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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 9/17 
3 Styret Follo brannvesen 31.10.2017 6/17 
4 Representantskapet Follo brannvesen 15.11.2017 12/17 

 
Vedlegg til saken: Krav til støttestyrke – sjåfør til stige-/høyderedskap 
 
Innstilling: 
 
Representantskapet godkjenner styrets endrede forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021. 

 
Styret Follo brannvesen har behandlet saken i møte 21.09.2017 sak 12/17 
 
Votering 
Innstilling ble enstemmig tiltrådt 
 
Vedtak  

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 
 
Representantskapet Follo brannvesen har behandlet saken i møte 11.10.2017 sak 9/17 
 
Vedtak  
Representantskapet sender budsjett og økonomiplan i retur med ønske om flere detaljer og belyse 
muligheten for reduksjon og tas opp på nytt i et ekstraordinært møte 
 
Styret Follo brannvesen har behandlet saken i møte 31.10.2017 sak 6/17 
 
Votering 
Enstemmig tiltrådt 
 
Vedtak  
Økonomiplan fremlegges med følgende endringer: Det reduseres fire deltidsstillinger på Nesodden, 
og det reduseres til innkallingsmannskap på høydeberedskap. 
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Medvirkning: 
Økonomiplans forutsetninger har vært informert og drøftet i en rekke møte mellom arbeidsgiver og 
tillitsvalgte. 

 Møte 8.6.17 sak 4/17. Orientert om forventningsbrev og krav til innsparing på 2,5%. 
 Møte 24.8.17 sak 11/17. Brannsjef redegjorde for forventningsbrev fra eierne. Ikke så stor 

handlingsfrihet. Forutsetninger i konsekvensjustert budsjett ble gjennomgått. Skal fremme 
innsparingstiltak på kr 3,1 mill. Blir sannsynligvis tidligere foreslåtte tiltak. 

 Møte 25.9.17 sak 19/17. Ble redegjort for styrets vedtak. Innsparingskrav fra eiere ligger i ØK 
plan, men styret har ikke vedtatt noen kutt. 

 Foreslåtte investeringer ble godkjent. 
 Møte 25.10.17 sak 28/17. Vedtak i representantskapet og at budsjettet ikke ble godkjent. Det 

ble gitt informasjon om at det kan kommer innstramminger og kutt i budsjettet. 
 
Forslag til økonomiplan 2018-2021 ble kunngjort for tillitsvalgte 7.9.17. 
 
I dagens drøftingmøte 8.11.17 ble styret vedtak og forslag til endringer gjennomgått. 
 
Bemerkninger fra tillitsvalgte etter drøftingsmøte 8.11.2017 
 
Reduksjon i mannskaper i Enebakk. 

Det har erfaringsmessig vært stor «turnover» og vanskelig å få ansatt folk i deltidsstillinger i Enebakk. 
Det har av den grunn tatt tid å bygge opp kompetanse og erfaring på mannskapene. Nå har 
brannvesenet endelig klart å få bygget opp en god og kompetent operativ styrke i Enebakk, og det de 
tillitsvalgte synes det er dypt beklagelig og dårlig personalpolitikk dersom brannvesenet nå skal si opp 
mannskaper i Enebakk. De siste åtte mannskapene ble ansatt i år. Reduksjon i bemanning vil også gi 
mindre fleksibilitet ved sykdom og annet fravær. 

Overføring/reduksjon av mannskaper på Nesodden 

I følge ROS analysen foretatt av Nesodden brannstasjon må det være en tankbilsjåfør i tillegg til 
minimumsbemanning pga. utfordringer med tilstrekkelig slukkevann. Selv om tankbilberedskap kan 
ivaretas av sekundær brannstasjon mener de tillitsvalgte at dette er en dårlig løsning både for 
beredskapen og for de ansatte. For det første vil utrykning med tankbil fra sekundær brannstasjon 
kunne ta vesentlig lenger tid enn dersom bil og bemanning var på Nesodden. For det andre vil 
utrykning fra sekundær brannstasjoner føre til at man vil gå under minimumsbemanning på denne 
stasjonen noe som vil påvirke den innsatsen som kan utføres herfra. Sekundær brannstasjon vil f.eks 
ikke kunne iverksette røykdykkerinnsats så lenge tankbil med en mann er sendt for å bistå vaktlaget 
på Nesodden. Dette vil skape stor frustrasjon for ansatte som ikke vil få gjort jobben så sin så raskt 
som ønskelig ved samtidige hendelser. Utrykningskjøring med store kjøretøy til/mot Nesodden er 
utfordrende selv på dagtid og i godt vær og er unødvendig med tanke på trafikksikkerheten. 

Liftbemanning 

De tillitsvalgte ser store utfordringer med å organisere beredskapen på lift med 
innkallingsmannskaper. Hva slags kompetanse vil liftsjåførene inneha med en slik organisering? Liften 
er et verktøy hvor det kreves god opplæring og mye øvelse for å kunne bruke optimalt. Dette vil 
vanskelig kunne bli ivaretatt dersom mannskapene kun bli innkalt ved hendelser. Det er heller ikke 
heldig at liften skal komme etter i tid ved en hendelse, noe som vil være tilfellet dersom 
mannskapene må innkalles. 
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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 konsekvenser 
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 samtidig å ivareta mannskapenes sikkerhet. 
 
Prognoser og erfaring tilsier fat vi vil måtte håndtere flere naturskapte hendelser. Det er også 
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 og feiere 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 uten at det skal etableres en 
beredskap for å håndtere evakuering og slokking i høyden. 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 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 
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rundt kollektiv knutepunktene. Kartleggingen 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 tiden 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.  

 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 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 
- være rustet til å håndtere risiko og sårbarhet beskrevet i kommunenes ROS analyser. 
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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 - egen sak 0 2 900  2 900 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 1.10.17. Det er lagt inn en lønnsreserve på 3 % for hele 
planperioden.  

