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Saker til behandling 

7/17 Styrets årshjul og saksforberedelser 
 
Arkivsak-dok. 17/04428-2 
Arkivkode.  124  
Saksbehandler Dag Christian Holte 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Styret Follo brannvesen 04.12.2017 7/17 

 
 
Brannsjefens innstilling: 
Årshjulet legges til grunn for styrets arbeid. Følgende prinsipper legges til grunn for 
saksforberedelser m.v.: 

 (skrives inn i møte) 
 
 
 
Årshjul 2018: 
 
Styret må ta stilling til ukedag og sted møtene skal gjennomføre på. 
 

Dato Måned Sted Saker til behandling 
 Februar  Årsregnskap, styrets årsberetning, virksomhetens 

årsberetning  
 April  Revisjonsberetningen 
 Juni  1 tertial rapport  
 August  Økonomi- og handlingsplan 2019-2022  
 Oktober  2 tertialrapport, resultat av lønnsforhandling  
 Desember  Brannforebyggende plan 2019 

 
Prinsipp diskusjon: 
 

 Det er tidligere lagt til grunn å følge samme prinsipp for saksforberedelser som til politiske 
organer i kommunene. Utarbeidelse av saksdokumenter er tidkrevende å utarbeide. Skal det 
gis en forenklet introduksjon til saken eller skal samme praksis fortsette? 

 Skal det fremmes forslag til vedtak i sakene? 
 Hvordan skal sakene oversendes til styrets medlemmer? Papir/elektronisk/nett portal 
 Rutiner for forfall? 
 Skal det gis informasjon fra den enkelte avdeling i styremøte? 
 Skal det lages en styrehåndbok i nettportal hvor saker og strategisk dokumenter legges? 

 
 

 
  



8/17 Korsegården brannstasjon 
 
Arkivsak-dok. 15/00301-10 
Arkivkode.  614  
Saksbehandler Dag Christian Holte 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Styret Follo brannvesen 04.12.2017 8/17 

 
 
Brannsjefens innstilling: 
Styret tar status oppdateringen til orientering 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Det er i økonomiplanen skrevet om et 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. 
Arbeidstilsynet har etter tilsynsrunden gitt pålegg knyttet til Korsegården brannstasjon.  
 
Pålegg fra arbeidstilsynet og fremdriftsplan for svar: 

Avvik  Ansvarlig  Ferdig 
innen  

Pålegg  
frist  

Pålegg - Kjemisk helsefare - plan med tiltak for å hindre/redusere kjemisk 
eksponering   KEM 

31.01  
2018  

31.03  
2018  

Beskrivelse av tiltak med sikte på å oppnå blant annet følgende:  
o Effektiv uttynning av luftforurensninger i vognhall        

Beskrivelse av hvordan verneombud og evt. ansattes representant har 
medvirket på arbeidet med å lukke pålegget om kjemisk helsefare        

Plan for ventilasjonsmessige tiltak skal inneholde beskrivelse av følgende:  
 Hvilken ventilasjon som eventuelt vil bli planlagt og installert  
 Opplysninger om sakkyndig bistand er/vil bli benyttet i gjennomføring 
av  pålegget  

      

Avvik: Manglende punktavsug/prosesstilpasset avsug i vognhallen som kan ta 
forurensning av eksos fra utrykningskjøretøyene        

Beskrivelse av hvordan verneombudet og ansatte har medvirket på utforming 
av arbeidsplasser og arbeidslokaler        

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - utforming og innredning  
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:  
 Beskrivelse av hvordan arbeidslokaler og personalrom er utformet og 

innredet med sikt på å oppnå:  
o tilstrekkelig separasjon av vognhall og utrykningsgardrobe i mesanin, slik 
at overstrømning av forurensning forhindres  
o funksjonelle garderobeforhold med ren og uren sone for forebyggende- 
og feieravdelingen, samtididig som eksponeringsfaren med tanke på 
kjemisk helsefare (eks.  

 KEM 
31.01  
2018  

31.03  
2018  
  



støv/sot, røykpartikler, o.l.) ivaretas  
o funksjonell utforming og innredning av ren og uren sone i 
feieravdelingen, samtididig som eksponeringsfaren med tanke på kjemisk 
helsefare (eks. støv/sot, røykpartikler, o.l.)  
ivaretas  
o adskilte utrykningsgarderober for kvinner og menn  

 Beskrivelse av hvordan verneombudet og ansatte har medvirket  
 Opplysninger om sakkyndig bistand er/vil bli benyttet i gjennomføring av 

pålegget  
Bygningsmessig avvik  
 Ikke fungerende skille mellom ren garderobe og lager for forurenset utstyr 

i feieravdelingen  
 Ikke fungerende skille mellom ren garderobe og vaskerom for både rent 

og forurenset utstyr i feieravdelingen. Idet ansatte må passere med rene 
arbeidsklær til uren sone for å hente utstyr og nye bekledning. I tillegg 
foregår vask av både ren og forurenset bekledning i samme vaskerom. 
Vaskerommet holder til rett ved siden av lageret (uren sone).  

 Ikke fungerende skille mellom ren og uren sone i garderobene i 
beredskapsavdelingen, da korridor og felles oppholdsrom for døgnkaserne 
må passeres for tilgang til dusj i ren sone.   

 Ikke fungerende skille mellom utrykningsgarderobe (ren sone) og 
vognhallen (uren sone). Det er satt opp en åpen 
utrykningsgarderobeløsning på mesanin i vognhallen, der rent 
arbeidsbekledning til oppdrag blir oppbevart. Det er heller ikke noe 
inndeling av kvinnelig og mannlig utrykningsgarderobe  

      

 
Det er nedsatt en gruppe sammen med arkitekt for å se på uren og ren soner. Sammen med arkitekt 
er det utarbeidet et forslag som er kostnadsestimat til 14 millioner kroner.  
 



 
 
 

  
 
 
På bakgrunn i mottatte tegner er følgende oppdragsbeskrivelse gitt til prosjektansvarlig:  
1. Ren og skitne soner  

Oppdraget som er gitt skal dekke krav til forsvarlig utformet og innredet med sikte på en klar 
skille mellom ren og skitne soner.  
  
Spørsmål som må besvares:  

Kjeller - feieravdeling Mellom etasje 



a. Er skissert løsning dekkende for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø hvor eksponeringsfaren for 
kjemisk helsefare er ivaretatt (Støv/sot, røykpartikler, og lignende)  

b. Hvilke svakheter foreligger i forslaget mht eksponeringsfare.  
c. Hvilke rutiner som må på plass for å sikre riktig anvendelse av bygget (forutsetninger)?  

