samtidige hendelser.  

- Brannsjefen eller den han/hun bemyndiger skal godkjenne materiell hvor FBV eller 
den generiske termen brannvesenet fremkommer.  

- Alle fotografier hvor FBVs materiell og ansatte fremkommer skal være FBVs eiendom.  
- Materiell hvor FBV fremkommer forutsettes å presenteres på en slik måte at det ikke 

er tvil om hvilken rolle partene i samarbeidet har. På nettsider og trykket materiell 
skal materiellet fremkomme i sammenheng.   

- Partenes enighet om markedsføring skal inngå som en del av avtaleverket mellom 
partene.  
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Eksempelbilder 

1. Bilde av brannsjef med uttalelse om samarbeidet og FBV sin rolle. 

 

 

 

 

 

 

 «Skulle en brann bryte ut er tiden knapp. Mange tenker at flammene tar liv, 
men den mest dødelige faktoren i en brann er brannrøyken. Og den dreper 
i løpet av minutter. Tidlig varsling er derfor en avgjørende faktor for utfallet 
av en brann. Jo tidligere brannvesenet får melding, jo tidligere kommer vi til 
hendelsen og får startet vår innsats. 
Flere ganger har vi sett at tidlig varsling fra vaktselskaper har vært 
avgjørende for å redde liv. 
Samarbeidet mellom Follo Brannvesen og S24 er ment å sikre nettopp 
denne tidlige varslingen og korte ned utrykningstiden. Oppdager anlegget 
brann eller branntilløp, vil selskapets alarmsentral kontakte 
alarmabonnenten – oppnås det ikke kontakt varsles vi umiddelbart. Vi vil 
rykke ut, klare til å redde liv og materielle verdier. 
Gjennom samarbeidet med S24 håndterer brannvesenet også utrykning til 
innbruddsalarmer. Utrykninger til innbruddsalarmer koordineres av S24s 
alarmsentral. 
I Follo Brannvesen har vi sterk tro, og flere eksempler, på at samarbeidet 
gjør Follo til et litt tryggere og mer brannsikkert lokalsamfunn!» 

 
Dag Christian Holte 
Brannsjef, Follo Brannvesen. 
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2. Bilde av brannbil og vekterbil, helst foran de ulike stasjonene for å synliggjøre hvilke 
ressurser som kommer ved en utrykning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korsegården Brannstasjon 

 

Oppegård Brannstasjon  



 21  

 
 
 
 

3. Noen bilder av mannskaper for å synliggjøre kompetansen og bygge opp under den 
reelle sikkerheten vårt samarbeid innebærer (se bilder fra ABBV). 
http://boligalarmbrannvesenet.no/ 
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Referat fra møtet mellom Sikring 24 og markedsgruppa i Follo Brannvesen 

Korsegården 22. august 2017 

Tilstede: Petter Schjelderup, Daniel Solli, Jarl Høvring og Mari Hovland (referent) 

Daniel redegjorde kort for bakgrunnen for møtet. Det kom en rapport om samarbeidet mellom 
S24 og Follo Brannvesen i begynnelsen av året. Rapporten var bestilt fra styret i Follo 
Brannvesen. Det har kommet signaler fra styret om at samarbeidet mellom S24 og FBV bør 
tones ned da det utad er uklart at det er to ulike aktører. Brannvesenet har etter rapporten laget 
nye retningslinjer vedrørende bruk av FBV i kommersiell virksomhet. Det har deretter blitt 
satt ned en markedsgruppe for å følge opp brannvesenets nye regelverk. 

S24 redegjorde for sitt bruk av FBV i sin markedsføring. Fortalte om historien bak 
samarbeidet, og at dette er viktig å ha i tankene når man legger føringer videre. S24 ønsker at 
markedsføringen blir mer lik den for Asker og Bærum, og synes at FBV trekker seg unna. S24 
vil tilbake inn på brannvesenets nettsider, og ønsker at brannsjefen skal uttale seg om 
brannvesenets rolle slik det har blitt gjort før. Den markedsføringen som drives har tidligere 
hatt brannvesenets godkjenning. S24 understreket kostnadene forbundet med endring av 
markedsmateriell, og den markedsmessige verdien som ligger i den etablerte 
markedsføringen. I lys av dette er det viktig for S24 å ha forutsigbarhet fra FBVs side. S24 
signaliserte at de økonomiske overføringene til brannvesenet er store sett i forhold til bransjen 
ellers. I avtalen mellom partene har det derfor hele veien ligget at S24 skal ha motytelse i 
form av at brannvesenet stiller opp i S24s markedsføring. Dette har vært innforstått selv om 
ikke alt har vært nedfelt skriftlig. Dersom firmaet ikke kan bruke brannvesenet mer, må man 
se på avtalen og økonomien i den. 

Veien videre: Begge parter er enige om at tydelighet er et viktig stikkord, og at det er viktig å 
tenke langsiktig. S24 er opptatt av at vi finner gode løsninger. De er villige til å strekke seg 
langt og å tone ned bildebruken dersom de får noe tilbake som de kan bruke i 
markedsføringen. 

Følgende tiltak ble besluttet å jobbe videre med: 

- FBV utarbeider en tekst som begge parter kan stille seg bak. Teksten tar sikte på å forklare 
samarbeidet med brannvesenets stemme og vil etter nærmere avtale kunne brukes i S24s 
markedsføring. 

- S24 oversender eksempler på bilder som kan følge teksten fra FBV. FBV tar stilling til hva 
slags bilder vi kan stille opp på. 

- FBV tar inn info om S24 på sine nettsider. 

- S24 ser på alternative skilt for husveggen hos kundene hvor brannvesenkoblingen tones ned. 
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- Når teksten fra FBV er på plass arbeides den inn i S24s materiell og de gamle bildene og 
koblingen opp mot brannvesenet tones ned i materiellet forøvrig. 

 
 
 
Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel Dokumenter 
1/17 15/01409-

14 
Svar på henvendelse fra NHO 

Vedrørende Follo 
brannvesen IKS og kommersielt salg av trygghetstjenester 
 
 

2/17 15/01409-
15 

Innsigelse mot pålegg om utskillelse av 
vektertjenester som egen juridisk enhet 

Innsigelse mot 
pålegg om utskillelse av vektertjeneste som egen juridisk enhet-Follo Brannvesen IKS 
 
 

3/17 16/05554-5 vedtak i representantskapet vedr. 110 
sentral 

Protokoll 
Representantskapet Follo brannvesen 08.08.2017 
 

 
 