Bemanning høyderedskap; styret har behandlet bemanning knyttet til sjåfør i sak 4/17, 5/17 og 8/17 med 
vedtak om å etablere helkontinuerlig beredskap på høyderedskap. Det vises til vedlagt sak om krav til 
støttestyrke sjåfør høyde/stige som ytterlige begrunnelse.   

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. Forvaltning av alarmporteføljen 
skal overtas fra 110 sentralen og det er ikke budsjettert med kostnader knyttet til overtakelsen av 
oppgavene. Det er ukjent hva dette medfører av ekstra arbeid. 

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. 
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4. Rammer for økonomiplanperioden 

 

Follo Brannvesen B 2017 2018 2019 2020 2021 

10 - Lønn og sosiale utgifter 79 681 000 80 152 000 82 072 000 84 049 610 86 031 220 

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 -100 489 000 -101 996 000 -103 744 340 -105 496 680 

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          16 554 17 575 17 908 18 193 18 425 18 649
Feiing og tilsyn i boliger 338          2 088 2 088 2 088 2 088 2 171 2 258
Brannforebyggende arbeid (tilsyn) 338          2 772 2 800 2 827 2 895 2 964 3 038
Drift sivilforsvarslager 339          55 55 55 55 55 55
Sum Oppegård kommune 21 469 22 518 22 878 23 230 23 616 24 000

SKI KOMMUNE
Brannberedskap 339          18 763 19 920 20 297 20 620 20 883 21 137
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 25 905 26 304 26 740 27 176

ENEBAKK KOMMUNE
Brannberedskap 339          6 295 6 683 6 809 6 917 7 006 7 091
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 8 651 8 784 8 930 9 076

FROGN KOMMUNE
Brannberedskap 339          9 281 9 853 10 040 10 199 10 330 10 455
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 13 445 13 641 13 883 14 124

NESODDEN KOMMUNE
Brannberedskap 339          9 647 10 242 10 436 10 602 10 737 10 868
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 14 298 14 500 14 765 15 032

Ås KOMMUNE
Brannberedskap 339          10 567 11 218 11 430 11 612 11 760 11 903
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 15 312 15 536 15 812 16 089

Netto tilskudd 94 454 98 954 100 489 101 996 103 744 105 497
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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 4 deltidsstillinger knyttet til Nesodden 250 550 550 550 

3 Redusere 8 deltidsstillinger knyttet til Enebakk 500 1.100 1.100 1.100 

4 Innkallingsmannskap høydeberedskap 2.200 2.200 2.200 2.200 

Sum   3.450 4.350 4.350 4.350 

 
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. 
 
1. Overføre 1 dagstilling Nesodden til kasernert styrke. 
Dagkasernert styrke på Nesodden har etter en tidligere ROS analyse pekt på et behov for 5 
mannskaper på dagtid. Deltidsstyrken har i dag et 5 mannsvaktlag. 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 
brannstasjoner som en støttefunksjon.  
 
Konsekvenser på overføring av 1 dagstilling:  
Utrykning med tankbil fra sekundær brannstasjon eksempelvis Korsegården vil medføre at 
minimumsbemanningen på Korsegården brannstasjon vil være under 4 mannskaper på dagtid når 
tankbilen er på Nesodden eller i andre områder. Det vil ikke kunne utføres røykdykking knyttet til søk 
og redning/slokking i Ås/Frogn før flere mannskaper kommer til fra andre brannstasjoner.  
 
2. Redusere bemanningen med 4 deltidsstillinger – Nesodden 
Samme begrunnelse som dagstilling på Nesodden. I dag er det 5 deltidsmannskaper på hvert lag, 1 
mannskap på 4 lag gir en overtallighet på 4 mannskaper. 
 
Konsekvenser på reduksjon:  
Samme som dagstilling. I tillegg må det foretas oppsigelse av 4 stillinger da stillingene er besatt. 
 
3. Redusere bemanningen med 8 deltidsstillinger - Enebakk. 
Bemanning i Enebakk ligger over minimumskravene. Minimumskravet er en innsatsgruppe på 4 
mannskaper 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: 
 



 11  

A. Flateby tettstedet kan etter dimensjoneringsforskriften dekkes med slokkeavtale 
med Nedre Romerike brannvesen og egen innsatsstyrke på 4 mannskaper fra Ytre 
Enebakk. Nedre Romerike brannvesen krevde i 2013 en beredskapskompensasjon på 
kr 500 000,- for å inngå en slokkeavtale. 

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

 
Brannsjefen anbefaler alternativ B, da det opprettholdes en beredskap i begge ender av kommunen. 
Dette er også i tråd med tidligere politiske signaler/ønske om beredskap i begge ender av 
kommunen. 
 
Minimumskravet til beredskap er spesielt knyttet til Kirkebygden. 2 mannskaper fra Ytre Enebakk og 
2 mannskaper fra Flateby vil sammen dekke minimumskravet. Det er få hendelser knyttet til dette 
tettstedet. Hendelser i Ytre Enebakk vil medføre at de 2 mannskapene som tilhører denne 
brannstasjon vil måtte vente på forsterkninger fra Ski. Dette er dagens situasjon for Flateby 
mannskapene som må vente på forsterkninger fra Nedre Romerike/Ytre Enebakk.  
 
Konsekvenser på redusert bemanning:  
Det er ingen ledige stillingshjemler knyttet til beredskapen i Enebakk. Det må derfor foretas 
oppsigelse av 8 mannskaper knyttet til Ytre Enebakk brannstasjon (alternativ B). Brannsjefen regner 
med at store deler av 2018 går med til oppsigelsesprosess. Innsparingen vil derfor først få full 
virkning i 2019. 
 