  
2. Lukkes registrerte avvik med forslaget?  

Under befaringen registrerte Arbeidstilsynet blant annet følgende bygningsmessige avvik ved  
Korsegården brannstasjon i forhold til arbeidsmiljølovens krav som for eksempel:  

o  Ikke fungerende skille mellom ren garderobe og lager for forurenset utstyr i 
feieravdelingen  

o Ikke fungerende skille mellom ren garderobe og vaskerom for både rent og forurenset 
utstyr i feieravdelingen. Idet ansatte må passere med rene arbeidsklær til uren sone for å 
hente utstyr og nye bekledning. I tillegg foregår vask av både ren og forurenset 
bekledning i samme vaskerom. Vaskerommet holder til rett ved siden av lageret (uren 
sone).  

o  Ikke fungerende skille mellom ren og uren sone i garderobene i beredskapsavdelingen, 
da korridor og felles oppholdsrom for døgnkaserne må passeres for tilgang til dusj i ren 
sone.  

o Ikke fungerende skille mellom utrykningsgarderobe (ren sone) og vognhallen (uren sone). 
Det er satt opp en åpen utrykningsgarderobeløsning på mesanin i vognhallen, der rent  
arbeidsbekledning til oppdrag blir oppbevart. Det er heller ikke noe inndeling av kvinnelig 
og mannlig utrykningsgarderobe  

 
 
Prosjektansvarlig har fått i oppdrag å se på andre alternative løsninger som reduserer behovet for 
kostnadskrevende løsninger. Det er videre stilt spørsmål om andre brannstasjoner dekke behovet for 
vask og rengjøring og som gjør at Korsegården kan defineres som en ren brannstasjon i sin helhet. 
 
Brannsjef redegjør for nærmere status i styremøte. 
 
Økonomisk problemstilling: 
Leiekontrakt mellom Per Ove Siggerud og Søndre Follo brannvesen har følgende bestemmelse 
«Eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter foranlediget ved den virksomhet som drives av 
leietaker på eiendommen, er utleier vedkommende, og forutsettes fulgt opp av leietaker». 
 
I henhold til lov om interkommunale selskaper kan selskaper ta opp lån å finansiere investeringer i 
bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Follo distriktsrevisjon har tidligere stoppet bruk 
av fond i fbm ombygning på tilsvarende grunnlag. Selskapet kan ikke investere i andres eiendommer.  
 
 
  



9/17 Brannforebyggende plan 2018 
 
Arkivsak-dok. 17/04428-1 
Arkivkode.  124  
Saksbehandler Dag Christian Holte 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Styret Follo brannvesen 04.12.2017 9/17 

 
 
Brannsjefens innstilling: 
Styret tar plan for brannvernarbeid 2018 til orientering 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I henhold til forskrift om brannforebygging har kommunen (Follo brannvesen IKS) en 
rekke plikter som skal oppfylles. Det er derfor utarbeidet en plan for 
brannforebyggende arbeid som skal utføres i 2018.  
 
Forskriftskrav: 
§ 14.Kartlegging av risikoen for brann 
Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan 
få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder 
kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller 
bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange 
menneskeliv. 
 
§ 15.Planlegging av det forebyggende arbeidet 
Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å 
redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og 
tiltakene skal prioriteres og begrunnes. 
 
§ 16.Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 
Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende 
arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny 
kunnskap om risikoen for brann. 
 
§ 17.Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming 
av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende 
måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal 
feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted. 
 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som 
brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn 
med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget. 
 
 



§ 18.Risikobasert tilsyn 
Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på 
bakgrunn av: 

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

 

§ 19.Andre tiltak mot brann 
Kommunen skal motivere og samarbeide med aktuelle aktører for at de skal bidra til 
å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av brann. 
Kommunen skal fremme brannsikkerhet gjennom kommunale og regionale 
planleggings- og beslutningsprosesser. 
Kommunen skal bidra til å innhente og formidle kunnskap om: 

a) hvordan branner starter og sprer seg 
b) kjennetegn ved personer som omkommer eller blir skadet i branner 
c) kjennetegn ved byggverk og bygningsmiljø som blir involvert i branner 

d) 
 hvilke forebyggende og beredskapsmessige tiltak som påvirker forløpet og utfallet 
av branner. 

 
§ 20.Evaluering av det forebyggende arbeidet 
Kommunen skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved 
det forebyggende arbeidet. 
 
Etter branner som har hatt eller kunne fått alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø 
eller materielle verdier, skal kommunen evaluere om det forebyggende arbeidet har 
hatt ønsket effekt. 
 
Kommunen skal iverksette rutiner som sikrer at kunnskap og erfaringer fra hendelser 
kommer til nytte ved kartleggingen av risiko og sårbarhet for brann, og ved 
planleggingen og gjennomføringen av forebyggende tiltak. 
 
§ 22.Kommunens dokumentasjon 
Kommunen skal dokumentere at dens plikter etter § 14 til § 21 er oppfylt. 

 
Medbestemmelse: 
Alle ansatte i brannforebyggende avdeling har fått tilsendt plan for 
brannforebyggende arbeid og har hatt mulighet til å kommentere innholdet. 
  



 
PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2018 

Forebyggende avdeling  
 

            

 
 

 
FOLLO BRANNVESEN IKS 

 
 

Plan for brannvernarbeidet skal benyttes som grunnlag for utføring, styring og 
rapportering av aktiviteter som utføres av forebyggende avdeling i 2018. 

 
 
 
 
 



 
INNLEDNING: 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatt Forskrift om 
brannforebygging FOR-2015-12-17-1710, som regulerer det brannforebyggende 
arbeidet for kommuner/brannvesenet. 
 
Forskriftens formål er å bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense 
konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. En av 
endringene i forskriften som har størst innvirkning på det forebyggende arbeidet er at 
kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å 
redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Det lokale risikobildet i 
den enkelte kommune er grunnlaget for prioritering, planlegging og gjennomføring av 
egnede tiltak. Planleggingen av brannvernarbeidet skal bygge på kjennskap til det 
lokale risikobildet og eksterne ressursene som kan benyttes i det forebyggende 
arbeidet. I samsvar med hovedregelen i kommuneloven har kommunestyret det 
overordnede ansvaret for gjennomføring av tiltak mot brann. For å lykkes med det 
brannforebyggende arbeidet forutsettes det et nært og aktivt gjensidig samarbeid 
med blant annet kommunale virksomheter som helse og omsorgssektoren, 
planetaten, bygningsetaten, og skolesektoren. Det er derfor avgjørende at plan for 
brannvernarbeidet er forankret på alle nivåer i kommunene. Andre naturlige 
samarbeidspartnere er nabobrann- og redningsvesen, politiet, det lokale el-tilsynet, 
andre tilsynsmyndigheter, samt andre som kan eller antas å kunne bidra til å 
redusere risikoen for brann.  
 
Selv om planen skal være styrende for avdelingens arbeid er det samtidig viktig å 
være fleksibel og respondere med eventuelle andre og ytterligere tiltak på nye 
opplysninger om risikoen for brann. 
 
Planen beskriver satsningsområder, aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres for å 
nå målet for brannvernarbeidet.  
 

1.0 Mål 
Målet for forebyggende arbeidet er å redusere sannsynligheten for brann, og 
begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.  

 

2.0 Oppgaver 
2.1.1 Forebyggende lovpålagte oppgaver 
Brannforebyggende arbeid er hjemlet i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 
(brann- og eksplosjonsvernloven)  
Det forebyggende arbeidet skal blant annet bestå av: 

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

 Saksbehandling. 
 Gjennomføre brannforebyggende tilsyn. 
 Gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. 



 Føre tilsyn med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til 
fyringsanlegget. 

 
I tillegg til det som fremgår direkte av Brann- og eksplosjonsvernloven utfører 
forebyggende avdeling andre oppgaver definert i forskrifter hjemlet i loven. 
 

 Saksbehandling og kontroll av saker vedrørende brannfarlig og eksplosiv vare.  
 Samarbeid med bygningsmyndighetene og andre aktuelle myndigheter. 
 Informere om rømningsveier, slokkeutstyr og røykvarslere i bolighus under 

tilsyn. 
 Oppfølging av nedgravde oljetanker for Oppegård kommune. 
 Kamerakontroll av røykkanaler.   
 Feiing av fyrkjeler. 
 Informasjonsarbeid rettet mot blant annet borettslag/sameier. 
 Bekymringsmeldinger. 
 Saksbehandling av bål- og fyrverkerisøknader, samt meldinger om overnatting 

og 
     arrangementer. 
 Brannvernopplæring av risikogrupper. 
 Sentrale og lokale aksjoner. 
 Informasjonsarbeid ved bruk av lokalaviser, informasjonsfoldere, hjemmeside 

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

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

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

Konsentrerte tiltak og virkemidler settes inn på områder der man med bakgrunn i 
kunnskap, erfaringer og historiske data vet at risikoen er størst.  
 
2.1.2 Andre oppgaver 
 Delta i gjennomføring av generelle og tilrettelagte kurs og øvelser for bedrifter 

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

beredskapsavdelingen, samt Salg og markedsavdelingen. 



 

3.0 Brannforebyggende seksjon 
Hovedarbeidsområdet til brannforebyggende seksjon er gjennomføring av 
risikobasert forebyggende arbeid rettet mot særskilte brannobjekter, prosjektarbeid 
rettet mot risikogrupper, målgrupper og spesielle satsingsområder. Utover dette vil 
det på tvers av seksjoner og avdelinger gjennomføres diverse lokale og sentrale 
aksjoner. Virkemidlene i det forebyggende arbeidet vil kunne endre seg ettersom 
arbeidet utvikles eller det avdekkes andre forhold eller tiltak som må prioriteres, både 
i forhold til prosjekter, kampanjer og tilsyn. 
 
 
3.1 Særskilte brannobjekter 
Det er registrert 526 særskilte brannobjekter i kommunene. De særskilte 
brannobjektene er definert i veiledning til forskrift om brannforebygging i følgende 
kategorier: 

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

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

c. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 
 
Brannvesenet har gjennomført tilsyn på særskilte brannobjekter siden 1990. 
Brannstatistikken i Norge viser at det ikke er i disse typer bygg det brenner mest eller 
omkommer flest i brann. Risikoen for mange omkomne, tap av verdier og uerstattelig 
bygningsmasse vil naturligvis til enhver tid være tilstede. Seksjonen vil derfor 
fortsette med oppfølging av særskilte brannobjekter gjennom forskjellige former for 
tilsyn eller andre tiltak tilpasset risikoen i objektene. 
Grunnlaget for gjennomføring og prioritering av tilsyn er iht §18 i Forskrift om 
brannforebygging:  

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

 
3.1.1 Kartlegging 
Seksjon brannforebyggende er godt i gang med arbeidet med kartlegging av risiko på 
særskilte brannobjekt. Dette arbeidet danner grunnlag for gjennomføring og 
prioritering iht.§18 i forskrift om brannforebygging. Kartleggingen gjennomføres som 
møte med eier og bruker på alle særskilte brannobjektene. Under disse møtene 
innhentes det informasjon om hvordan eier og virksomhetene arbeider med 
brannsikkerheten (Internkontroll). Det vurderes også om bruken av bygget, eller 
brukere av bygget medfører en forhøyet risiko.  



Det gjennomføres også en befaring på bygget for å få en oversikt over byggets 
utførelse, herunder eventuelle bygningstekniske forhold som kan ha innvirkning på 
brannspredning internt eller til nabobygg/områder. Kartleggingen gjennomføres etter 
faste rutiner, der avdekkede forhold kommenteres og karaktersettes.  
 
Kartlegging av objekter fortsetter i 2018, det forutsettes at denne blir ferdig i løpet av 
sommeren. Samtidig vil det bli gjennomført en risikovurdering som skal danne 
grunnlaget for arbeidsmetoder som videre skal benyttes i oppfølgingsarbeidet av 
disse byggene, samt frekvens på oppfølging.  
 
3.1.1 Tilsyn 
Det skal gjennomføres tilsyn på bygg der dette anses som ett hensiktsmessig tiltak. 
Planen er at det gjennomføres ca 40 tilsyn i 2018. Dette vil være på bygg der det 
kreves assistert rømning, og på komplekse bygg der eier og/eller bruker ikke ivaretar 
eller fokuserer på det systematisk brannsikkerhetsarbeid. (sykehus, sykehjem, 
utesteder, lager, hoteller og skoler). Et annet tiltak som skal benyttes er postalt tilsyn, 
der eier/bruker skal gi tilbakemelding på generelle eller spesielle spørsmål om 
brannsikkerhetsarbeidet i virksomheten som er definert ut fra risiko etter kartlegging 
på byggene/virksomhetene. Dette gjennomføres på ca 200 av objektene.  
 
3.1.2 Andre satsningsområder 
Med grunnlag i gjennomført kartlegging viser denne at blant det er viktig å fokusere 
på kirkene i våre kommuner.  
Oscarsborg skal også settes spesielt fokus og oppfølging på. Dette er vurdert iht. § 
18, og i tillegg faktoren at området er vanskelig tilgjengelig for operativ avdeling. Det 
skal gjennomføres tematilsyn og tilpassede tiltak på de 8 byggene som er registrert. 
Det vil derfor sette i gang et arbeid for å minske sannsynligheten og konsekvensen 
ved brann i disse.  
 
Det skal gjennomføres tiltak på serveringsstedene, dette vil bli gjennomført som 
utekontroll og fokus på bygningstekniske forhold samt hvordan bruker ivaretar 
sikkerheten til besøkende. 
 
Det er registrer lagerbygninger i kommunen, men det finnes flere bygg som 
brannvesenet ikke har kontroll over. Det skal startes med kartlegging av disse. Der 
det blir avdekket bygg med høy risiko, vil disse suksessivt registreres som særskilt 
brannobjekt og gjennomføres tilsyn på. 
Arbeidet med videre detaljoversikt i forhold til hvilke tiltak som skal iverksettes på 
hvilke bygg og frekvensen på dette gjennomføres og dokumenteres i første halvår av 
2018. Det forutsettes at status på byggene som er registrert pr i dag vil avsluttes i 
løpet av høsten. Vurdering av risiko er et kontinuerlig arbeid i forhold til at risiko i 
byggene og bruken av disse ikke er statisk. 
 