2+2 løsningen er sårbar i forhold til at mannskaper slutter i stillingen. Erfaringsvis er det stor 
utskiftning av mannskaper knyttet til deltidsmannskaper. Fravær må løses med ekstravakter eller at 
det benyttes innkalling av alle mannskaper på frivakt. Det har tidligere vært vanskelig å få 
mannskapene til å møte på frivakter. 
 
4. Innkallingsmannskap støttestyrke - høydeberedskap 
Forslaget vil innebære at bilen bemannes med deltidsmannskaper som må bo og ha arbeidssted ved 
brannstasjon. Bilen vil først kunne klargjøres for utrykning etter 6 minutter da person må innkalles til 
brannstasjon. Med dagens trafikk situasjon vil oppmøte tiden sannsynligvis bli mer en 6 minutter. 
Det er utfordrende å rekruttere deltidsansatte som skal både bo og arbeide i nærheten av 
brannstasjon. Dette er et spesielt problem i Enebakk og Nesodden. Videre er det høy turnover i 
denne kategorien.  Mer utfyllende informasjon finnes i vedlagt sak om krav til støttestyrke. 
 
Konsekvenser på forslag om innkalling av støttestyrke 
Det er stor turnover blant innkallings-/deltidsmannskaper. Å betjene og utnytte potensiale med en 
snorkelbil krever jevnlig trening og øving. Innkallingsmannskaper vil derfor ha en dårligere 
kompetanse og erfaring på å benytte en spesialbil. Det vil også ta rundt 6 minutter å betjene bilen da 
mannskapene må tilkalles til brannstasjon. Med dagens trafikk situasjon vil dette ta enda lengere tid. 
  



 12  

 
7. Personalmessige rammer 
 
Bemanningsoversikt: 
 
Administrasjon 
Krav etter dimensjoneringsforskriften § 2-5 Brannsjefen og avdelingsledelse. 
 
Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12 og kommunens 
delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder. 
I kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal brannvesenet ledes av en 
kvalifisert person i hel stilling. 
Brannvesenet skal organiseres med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. I kommuner 
eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal hver avdeling ledes av en person i hel 
stilling. 
 
Det er et krav om heltidsstillinger på brannsjef og avdelingsledere.  Antall stillingshjemler: 3 
 
Annen administrasjon utover krav i dimensjoneringsforskriften: 

 3 personell knyttet til økonomi/lønn 
 HR rådgiver 
 Avdelingsleder for salg og markedsavdelingen 
Totalt 4 stillingshjemler 

 
Brannforebyggende avdeling 
Dimensjonerende krav: 
 
§ 3-2.Kapasitet, kompetanse og dimensjonering 
Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som 
stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. 
Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende 
oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. 
 
Antall innbyggere i kommunene: 

  2017 
pr 1.1.2016 kommune  
 0213 Ski 30 698 

 0214 Ås 19 288 

 0215 Frogn 15 743 

 0216 Nesodden 18 869 

 0217 Oppegård 26 988 

 0229 Enebakk 10 927 

  122 513 
 
Gir et minimumskrav til bemanning på 12 brannforebyggere. Avdelingen har 11 brannforebyggere + 
1 seniorrådgivar (midlertidig). 
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Feierstyrken 
Ingen dimensjonerande krav i dimensjoneringsforskriften. Må sees i samenheng med antall piper og 
ildsteder. 
 
Antall stillingshjemler:  13 
 
 
Operativ avdeling 
 
Dimensjonerende krav etter dimensjoneringsforskriften: 
§ 4-8.Innsatstid 
Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., 
strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 
 
Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer 
den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 
 
Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 
mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 
overstige 30 minutter. 
 
§ 5-1.Dimensjonering og lokalisering 
Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav 
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 
 
Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet 
tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. 
 
§ 5-2.Vaktlag og støttestyrke 
Et vaktlag skal minst bestå av: 
- 1 utrykningsleder 
- 3 brannkonstabler/røykdykkere. 
 
Støttestyrke er: 
- fører for tankbil 
- fører for snorkel-/stigebil. 
Et firemannslag, eventuelt med tillegg av støttestyrke, er erfaringsmessig det minimum av personell 
som er nødvendig for å iverksette effektiv og sikker førsteinnsats, se under "forventninger til 
innsatsstyrken etter standard dimensjonering" og "forutsetninger for innsatsen" i vedlegg 1 i 
dimensjoneringsforskriften. 
 
Betydningen av førsteinnsatslaget  
Laget skal være en minste enhet som iverksetter førsteinnsats i branner, trafikk-
ulykker/arbeidsulykker/ akutt forurensning osv. Førsteinnsatslaget må være kvalifisert for alle de 
oppgaver brannvesenet kan bli stilt overfor. 
 
§ 5-3.Vaktberedskap 

A. I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres 
av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig 
oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt. 
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B. I tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående 
av deltidspersonell med dreiende vakt. 

C. I tettsteder med 8.000 - 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående 
av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær 
arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende 
vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan 
være deltidspersonell med dreiende vakt. 

D. I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av 
heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med 
dreiende vakt. 

 
Vaktberedskapen og den samlede innsatsstyrke i kommunen må heves i forhold til standardkravet i 
de tilfeller der:  
– kommunens enkelte innsatsstyrker ikke kan operere samlet innen 10-15 minutter etter at  
   førsteinnsatsen er iverksatt  
– risiko- og sårbarhetskartleggingen avdekker risikoobjekter eller situasjoner som ikke kan dekkes av    
    beredskapen, jf. § 2-4  
– det er jevnt dårlig oppmøte av personell  
– brannvesenet, i tillegg til de lovpålagte oppgavene, pålegges oppgaver som svekker beredskapen 
– vær- eller føreforhold gjør det vanskelig for samlet innsatsstyrke å nå frem til brann- eller  
   ulykkesstedet innen 10-15 minutter etter at førsteinnsatsen er iverksatt 
 
Oversikt over tettsteder (SSB): 
Tettsteder kommune innbyggere  
0511 Siggerud 0213 Ski 1 444  
0512 Ski i alt  18 960  

 0213 Ski  12 935 

 0214 Ås  6 025 

0513 Kråkstad 0213 Ski 1 072  
0514 Skotbu 0213 Ski 334  
0515 Sandvoll 0213 Ski 264  
0523 Ås 0214 Ås 9 977  
0531 Drøbak 0215 Frogn 13 431  
0541 Nesoddtangen 0216 Nesodden 12 599  
0542 Fjellstrand 0216 Nesodden 1 111  
0543 Fagerstrand 0216 Nesodden 2 349  
0611 Flateby 0229 Enebakk 3 733  
0612 Ytre Enebakk 0229 Enebakk 4 124  
0613 Kirkebygda 0229 Enebakk 648  
Del av Oslo  37 325  

 0213 Ski  11 010 

 0217 Oppegård  26 315 
 
§ 5-4.Antall vaktlag 

A. I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig 
støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. 

B. I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig 
støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og 
nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig 
støttestyrke for hver 70.000 innbygger. 
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§ 5-5.Beredskap for høyderedskap eller tankbil 
A. I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt 

rømningsvei etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget 
for øvrig. 

B. I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt 
slokkevannforsyning, jf. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil 
kjøres ut samtidig med førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet 
tilstrekkelig slokkevann. 

§ 5-6.Overordnet vakt 
I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være 
dreiende overordnet vakt. 
 
Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. 
Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. 
Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. 
 
Bemanningsoversikt: 
 

Brigadesjef 
/vakthavende 

Brannmester 
 

Under- 
brannmester 

Brann-
konstabel 

Fraværsvakt 

     
Figur og rolleforklaring 
 

 
Operativ 
ledelse 

Innsatsleder  (brannsjef) Operativ ledelse Krav Kommentar 
 

 
S01 hjemmevakt 

 
Brigadeleder 

 

 
Overbrannmester 

 

§ 5-6 Vaktsamarbeid på innsatsleder med Moss gir 
redusert lønnskostnader. 
 
Brigadeleder er nødvendig for å følge opp dag 
beredskap inklusiv deltid. 
 
Overbrannmester følger opp internkontroll, 
vedlikehold biler og utstyr. 

 
Stasjon Vaktlag Støttestyrke Krav Kommentar 
Ski 
Tettsteder: 
-Ski i alt 
-Kråkstad 
-Skotbu 
-Sandvoll 

      
Heltid 
                        S11 Redning/Slangevogn 
 
 

 fraværsvakt (ferie/sykdom) 
Ski/Oppegård/Korsegården 

 
S14 Tankbil/krokløft 
 

 
S13 Brannlift 

§5-2 
§5-3 C 
§5-4 A 
 

Med bakgrunn i dagens 
trafikksituasjon kan man ikke 
ha lavere beredskap etter § 
5-3 C uten at dette går utover 
kravene til innsatstid § 4-8. 
 
Fraværsvakten dekker opp 
fravær i styrken. Å fjerne 
stillingen gir ingen reduksjon i 
lønnskostnader. 

Oppegård 
Tettsteder: 
-del av Oslo 
-Siggerud 

      
Heltid 
                        S21 Redning/Slangevogn 

 
Restverdi(RVR) 
 

 

§5-2 
§5-3 D 
§5-4 A 
§5-5 B? 
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Korsegården 
Tettsteder: 
-Ås 
-Drøbak 
-Fagerstrand 

      
Heltid 
                        S31 Redning/Slangevogn  

S34 Tankbil med kanon og 
infrarød kamera- 
Oslofjordtunellen 

 

§5-2 
§5-3 C 
§5-4 A 
§5-5 B? 

Med bakgrunn i dagens 
plassering av brannstasjon så 
kan ikke bemanningen være 
lavere etter § 5-3 C uten at 
dette går utover kravene til 
innsatstid § 4-8 

Nesodden 
Tettsteder: 
-Nesoddtangen 
-Fjellstrand 

      
Dagtid + 
deltid                S41 Redning/Slangevogn 
 

 

 
S34 Tankbil 

 
Dagtid + deltid 

§5-2 
§5-3 C 
§5-4 A 
§5-5 B? 

 

Enebakk 
Tettsteder: 
-Ytre Enebakk 
-Kirkebygda 
-Flateby 
 
Ski kan dekke 
Ytre Enebakk og 
Romerike Flateby 
 

 

Ytre Enebakk 

      
Deltid 

 
                        S51 Redning/Slangevogn 
Depo - Flateby 
 

 
Deltid                      S61 redning/slokning 

 §5-2 
§5-3 A 
(B) 
§5-4 A 
 
  

Dagens bemanning er etter § 
5-3 B. Denne løsningen vil 
kreve en slokkeavtale med 
Romerike. De vil kreve 
kompensasjon for å holde en 
beredskap i Flateby. 
 

Totalt 58 heltidsmannskaper 
44 deltidsmannskaper 
 

  På tettsteder knyttet til Ski, 
Oppegård, Korsegården samt 
Enebakk fungerer sekundær 
enhet som støttestyrke for 
tankbil. Samme prinsipp kan 
ikke benyttes på lift, da det 
finnes kun 1 lift i Follo. 
 
Bemanning knyttet til lift 
fremmes i egen sak. 

 
NB! Beredskapsoversikten er vurdert kun etter minimumsbetennelsen i dimsjoneringsforkriften. 
Forskiften tillegger følgende «Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker 
forhold som ikke kan ivaretas gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og 
samarbeidsavtaler m.v., skal brannvesenet tilføres ytterligere ressurser.» 
 