3.2 Risikoutsatte grupper og målgrupper 

*Risikogrupper er de gruppene som er spesielt utsatt for å omkomme i brann 
eller forårsake brann.  
**Målgrupper er de gruppene som er viktig å nå med informasjon, men som 
ikke nødvendigvis er mer risikoutsatt når det gjelder brann enn andre grupper. 

 



NOU 2012: 4 Trygg hjemme, brannsikkerhet for utsatte grupper, foreslår en 
forsterkning av dagens virkemidler, og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke 
brannsikkerheten til grupper som har en høyere risiko for å omkomme i brann. 
Forskrift om brannforebygging, stiller krav til kommunene om prioritering, planlegging 
og gjennomføring av egnede tiltak mot blant annet utsatte risikogrupper. 
Brannstatistikken viser at tre av fire som omkom i brann tilhørte en risikoutsatt gruppe 
og åtte av ti omkom i egen bolig. ca 50 % av de som omkommer i brann mottar 
omsorgstjenester.  
 
Det har over lengre tid vært en trend i samfunnet som viser at de fleste, unge og 
eldre, med store eller små hjelpebehov ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig. 
Med bakgrunn i dette har de fleste kommuner lagt opp til at 
kommunens innbyggere får sine hjelpebehov dekket i sitt eget hjem 
så lenge det er mulig. En av kommunenes oppgaver blir som følge 
av dette å bidra med kartlegging og veiledning for at risikogruppene 
skal være tryggest mulig.  
For å ivareta brannsikkerheten til risikoutsatte grupper i kommunene, kreves det et 
godt samarbeid mellom sentrale personer i kommunen, brannvesenet, og 
innbyggerne.  
 
Dette er et godt etablert arbeid, der fokuset er å bedre brannsikkerheten for 
risikoutsatte grupper i våre kommuner. Dette omfatter grupper som hjemmeboende 
eldre med nedsatt boevne, rus, psykiatri, flyktninger, asylsøkere og 
arbeidsinnvandrere. Det har vært mest samarbeid med Hjemmetjenesten, men det 
jobbes også med ansatte og brukere innenfor rustjenesten, psykiatri, NAV, 
boligkontorene, bestillerkontorene, flyktningkonsulenter, seniorkontakter, 
demenskoordinatorer og kommuneoverleger.  
 
Det er pr i dag ca. 1,5 stilling som jobber med dette. Etter at kartleggingen av 
særskilte brannobjekter er gjennomført, forutsettes det at ressurser omprioriteres slik 
at det blir flere som jobber direkte mot disse gruppene. Dette samsvarer med føringer 
fra NOU 2012:4 Trygg hjemme og Stortingsmelding nr. 35 om risikobasert arbeid.  
 
For å oppnå målet er det viktig at dette arbeidet prioriteres, og at det settes inn tilstrekkelig 
med ressurser på dette arbeidet. Dette gjelder både for brannvesenet og viktige 
samarbeidsetater/personer i kommunene. Brannvesenet er avhengig av et godt samarbeid med 
eierkommunene, herunder spesielt kommuneoverlegen, helse og sosial og omsorgssektoren. 
Dette samarbeidet er forankret hos rådmannen i våre eierkommuner. Dette skal sikre at 
ansvarspersoner i kommunen plikter å aktivt delta i gjennomføringen av 
brannsikkerhetsarbeidet for beboerne i våre kommuner. Dersom risikobildet endrer seg, og det 
fremkommer andre risikogrupper/områder som bør fokuseres på, vil disse inkluderes i 
prosjektarbeidet på seksjonen. 
 
3.3 Spesielle satsningsområder 
Brannvernopplæring av 6.klassinger 
Målsettingen med skoleundervisningen er å tilføre elevene i 6. klasse økt kunnskap 
om brannvern og ulykker, og dermed skape bedre holdninger til liv og verdier. Det 
leveres ut undervisningsmateriell og sjekklister som elevene skal ta med hjem for å 
sjekke brannsikkerheten hjemme. Dette skaper fokus på gjennomføring av 



brannøvelser og brannsikkerhetstiltak som blant annet røykvarslere og slokkemiddel 
hjemme hos elevene og andre familiemedlemmer. 
 
5 åringer  
Barnehagebarn inviteres til besøk på den lokale 
brannstasjonen, dette er et samarbeid med operativ avdeling. 
Her vil det blant annet bli fokusert på barns lek med ild, barnas 
oppgaver ved brann og nødnummer.  
 
Verneverdig tett trehusbebyggelse i Drøbak 
Arbeidet med kartlegging i forbindelse og utarbeidelse av planer for brannsikring av 
trehusbebyggelse i Drøbak er igangsatt i 2016. Dette er et samarbeid mellom 
brannvesenet, byantikvaren i Drøbak og Frogn kommune. Målet er å utarbeide en 
helhetlig brannsikringsplan for gamle Drøbak, inneholdende både forebyggende og 
skadereduserende tiltak med fokus på å unngå områdebrann. Prosjektet er nå i 
sluttfasen og arbeidsgruppens grunnlagsarbeid er sendt til kvalitetssikring hos Sweco 
som skal supplere og ferdigstille planen. Målet er å ha en ferdig brannsikringsplan for 
området i begynnelsen av 2018, som Frogn kommune da overtar for videre arbeid 
med implementering av brannsikringstiltak i bebyggelsen. 
 
 
3.4 Aksjoner avdelingen deltar på 
3.4.1 Sentrale aksjoner 
Forebyggende avdeling deltar på  
 Aksjon boligbrann 
 Røykvarslerdagen 
 Brannvernuka med åpen brannstasjon 
 Komfyrvaktkampanje på FNs eldredag 
 Studentkampanjen 
 Hytte/båt/campingvogn  
 Bry deg før det brenner 

 
3.4.2 Lokale aksjoner 
 Brannsikker julefeiring 
 Skogbrann/bålbrenning 
 Sikkerhetsuka i Ski 
 Sikker bruk av fyrverkeri 

 
 
3.5 Uanmeldte kontroller 
En av brannvesenets tilsynsformer er uanmeldte kontroller. I noen situasjoner er 
dette den tilsynsformen som gir best forebyggende effekt. Kontrollene gjennomføres 
alene, eller i samarbeid med politiet eller andre tilsynsetater. Uanmeldte kontroller vil 
gjennomføres på:  
 

Svidd pizza var tema under årets 
studentkampanje 



 Fyrverkeriutsalg 
 Nattkontroller ved overnatting i bygg som 

ikke er beregnet på denne bruken 
 Arrangementer 
 Utesteder på dager med høy 

aktivitet 
 Bekymringsmeldinger  

 
3.6 Informasjonsformidling 
Brannvesenet er pålagt også å drive informasjon og motivasjonsarbeid. 
Forebyggende avdeling gjennomfører dette med å delta i sentrale og lokale aksjoner, 
karrieremesser, stands på kjøpesenter, helsestasjon, besøker sykehjem og 
innvandrere i klassesituasjon, arrangere samlinger for risikogrupper mm.  Avdelingen 
underviser skoleelever og deler ut informasjonsmateriell der elevene viderefører 
informasjon ved hjelp av sjekkliste til hjemmet.  
 