Gjennom Follo – Moss brann- og redningsutredningen bestilte styringsgruppen en risiko analyse 
gjennom en ekstern konsulent. Rapporten viser at Follo har et sammensatt risikobilde som må 
håndteres. Risikomomentene/truslene kan medføre endrede forutsetninger for brann- og ulykkes 
beredskap i regionen. Se fremstilling på neste side.  
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1.1.2018 Antall ansatte totalt: 134 
 Nedleggelser av stillinger (-) 0 
 Nye stillinger (+)  Midlertidig 2018 (1) 
1.1.2019 Antall ansatte: 134  

 
Kommentar til ev. opprettelse/nedleggelse av stillinger: 
Det er opprettet en midlertidig seniorrådgiver stilling. Stillingen ligger innenfor dagens 
stillingshjemler på brannforebyggende avdeling. Ett forskriftspålagt stilling (1 stilling pr 10 000 
innbyggere) i brannforebyggende avdeling holdes vakant inntil vedkommende går av med pensjon. 
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    0 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 0   
2 brannforebyggende biler 600 000       
Mva 517 500 425 000 875 000 0 
Sum investering 2 587 500 2 125 000 4 375 000 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,- 
For investeringer fra 2019 må det tas opp låneopptak. Kostnader knyttet til nedbetaling og renter er 
ikke innarbeidet i budsjettet. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
Ny mannskapsbil på Ski 
Dette er en sentral mannskapsbil som benyttes til alle utrykninger knyttet til Ski brannstasjon. Bilen 
blir 10 år. Nåværende kjøretøy vil medføre å skifte ut en eldre brannbil.  
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VEDLEGG: 
   
 

Krav til støttestyrke - sjåfør til Stige-/høyderedskap 
 

Saksbehandler: Dag Christian Holte Saksnr.: 17/01183-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 

 

Styret Follo brannvesen 27.02.2017 
Representantskapet Follo brannvesen 27.04.2017 
Styret Follo brannvesen 15.06.2017 
Styret Follo brannvesen 31.10.2017 

 
 
Brannsjefens innstilling til styremøte 31.10.2017: 
Styret anbefaler representantskapet om å etablere helkontinuerlig skift for sjåfør knyttet til 
brannvesenets høydemateriell (Snorkel/lift) etter alternativ 1. 
 
Tidligere vedtak 
 
Styret behandlet saken i møte 31.10.2017 sak 5/17  
 
Vedtak 

1. Anbefalingen til representantskapet er ansettelse av 4 personer i en helkontinuerlig 
skiftordning (! Person pr vaktlag). Dersom representantskapet krever innsparing er et 
alternativt forslag deltidspersonell med dreiende vakt. Krever 4 personer i 3.1% stilling (1 per 
vaktlag) 

2. Styret ber om at det gjennomføres drøftingsmøte før 15.11.17. 
_____________________________________________________________________ 
Styret behandlet saken i møte 27.02.2017 sak 8/17  
 
Vedtak  

 Styret gir fullmakt til brannsjefen med å igangsette en midlertidig beredskap 
 Styret vedtar å etablere helkontinuerlig skift for sjåfør knyttet til brannvesenets 

høydematriell (Snorkel/lift). 
 Styret oversender saken til representantskapet for godkjenning  

___________________________________________________________________ 
Representantskapet behandlet saken i møte 27.02.2017 sak 4/17  
  
Vedtak   
Representantskapet ber om en juridisk betenkning rundt bemanningsforskriften, og tar stilling til 
etableringen av helkontinuerlig skift for sjåfør knyttet til brannvesenets høydemateriell når 
betenkningen foreligger. 
___________________________________________________________________ 
 
Styret behandlet saken i møte 27.02.2017 sak 5/17  
  
Vedtak   

 Styret vedtar å etablere helkontinuerlig skift for sjåfør knyttet til brannvesenets 
høydemateriell (Snorkel/lift).  

 Styret oversender saken til representantskapet for godkjenning.  
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 Vi informerer representantskapet om konsekvensene av godkjenning av utbyggingsplaner 
som medfører ytterligere bruk av høyderedskap.    

 
___________________________________________________________________ 
Vedlegg: 
Svar vedrørende bemanning av brannvesenets høydemateriell 
SAKSUTREDNING 
 
 
Bakgrunn for saken 
Saken kommer som følge av befolkningsvekst med fortetning rundt sentrumsområder i høyden. 
Regionale føringer tilsier at bebyggelsen vokser i høyden spesielt rundt kollektiv knutepunktene. I 
tillegg utvikles næringsområder med store og høye næringsbygg over hele Follo regionen.  
 
Minimumskrav til bemanning stilt i dimensjoneringsforskriften 
§ 5-2.Vaktlag og støttestyrke 
Et vaktlag skal minst bestå av: 
- 1 utrykningsleder 
- 3 brannkonstabler/røykdykkere. 
Støttestyrke er: 
- fører for tankbil 
- fører for snorkel-/stigebil. 

Et firemannslag, eventuelt med tillegg av støttestyrke, er erfaringsmessig det minimum av personell 
som er nødvendig for å iverksette effektiv og sikker førsteinnsats, se under "forventninger til 
innsatsstyrken etter standard dimensjonering" og "forutsetninger for innsatsen". 

Vaktlag Støttestyrke 

      
Heltid 
                             Redning/Slangevogn 
 
 

 

 
 Tankbil 
 

 
Brannlift 

 
§ 5-3. Vaktberedskap 

A. I tettsteder med 8.000-20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående 
av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær 
arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende 
vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedstyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan 
være deltidspersonell med dreiende vakt.  

B. I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av 
heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med 
dreiende vakt. 

 
§ 5-5.Beredskap for høyderedskap eller tankbil 

C. I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt 
rømningsvei etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget 
for øvrig. 
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D. I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt 
slokkevannforsyning, jf. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil 
kjøres ut samtidig med førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet 
tilstrekkelig slokkevann. 

Forventninger til innsatsstyrken etter standard dimensjonering 
Branner og ulykker kan for enkelhets skyld deles inn i tre kategorier: 
– ”liten” 
– ”større” 
– ”de største” 

Det er forventet at brannvesen som dimensjoneres etter standardkravene, skal kunne håndtere 
"liten" og "større" brann/ulykke.  
 
Etter standardkravene skal enhver kommune ha et brannvesen med minst 16 personer, jf. § 5-1, men 
med ulike krav til vaktberedskap, avhengig av tettstedets innbyggertall, jf. §§ 5-3 og 5-4. 
 
"Liten" brann eller ulykke 
Minst 4 mannskaper av en minste innsatsstyrke på 16 mannskaper pluss eventuell støttestyrke 
skal utgjøre en førsteinnsatsstyrke. Denne forventes å være i stand til å iverksette effektiv og 
sikker redning/slokking/begrensning i en "liten" brann eller ulykke, se under §§ 5-1, 5-2 og 5-3. 
 
"Større" brann eller ulykke 
Etter 10-15 minutter fra førsteinnsats er iverksatt, er det forventet at samlet minst 12-14 
mannskaper av en minstestyrke på 16 mannskaper er i innsats. Denne innsatsstyrken skal kunne 
håndtere en "større" brann eller ulykke på en effektiv og sikker måte. Se under § 4-1, § 4-3 og § 5-1. 
 
Forutsetninger for innsatsen 
Når et førsteinnsatslag med minst 4 mannskaper med støttestyrke skal kunne håndtere en "liten" 
brann eller ulykke, og en samlet styrke med minst 12-14 mannskaper en "større" brann eller ulykke, 
forutsettes det at innsatsen kan skje: 

– i objekt som er brannteknisk oppdelt i forskriftsmessige arealer, jf. byggeforskrifter 
– med tilstrekkelig slokkevann 
– innenfor fastsatt innsatstid 
– med kvalifisert personell 
– med tilstrekkelig og tilfredsstillende utstyr 
– effektivt og direkte fra brannobjektets utside (inntil 1-2 etasjer eller når bygningen 
   er tilrettelagt for utvendig redning og slokking), 
– med 4-mannslaget hvor røykdykkerinnsats utøves i henhold til røyk- og     
   kjemikaliedykkerveiledningen 
– med samlet styrke på minst 12-14 mannskaper hvor røykdykker innsats utøves i 
   henhold til røyk- og kjemikaliedykkerveiledningen 

Standardberedskapen skal kunne dekke brannvesenets bistandsoppgaver etter brann- og 
eksplosjonsvernloven § 15 i begrenset omfang. 
 
 
Kartlegging av risiko og sårbarhet 
Kommunen/brannvernregionen kan ha objekter og områder hvor brann eller ulykke kan føre til 
større konsekvenser enn hva organisering og dimensjonering etter standardkravene i forskriften er 
ment å skulle håndtere. 
Brann eller ulykker i slike objekter og områder kan medføre tap av mange menneskeliv, store 
økonomiske verdier, kulturelle verdier eller ha stor samfunnsmessig betydning. 
Slike objekter og områder kan være: 
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– bygninger, anlegg, opplag som ikke er oppdelt, utrustet og bygget etter tidligere og 

någjeldende byggeforskrifter eller forskrifter til brann- og eksplosjonsvernloven 

– opplag/produksjon av brannfarlig eller eksplosiv vare 

– vei- og jernbanetunneler 

– vei- og jernbanetraséer med stor trafikk 

– teleanlegg 

– kraftstasjoner, opplag/virksomhet o.l. i fjell 

– havneanlegg, store trafikkterminaler m/skip 

– bygninger eller bygningsmasse med kulturhistorisk verdi 

– områder med fare for store naturødeleggelser (ras, flom, orkan) 

Beredskapsmessige svakheter kan også få store konsekvenser ved brann eller ulykke i enkeltobjekt 

eller område. Dette kan skje når: 

– slokkevanntilførselen ikke er tilfredsstillende 

– innsatstiden er lang 

– personellet ikke er kvalifisert for oppgaven 

– utstyret ikke er tilstrekkelig 

– objektet er for høyt i forhold til brannvesenets stigemateriell 

– offensiv innvendig slokkeinnsats ikke kan iverksettes fordi brannvesenet ikke har 

røykdykkere 

Objekter, områder og svakheter i beredskapen må kartlegges.  

 
Om kommunestyrets vurderinger 
Kommunestyret må på bakgrunn av kartlagt risiko gjøre en helhetsvurdering og avveining av: 

– hvilke økonomiske og praktiske muligheter det er for forebyggende tiltak i risikoobjektene 

– hvilke risiki kommunen må leve med 

– hvilken organisering og dimensjonering brannvesenet skal ha utover minstekravene 

Det er viktig at kommunen også på politisk nivå erkjenner at kommunen kan oppleve branner 
og ulykker som kan få store konsekvenser. Det bør derfor utarbeides en plan for praktiske og 
økonomiske tiltak og for revisjon av dokumentasjonen. 
Kommunestyret må videre sørge for at forutsetningene for innsatsstyrken er oppfylt. 
I tilfeller hvor det er vanskelig å legge ansvaret for en risiko eller sårbarhet på en bestemt eier 
eller bruker, f.eks. ved rasfare, flom, storm osv., bør ressursen som brannvesenet utgjør inngå i 
annen beredskapsplanlegging, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 11. 
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Kartlegging av risiko objekter i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås kommuner 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kolbotn 

Greverud/Langhus 
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Ski/Nygård Nesodden 

Drøbak/Frogn 

ÅS 
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Oppegård, Kornmoenga. Kommunen informerte om at det er ett trapperom i disse. Det er ikke testet 
om vi rekker opp til de bakerste som er de høyeste 
 

 
Ormerudveien . Her bygges det med ett trapperom, dette prosjektet er igangsatt.  