Media er en viktig formidler og samarbeidspartner i forhold til informasjonsarbeidet. 
Avdelingen har spesielt ansvar for hjemmeside, sosiale medier og kontakt med 
media. Det legges opp til en aktiv bruk av sosiale medier, og det forventes at 
avdelingen vil være godt synlige i lokalavisene med forbyggende budskap. I 
forbindelse med sentrale aksjoner mottar brannvesenet informasjonsbrosjyrer som 
deles ut til målgruppene. 
 

4.0 Feiing og boligtilsyn 
 

 
 
Generelt måltall for gjennomføring av feiing og tilsyn beregnet ut fra frekvens hvert 4. 
år. 
 Det skal feies 11100 pipeløp, og det skal gjennomføres tilsyn på 10917 boenheter. 
 
4.1 Feiing og tilsyn av fyringsanlegg 
Tidligere var gjennomføring av feiing, boligtilsyn og tilsyn av særskilte brannobjekter 
definert etter frekvens fastsatt i forskrift. Fjerning av frekvens gir brannvesenet et 
større handlingsrom og ansvar for å sikre at ressursene settes inn der de gir størst 
effekt. 



 
 
 
 
 
Feiing gjennomføres i utgangspunktet på sommerhalvåret, fra ca. 01. April til 15. 
Oktober. 
Tilsyn gjennomføres i hovedsak i vinterhalvåret, det betyr ca. fra 15. oktober til 01. 
april.  
Under tilsyn gjennomføres det først og fremst en 
vurdering av fyringsanlegget i forhold til funksjon 
og trygghet. I forbindelse med tilsynet foretas det 
også en sjekk av slokkemidler og røykvarsler(e) i 
boligen, samt rømningsveier. Denne anledningen 
benyttes også til motivasjons- og 
informasjonstiltak. Det skrives rapport med kopi til 
huseier. Eventuelle avvik følges opp med de 
reaksjonsmidler som Brann- og 
eksplosjonsvernloven gir mulighet for. 

 
Det skal gjennomføres kartlegging og utarbeides nye felles rutiner for å sikre god 
kvalitet på gjennomføring av feiing og tilsyn. Dette er et stort og ressurskrevende 
arbeid som skal legge føringer for gjennomføringen av brannforebyggende arbeidet 
mot boenheter med fyringsanlegg i årene fremover. En annen endring i forskriften er 
at krav til behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk nå også er gjeldende for fritidsboliger. Tidligere var kravet at dette kunne 
pålegges, dersom kommunestyret selv har fastsatt dette gjennom lokal forskrift. 
  
Fritidsboligene skal kartlegges og det skal vurderes hvordan dette arbeidet skal 
gjennomføres. Parameter som skal vurderes inn er blant annet: 

 Utfordringer i forhold til lokalisering 
 Manglende tilrettelegging for feier 
 Tilgjengelighet i forhold til at eier bor en annen plass i landet 
 Bruk av ressurser  

 
4.2 Gebyr 
Det er forskjellige gebyrsatser og grunnlag for innkreving av gebyr i de forskjellige 
kommunene. Arbeid med utredning av forskjellige modeller for innkreving av gebyr er 
under vurdering, dette arbeidet vill bli videreført i 2018. 
  



5.0 Samarbeid 
Det skal legges opp til et jevnlig samarbeid og informasjonsflyt mellom seksjon feiing 
og boligtilsyn og seksjon brannforebyggende. Erfaringsoverføringer mellom 
seksjonene gir en bedre forutsetning for de enkelte å svare på henvendelser og 
avdekke forhold som kollegaene bør se nærmere på. Dette skal gjennomføres 
gjennom internopplæring og informasjonsmøter. 
Samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av avdelingene i brannvesenet er også en 
viktig faktor for å benytte tilgjengelig kompetanse, og dermed få 
et best mulig resultat. 
 
Det legges opp til at feierne også skal være en ressurs i forhold 
til Trygg hjemme arbeidet. De er i en særegen posisjon i forhold 
til at de jevnlig gjennomfører tilsyn hjemme hos alle som har 
fyringsanlegg i kommunene. Feierne er en viktig ressurs for 
formidling av informasjon og/eller hjelp til å få en mer 
brannsikker hverdag til innbyggerne i kommunen. Informasjon 
fra feierne er viktig for at trygg hjemme gruppen, som har 
kontakt med blant annet helse og omsorgssektoren i 
kommunen, kan iverksette tiltak for å hjelpe å ivareta brann- og personsikkerheten for 
de som trenger det. 
 
Forebyggende avdeling vil arbeide for å få et mer aktivt samarbeid med Operativ 
avdeling 2018. Vi samarbeider i dag på områder som blant annet sentrale aksjoner 
og tilrettelegging for slukkemannskap, utrykninger og bekymringsmeldinger. 
Samarbeidet mellom avdelingen er positivt for både kompetanseheving og samhold i 
brannvesenet.  
 
Forebyggende avdeling er også en ressurs for Salg og markedsavdelingen. Ved 
behov er ansatte på avdelingene forelesere på kurs.  
 
 

6.0 Bemanning 
6.1 Forebyggende avdeling 
Iht. Forskrift om organisering og dimensjonering § 2-5 skal avdelingen ledes av en 
person i hel stilling. 
 
6.1.1 Seksjon brannforebyggende 
Iht. Forskrift om organisering og dimensjonering § 3-2 skal det utføres minst ett 
årsverk brannforebyggende arbeid etter Forskrift om brannforebygging pr. 10.000 
innbyggere i kommunen eller brannvernregionen.  
 
6.1.2 Seksjon feiing og boligtilsyn 

 
Består av seksjonsleder, 11 stillingshjemler som Feiersvenn og 2 lærlingeplasser. 
Med grunnlag i at det er vanskelig å rekruttere feiersvenner, vil det til enhver tid 
kunne være ansatt feiere (praksiskandidat) i noen av disse stillingene. For å bli ansatt 
som feier må den ansatte blant annet tilfredsstille krav i opplæringsloven 3-5.  
 



7.0 Oppsummering 
Planen reflekterer en endring i retningen på det brannforebyggende arbeidet, med et 
høyt aktivitetsnivå med risikovurderinger som er både krevende og utfordrende for de 
ansatte. Fokus på kartlegging av særskilte brannobjekter, vurdering av feie- og 
tilsynsfrekvenser og mulige endringer i fokus og arbeidsoppgaver vil være en stor del 
av forebyggende avdeling sin hverdag i 2018. Avdelingen skal med bruk av ressurser 
på tvers av avdelinger og seksjoner bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og 
begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.  
 