 
 
 
 
 
 
 

Kolbotnveien  42, 44 46 (usikker på om det også gjelder 38, 40, 1,3 og 5) Disse er eksisterende.  
 
Greverudsenteret er planlagt med boligblokker. 
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SKI 
Midtskogen 11 blokker. Disse er eksisterende. 
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Frogn. Kommunen informerte om at 
prosjektene Belsjø terrasse og Ullerud er 
prosjektert med utvendig trapp.  
 

 

Ås 
Brekkeveien 5 og 7,  
Uklart hvordan dette er tenkt. Der er ett 
trapperom, men det er ikke sprinklet. Må 
sjekkes ut mer hvordan redning og 
slokkeinnsats er tenkt ivaretatt. 

 
 

 
Raveien 8a og 8b. 
Kommunene informerte om at det vil bli mer bygging 
av boligblokker fremover. 
 

 
Industri 
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Næringsområder: 

 Gran - Enebakk 
 Berghagen – Ski 
 Fugleåsen – Ski 
 Regnbuen – Ski 
 Kirkerudåsen – Ås 
 Mastemyr – Oppegård 
 Sofiemyr – Oppegård 
 UMB - Ås 

 
Brannen i fryselageret hvor brann kan føre til 
større konsekvenser enn hva organisering og 
dimensjonering etter standardkravene i forskriften er ment å skulle håndtere. Under denne brannen 
ble det benyttet flere høyderedskap. 
 
 
 
Vurdering: 
Branner i bygninger over 3 etasjer krever slokkeinnsats med snorkel/stige bil. Kartlegging viser at det 
er mange høyhus og næringsbygg spredd over hele Follo. Bebyggelsen i tiden fremover vokser i 
høyden spesielt rundt kollektiv knutepunktene. Både å betjene og sette opp bilen med tilstrekkelig 
slokke kapasitet krever kompetanse og egne godkjenninger. Det er ikke alle som bør og kan betjene 
høydemateriellet.  
 
I forbindelse med tidligere behandling av saken har representantskapet vedtatt å be om en juridisk 
betenkning rundt bemanningsforskriften. Representantskapet vil ta stilling til etableringen av 
helkontinuerlig skift for sjåfør knyttet til brannvesenets høydemateriell når betenkningen foreligger.  
Brannsjefen har etter representantskapets møte oversendt saken til Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap for å vurdere kravet om sjåfør. Svar fra DSB er vedlagt saken. 
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DSB viser til at det ikke er et forpliktende krav om bemannet høyderedskap etter 
dimensjoneringsforskriften § 5-5, på bygninger bygget etter TEK 10 hvor vindu/balkong er tilrettelagt 
for rømning. Forutsetningen er at bygget er i henhold til byggereglene og bygget er sprinklet. 
 
Det vises også til følgende punkter i svaret fra DSB: 

 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen viser til at kommunen skal ha et 
brannvesen som er organisert og dimensjonert på 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.  

 
Sistnevnte punkt er tidligere tatt opp med rådmennene i eierkommunene. Rådmannskollegia viser til 
sentrale føringer ønsker en utvikling av høyhus og fortetting rundt kollektiv knutepunktene. Det er 
derfor ikke mulig å regulere utviklingen av høyhus m.v. og dette er en utvikling brannvesenet må 
forberede seg på.  
 
Fylkesmannen I Oslo og Akershus har behandlet en klagesak knyttet til Nedre Romerike brannvesen 
manglende bemanning på høyderedskap. Fylkesmannen anfører følgende «Kravet til å sikre 
alternativ rømningsvei i bolighus opp til 8 etasjer må, etter at ny byggteknisk forskrift trådte i kraft, 
sees på som en oppgave brannvesenet er pålagt gjennom lov og forskrift. Når utbygningen ellers er i 
samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder 
reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret, kan ikke kommunen unngå å tilfredsstille denne 
pålagte plikten. Dette gjelder også i de tilfeller der kommunens plikter etter forskrift om organisering 
av brannvesen ivaretas av et interkommunalt brannvesen». 
 
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 trapperom. 
Det forutsettes da at minst ett vindu eller balkong i hver boenhet har god tilgjengelighet for 
brannvesenets høyderedskap (Stigemateriell, maskinstige eller snorkel).  
 
Brannsjefen er betenkt over at det tillates oppført bygninger hvor det tillates tilrettelegging for 
redning fra vindu og balkong uten krav til tilfredsstillende beredskap. Kravet/aksepten for 
tilretteleggingen burde vært fjernet i TEK 10, hvis det er slik at bygninger har tilfredsstillende 
sikkerhet uten tilgjengelig høydeberedskap. Slik det er nå skapes det en forventning om redning med 
brannvesenets materiell.  
 
Nedenstående tabell viser hvordan andre brannvesen rundt oss er dimensjonert med støttestyrke : 

Sted Støttestyrke Skift ordning Innbyggere 
Sarpsborg brannvesen Kombinert sjåfør 

tank/høyde 
Helkontinuerlig på 
brannstasjon  

54 768 

Mosseregionen Ingen - 32 182 
Fredrikstad Kombinert sjåfør 

tank/høyde 
Helkontinuerlig på 
brannstasjon 

78 967 

Halden Sjåfør høyde Helkontinuerlig på 
brannstasjon 

30 544 
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Nedre Romerike Sjåfør høyde Helkontinuerlig på 
brannstasjon 