 
Dag Christian Holte 
Brannsjef      
                                   Janne Hovdenakk 
          Leder forebyggende avd. 
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SAKSUTREDNING: 
 
Brannsjefen har i økonomiplanen 2018-2021 varselet et behov for å se på 
feiegebyrene.  
 
Ny forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar 2016 har fjernet tidligere 
krav til minimums intervaller knyttet til feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Forskriften 
har nå følgende bestemmelse: 
 
§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som 
medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all 
sot blir fjernet og brakt til egnet sted. 

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget 
etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget. 

De alminnelige kravene til kartlegging (§ 14), planlegging (§ 15) og gjennomføring av 
tiltak (§ 16) gjelder også for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Disse oppgavene skal 
dermed inkluderes i den generelle organiseringen av det forebyggende arbeidet. 

Både hyppigheten og gjennomføringen av tilsynet skal være basert på risiko. 
Byggverket og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og 
fyringsmønster kan være eksempel på vurderingskriterier for risiko. 
Behovet vil derfor variere veldig fra hustand til hustand. Noen vil ha et behov for årlig 
feiing og andre vil ha et behov hvert 10-15 år. Det er helt avhengig av hvordan den 
enkelte hustand benytter fyringsanlegget og hvilken energiform som velges. Det i dag 
en god del kommentarer knyttet på gebyrordningen i dag. Det klages på en årlig 
innkreving av feiergebyret uten at den enkelte ser feieren.  
 



 
 
Forskrift om brannforebygging regulerer ikke hvordan et eventuelt gebyr skal 
innkreves. Det er opp til kommunen hvorvidt den ønsker å ha samme gebyrsats for 
alle, eller om man ønsker å differensiere størrelsen avhengig av hyppighet, 
fyringsanlegg, boligtype eller lignende. Kommunens samlede gebyrinntekter kan kun 
dekke de utgiftene kommunen har for å utføre tjenesten – det såkalte 
selvkostprinsippet. Det er kun anledning til å kreve gebyr for gjennomføring av feiing 
og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
I dag er det forskjellig gebyrsatser i alle kommunene selv om tjenesten er lik for alle 
kommunene. Gebyrsatsen gjenspeiler naturligvis de administrative kostnadene i de 
respektive kommunene. Årlig feie- og tilsynsgebyr varierer fra kr 316,- til kr 572,-. 
Kommunens påslag varierer fra 47% til 11%, totalt kr 3,15 millioner kroner. Det bør 
tilstrebes en lik gebyrsats for alle i vårt nedslagsfelt. En av årsakene til variasjon i 
gebyrsatsene er at feieravdelingskostnader fordeles etter antall innbyggere i 
kommunen (jfr selskapsavtalen). Kommunene beregner gebyrsatsen etter antall 
fyringsanlegg (gebyr pliktige) i kommunen. 
 
Det er en gruppe som har sett på ulike modeller for feie- og tilsynsgebyrer. 
Rapporten er vedlagt. Rapporten er et foreløpig dokument som viser 3 ulike modeller.  
 
I tillegg til rapporten må 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  

Brannsjefen har vært i kontakt med Follo distriktsrevisjon som mener at det må 
etterspørres mer dokumentasjon for kommunens påslag for innkreving av gebyrene. Det 
kan virke som dette ikke er i henhold til reglene om selvkost. Brannsjefen vurdere å 
engasjerer et konsulent firma for videre utredning av saken. 
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Bakgrunn 
Follo Brannvesen IKS utfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg i selskapets seks 
eierkommuner med bakgrunn i Forskrift om Brannforebygging § 17. Ordlyden i denne 
paragrafen ble endret 01.01.2016 fra behovsprøvd feiing, minimum hvert fjerde år, til 
behovsprøvd feiing uten minimumskrav. Med dagens modell for innkreving av feie- 
og tilsynsgebyr, vil behovsprøvingen kunne lede til subsidiering mellom 
betalingspliktige med ulik frekvens. FBV har derfor sett behov for å utrede alternative 
modeller. 
På oppdrag fra Brannsjefen har vi gjennomgått ulike modeller for fakturering av feie- 
og tilsynsgebyr, og følgelig implikasjoner for seksjon feiing og boligtilsyn i FBV.  
 
Forutsetninger 
I arbeidet har vi sett ulike former for organisering. Vi har valgt å fokusere på tre av 
disse modellene. De tre modellene representerer ulik grad av involvering fra 
brannvesenet i innkrevingen. De tre modellene har vi gitt følgende arbeidsnavn: 

 Drammensmodellen 
 Hybridmodellen 
 Follomodellen  

Vi har valgt å se på modellen for innkreving. Dette betyr at vi i stor grad ikke ser på 
andre forhold som også vil kunne være relevante, slik som gebyrets størrelse og 
utførelse av tjenesten.  
Vårt fokus ligger på brannvesenets rolle. Kommunens implikasjoner er i stor grad 
holdt utenfor.   
I vårt arbeid har vi sett på denne gjennomgangen som en mulighetsstudie og et 
forprosjekt til videre utredning.  

 
 
  



Drammensmodellen 
 
Kort om modellen 
Modellen med innført i Drammensregionens brannvesen IKS i 2006. Selskapets åtte 
eierkommuner har til sammen 160 000 innbyggere og 60 000 pipeløp. Feieseksjonen 
har 25 ansatte feie/tilsynspersoner og ca 4,5 administrative årsverk.  
Modellen er basert på fakturering av feie- og tilsynsgebyr etter utført tjeneste hos 
betalingspliktige. Tjenesten utføres etter nærmere avtalte/pålagte intervaller og 
danner gjennom dette grunnlaget for avdelingens inntekter.  Etter vår forståelse er 
det ingen overføringer fra brannvesenet, kommunen eller andre aktører til 
feieavdelingen. Avdelingens inntekter baseres dermed utelukkende på de feie- og 
tilsynstjenestene som utføres.  
Feie- og tilsynsgebyrets størrelse er fundert på en studie av 500 boliger, hvor 
kostand for besøk til disse pluss andre faste kostander, dannet grunnlaget for første 
prisfastsettelse av feie- og tilsynsgebyret. DRBVs prisliste for 2017 er vedlagt 
 
Implikasjoner ved Drammensmodellen 
 
Prisfastsettelse og subsidiering 
mellom betalingspliktige 

Modellen er avhengig av én helhetlig prisliste 
som gjelder for alle eierkommunene. I DRBV 
vedtas denne hvert år av alle kommunestyrene 
etter forslag fra BRV og innspill fra kommunene.   
 
Modellen fjerner all administrasjon av feie- og 
tilsynstjenesten fra kommunen  
 
Ettersom fakturering skjer etter utført tjeneste 
subsidierer ikke betalingspliktige med lav 
besøksfrekvens betalingspliktige med hyppig 
besøksfrekvens.  
 
Den utførte tjenesten faktureres flatt. Det vil si at 
betalingspliktige bosatt ulike steder, med ulik 
fremkommelighet, kjøretid etc., faktureres likt for 
en tjeneste som påfører feievesenet ulike 
kostnader. Man legger derfor 
solidaritetsprinsippet til grunn når man fastholder 
en flat prissetting. 
 

Økonomi Budsjetteringen tar høyde for antatt produksjon 
kommende år.  
 
Grunnlaget for faktura produseres av DRBV. 
Fakturadistribusjon kjøpes eksternt.  
 
Oppfølging av utsendte fakturaer ligger i BRV, 
herunder purringer, krediteringer, 
betalingsutsettelser etc.  



Brannvesenet har ingen lovhjemmel for å kreve 
inn penger fra innbyggerne. DRBV sender ut 
purringer på ubetalte fakturaer. Dersom fakturaen 
ikke betales etter purring, oversendes saken til 
kemnerkontoret i den aktuelle kommunen for 
innkreving. DRBV anslår at man opplever opp til 
120 slike caser pr år.  
 
Feiertjenesten driftes etter selvkostprinsippet. 
Lovverket gir mulighet for å bygge et 
positivt/negativt fond for å håndtere variasjoner i 
inntekter og utgifter.   
 

Personell 
 

Relativ til Follomodellen krever 
Drammensmodellen større grad av 
administrasjon i BRV. DRBV har ca 4,5 
administrative årsverk.  
 
I sammenligning med Follomodellen; merk at 
kommunens administrative årsverk er medregnet 
i disse 4,5 årsverkene.   
 
Denne modellen gir lite rom for å benytte feie- og 
tilsynspersonell i prosjekter, andre avdelinger 
etc., da dette direkte påvirker avdelingens 
produksjon. 
 
Den enkeltes produksjon, kundehenvendelser 
etc. vil være lett synlig og sporbart.  DRBV 
opplever som positivt at modellen gir deres 
ansatte et forsterket eieforhold til arbeidet. Det 
trekkes frem at den ansatte ser verdien av eget 
arbeid, samt at antall gjennomførte tjenester blir 
et styringsmål for den ansatte og ledelsen.  
Enkelte ansatte vil kunne oppleve denne typen 
målinger som negativt.  
 
Sykdom eller annen variasjon i bemanning har 
direkte påvirkning på seksjonens produksjon og 
dermed også inntekter og kostander. DRBV 
opplyser å ha budsjettert med et normert 
sykefravær, men ved lenger tids fravær vil man 
måtte revidere budsjettene. Eksempler på dette 
kan være opplæring, oppsigelser og 
sykemeldinger. 
 

 
Ut ifra vår gjennomgang ser vi følgende som vesentlig for modellen: 

- Samarbeid med kommunene. Alle eierkommunene må være villige til å 
vedta én likelydende prisliste samt å bistå i innkreving.  



- Administrasjonssystem. Erfaringene fra DRBV viser at modellen krever 
vesentlig administrasjon og dertil systemer og rutiner.  

- Aksept fra de ansatte. Modellen krever omlegging av arbeidshverdagen til de 
ansatte hvor produksjonen fra hver enkelt ansatt vil være svært synlig og 
målbar.   

- Økonomisk stabilitet – Modellen kan gi ustabile inntekter i perioder med 
variasjoner i bemanning.   

 



Hybridmodellen 
 
Kort om modellen 
Gjennom å dele innkrevingen inn i to deler, en fast og en variabel del, vil man kunne 
skape en mer forutsigbar og mindre sårbar økonomisk situasjon for seksjonen. Vi har 
ikke funnet eksempler på denne modellen i andre brann- og feievesen, men har 
hentet modellen fra innkreving av vann- og avløpsgebyrer. Faktureringen for vann- 
og avløp deles på én del for å være tilknyttet vann og avløpsnettet, og én del for 
forbruket.  
Den faste delen er tenkt å dekke tilleggsytelser og støttefunksjoner, eksemplifisert 
som saksbehandling, ledelse og fakturering i H-2140. Denne betales årlig av alle 
betalingspliktige og danner med dette et fundament å drifte ferietjenesten på, 
uavhengig av produksjon.  
Den variable delen faktureres etter utført tjeneste hos betalingspliktige og er ment å 
dekke leveransen av kjerneproduktet, eksempelvis lønnskostnader og 
kapitalkostnader. Denne delen kan faktureres på lik linje med enten 
Drammenmodellen eller Follomodellen og følgelig med de nevnte implikasjonene.  
Modellen gir rom for å dele faktureringsoppgaven mellom kommunen og 
brannvesenet. Vi har som utgangspunkt at brannvesenet forestår fakturering.   
 
Implikasjoner ved Hybridmodellen 
Prisfastsettelse og subsidiering 
mellom betalingspliktige 

Modellen er avhengig av én helhetlig prisliste 
som gjelder for alle eierkommunene. I DRBV 
vedtas denne hvert år av alle kommunestyrene 
etter forslag fra BRV og innspill fra kommunene.    
 
Fastdelen vil gjelde alle betalingspliktige 
uavhengig av besøksfrekvens.  
 
Den variable delen vil følge besøkshyppigheten 
og følgelig unngå subsidiering mellom 
betalingspliktige med ulik besøksfrekvens. Den 
utførte tjenesten faktureres flatt. Det vil si at 
betalingspliktige bosatt ulike steder, med ulik 
fremkommelighet, kjøretid etc., faktureres likt for 
en tjeneste som påfører feievesenet ulike 
kostnader. Man legger derfor 
solidaritetsprinsippet til grunn når man fastholder 
en flat prissetting. 
 

Økonomi Den faste delen gir minimumsfinansiering for 
tjenesten og baseres på antall røykløp. 
I budsjettet vil den variable delen tar høyde for 
antatt produksjon kommende år.  
 
Modellen legger opp til to faktureringer. Det er 
mulig å dele faktureringsjobben mellom BRV og 
kommunen, eller en av aktørene kan forestå 
begge innkrevingene. 



Avhengig av hvilken fordeling man velger vil 
implikasjonene nevnt under Drammensmodellen 
og Follomodellen gjelde.  
 
Feiertjenesten driftes etter selvkostprinsippet. 
Lovverket gir mulighet for å bygge et 
positivt/negativt fond for å håndtere variasjoner i 
inntekter og utgifter.   
 
Hybridmodellens fastdel må ikke forveksles med 
dette fondet da fastdelen er tiltenkt konkrete 
utgiftsposter. 
 

Personell Modellen krever stor grad av administrasjon i 
BRV. I DRBV har man ca 4,5 administrative 
årsverk som jobber med blant annet:  

- Fakturering og oppfølging 
- Vasking av datagrunnlag  
- Håndtering av caser 
- Personalansvar 

 
Modellen gir et visst rom for å benytte feie- og 
tilsynspersonell i prosjekter, andre avdelinger etc. 
forutsatt internfakturering.  
 