36 368 

Asker og Bærum Sjåfør høyde Helkontinuerlig på 
brannstasjon 

122 348 

Drammensregionen Kombinert sjåfør 
tank/høyde 

Helkontinuerlig på 
brannstasjon 

67 895 

Skien Kombinert sjåfør 
tank/høyde 

Helkontinuerlig på 
brannstasjon 

53 952 

 
Tabellen over viser at brannvesenene/kommunene rundt oss har heltidsstillinger knyttet til 
støttestyrke. Det er flere som har valgt kombinasjons løsning, hvor det foretas en taktisk vurdering 
største behov for tankbil eller høyderedskap knyttet til hendelsen. 
Follo brannvesen praktiserer i dag en ordning hvor sekundær brannstasjon fungere som støttestyrke 
for tankbil. Brannvesenet disponerer 3 tankbiler og kan derfor praktisere denne ordningen. Når det 
gjelder høyderedskap disponerer brannvesenet kun en bil. Det er derfor ikke mulig å kjøre samme 
prinsipp uten at det finnes flere snorkel-/stigebiler. Dagens høyderedskap dekker alle 6 kommuner 
på mindre og store hendelser. På den brannstasjon hvor høydebilen står vil man komme i konflikt 
med minimumsbemanning hvis bilen kjører til et annet brannstasjonsdekningsområde. Eks: 
Høydebilen er lokalisert på Ski brannstasjon og kjører til et oppdrag på Tangen i Nesodden. Rest 
bemanningen som er igjen på Ski er da 3 og vil ligge under minimumskravene. 
 
Alternativer 

1. Helkontinuerlig skift (Heltid). helkontinuerlig vaktordning på kasernert brannstasjon. Dette vil 
kreve ansettelse av 4 personer i en helkontinuerlig skiftordning (1 Person pr vaktlag). 

2. Deltidspersonell med dreiende vakt. Krever 4 personer i 3.1% stilling (1 Person pr vaktlag). 
3. Ingen sjåfør 

 
Alternativ 1 ansees som den beste løsningen beredskapsmessig. Bilen raskt kunne rykke ut til alle 6 
kommuner. Bilen er komplisert å betjene, slik at de kreves god kompetanse og mengde trening for å 
brukes på en god måte. Krever egne godkjenninger.  
 
Alternativ 2 vil innebære at bilen bemannes med deltidsmannskaper som må bo og ha arbeidssted 
ved brannstasjon. Bilen vil først kunne klargjøres for utrykning etter 4-6 minutter da person må 
innkalles til brannstasjon. Det er utfordrende å rekruttere deltidsansatte som skal både bo og arbeide 
i nærheten av brannstasjon. Dette er et spesielt problem i Enebakk, Videre er det høy turnover i 
denne kategorien. 
 
Alternativ 3 vil innebære at bilen ikke alltid kan bemannes, da mannskapene kan være på oppdrag 
hvor det ikke er hensiktsmessig å ta med seg høyderedskapen. I tillegg vil den føre til at 
minimumsbemanningen ikke oppfylles hvis høyderedskapen kjører uten for distriktet.  
 

Økonomiske konsekvenser: 

Nedenstående tabell viser kostnader til lønn og sosialutgifter knyttet til om sjåfør skal være 
helkontinuerlig på brannstasjon (heltid) eller etter tilkalling. 

   Reduksjon refusjon fra kommunene 

 Lønn og sosiale utgifter Oppegård Ski Enebakk Ås Frogn Nesodden 

Bemanning heltid (4 stk)                       2 900 000  692 000  778 000  257 000  431 000  373 000  373 000  

Bemanning deltid (4 stk) 
               

700 000 167 000  188 000  62 000  104 000  90 000  90 000  



 33  

 
Konklusjon: 
Kartlegging dokumenterer at det er mange bygninger hvor brannvesenets stigemateriell kommer til 
kort for slokkeinnsats og redning. Det er derfor behov for å etablere en støttestyrke i henhold til 
dimensjoneringsforskriften §§ 5-2 og 5-3.   
Brannsjefen anbefaler å ansette støttestyrke etter alternativ 1 – helkontinuerlig skift for støttestyrke 
 

Medvirkning: 
 
I møte 8.6.17 ble det gitt informasjon om status for bemanning på høyderedskap. Brev fra DSB om at 
TEK 10 kun stiller krav til byggverk, og ikke utgjør en plikt for brannvesenet til å drive utvendig 
redning. Det betyr at kommunene ikke forpliktes til å ha høydeberedskap selv om de tillater høye 
byggverk. Saken går til styret for behandling. 
 
Sak om bemanning har også vært tema i forbindelse med økonomiplan 2018-2021. 
 
Bemerkninger fra tillitsvalgte etter drøftingsmøte 8.11.2017 
 
De tillitsvalgte er positive til nye faste stillinger på lift. Vi ser utfordringene med ikke å ha fast 
bemanning på liften som er et uvurderlig verktøy ved redning og slukking.  
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13/17 Valg av nest leder i representantskapet Follo brannvesen IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00008-64 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Dag Christian Holte 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Representantskapet Follo brannvesen 15.11.2017 13/17 

 
 
Brannsjefens innstilling: 
Fremmes av representantskapet i møte 
 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNING: 
 
I møte 2.11.2015 ble Tuva Moflog valgt som nestleder av representantskapet. Tuva Moflog har 
fratrådt som medlem i representantskapet, slik at det må velges ny nestleder. 
 
I henhold til selskapsavtalen pkt 8.5 velger representantskapet selv sin leder og nestleder. 
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14/17 Vurdering av medlem til representantskapet i Øst 110 sentral 
 
Arkivsak-dok. 16/05554-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler Dag Christian Holte 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Representantskapet Follo brannvesen 15.11.2017 14/17 

 
 
 
Brannsjefens innstilling: 
Fremmes av representantskapet i møte 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNING: 
 
I representantskapsmøte 11.10.2017 ble det signalisert et ønske om å ta en fornyet diskusjon på 
representanter til representantskapet i Øst 110 sentral.  
 
Det vises til tidligere vedtak på neste side. 
 
 
 
 
 
 
Eventuelt 