Den enkeltes produksjon, kundehenvendelser 
etc. vil være lett synlig og sporbart.   
Som vist i Drammensmodellen, vil man kunne 
oppleve 
at modellen gir ansatte et forsterket eieforhold til 
arbeidet. DRBV trekker frem at den ansatte ser 
verdien av eget arbeid, samt at antall 
gjennomførte tjenester blir et styringsmål for den 
ansatte og ledelsen.  Enkelte ansatte vil kunne 
oppleve denne typen målinger som negativt. 
 
Sykdom eller annen variasjon i bemanning har 
direkte påvirkning på avdelingens produksjon og 
dermed også inntekter og kostander. 
Hybridmodellen minimerer konsekvensene av 
disse svingningene gjennom den faste delen av 
gebyret.  
 

 
Ut ifra vår gjennomgang ser vi følgende som vesentlig for modellen: 

- Samarbeid med kommunene. Alle eierkommunene må være villige til å 
vedta én likelydende prisliste samt å bistå i innkreving.  

- Administrasjonssystem. Erfaringene fra DRBV viser at modellen krever 
vesentlig administrasjon og dertil systemer og rutiner.  



- Aksept fra de ansatte. Modellen krever omlegging av arbeidshverdagen til de 
ansatte hvor produksjonen fra hver enkelt ansatt vil være svært synlig og 
målbar.   

- Økt grad av stabilitet og forutsigbarhet – Med en fast del vil seksjonen 
oppleve økt grad av økonomisk stabilitet sett i forhold til Drammensmodellen.  



Follomodellen 
 
Kort om modellen 
Follomodellen praktiseres i dag i Follo brannvesen IKS og selskapets seks 
eierkommuner. Det påfølgende blir dermed en beskrivelse av situasjonen slik vi 
opplever den pr i dag.   
Modellen er basert på årlig fakturering av alle betalingspliktige. Faktureringen skjer 
uavhengig av besøkshyppighet. Kommunene gjennomfører fakturering og innkreving 
med bistand fra BRV i produksjon av fakturagrunnlaget.  
 
Prisfastsettelse og subsidiering 
mellom betalingspliktige 

Modellen bygger på fast prissetting fra FBV til 
kommunene, basert på antall innbyggere. Det 
enkelte kommunestyre vedtar feie- og 
tilsynsgebyrets størrelse for sin kommune.    
 
Ettersom fakturering skjer uavhengig av 
besøksfrekvens subsidierer betalingspliktige med 
lav besøksfrekvens betalingspliktige med hyppig 
besøksfrekvens.  
 
Tjenesten faktureres flatt. Det vil si at 
betalingspliktige bosatt ulike steder, med ulik 
fremkommelighet, kjøretid etc., faktureres likt for 
en tjeneste som påfører feievesenet ulike 
kostnader. Man legger derfor 
solidaritetsprinsippet til grunn når man fastholder 
en flat prissetting. 
 

Økonomi 
 

Budsjettet tar utgangspunkt i antall innbyggere.   
 
Fakturering og innkreving forestås av kommunen. 
FBV bistår med produksjon av datagrunnlaget for 
faktureringen.  
 
Feiertjenesten driftes etter selvkostprinsippet. 
Lovverket gir mulighet for å bygge et 
positivt/negativt fond for å håndtere variasjoner i 
inntekter og utgifter.   
 

Personell Relativ til Drammensmodellen krever 
Follomodellen liten grad av administrasjon. FBV 
har i dag ca 1,5 administrative årsverk for 
seksjonen.  
 
I sammenligning med Drammensmodellen; merk 
at kommunens administrative årsverk ikke er 
medregnet i disse 1,5 årsverkene.   
 



Modellen gir rom for å benytte feie- og 
tilsynspersonell i prosjekter, andre avdelinger 
etc., forutsatt internfakturering.  
Den enkeltes produksjon, kundehenvendelser 
etc. er pr i dag sporbart i seksjonens 
datasystemer.   
 
Sykdom eller annen variasjon i bemanning har 
direkte påvirkning på seksjonens produksjon. 
Variasjoner i produksjon påvirker i liten grad 
seksjonens finansielle situasjon.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Økonomiske beregninger 
 

  Frogn Nesodden Ås Oppegård Ski Enebakk Totaler/gj. snitt 
Feiing kr              232,00 kr              286,00 kr              210,00 

kr              339,00 kr              316,00 kr              375,00 
 
 Tilsyn kr              232,00 kr              286,00 kr              210,00 

Årlig feie- og 
tilsynsgebyr  

kr              464,00 kr              572,00 kr              420,00 kr              339,00 kr              316,00 kr              375,00 kr                   414,33 

Fakturerte røykløp 4 833 5 941 5 938 6 896 8 608 3 931   36 147 
Årlig faktura til 
betalingspliktig 

kr   2 242 512,00 kr   3 398 252,00 kr   2 493 960,00 kr   2 337 744,00 kr   2 720 128,00 kr   1 474 125,00 kr     14 666 721,00 

Årlig faktura fra 
brannvesenet til 

kommunen 
kr   1 850 000,00 kr   2 300 000,00 kr   2 122 000,00 kr   2 088 000,00 kr   2 367 000,00 kr      794 000,00 kr     11 521 100,00 

Kommunens påslag kr      392 512,00 kr   1 098 252,00 kr      371 960,00 kr      249 744,00 kr      353 128,00 kr      680 125,00 kr        3 145 721,00 
Brannvesenets 

prosentsats av gebyret 
82 % 68 % 85 % 89 % 87 % 53 % 77 % 

 
Subsidiering mellom betalingspliktige  
For å illustrere subsidieringen mellom betalingspliktige, viser vi i eksempelet nedenfor kostandene over en åtte års periode med 
ulike frekvenser.  

 Tallene for Ås viser Follomodellens kostand for en enkelt betalingspliktig. Uavhengig av hvor mange ganger 
vedkommende benytter seg av seksjonens tjenester vil regningen ende på 3360,- i løpet av åtte år. 

 Tallene for Drammen viser Drammensmodellens kostand for en enkelt betalingspliktig. Eksempelet viser at 
vedkommende kostand over åtte år varierer med belastingen av tjenesten. Eksempelet er nærmere forklart under:  

Behovsprøvd feiing betyr at feieren fastsetter hvor ofte det trengs feiing og tilsyn (frekvens). Dette baseres på 
kartlegging av blant annet fyringsmønster og risiko.  Ser vi over en åtte år periode vil dette kunne gi følgende 
utslag: 



Feiing/tilsyn hvert andre år: Den betalingspliktiges fyringsmønster tilsier at det er behov for feiing og tilsyn 
hvert andre år. I løpet av en åtte års periode vil feieren ha vært på besøk fire ganger. Dette utløser 
regning på 1716 kr pr gang. Som betyr totalt 1716*4= 6864 kr ila. åtte år.  
 
Feiing/tilsyn hvert åttende år: : Den betalingspliktiges fyringsmønster tilsier at det er behov for feiing og 
tilsyn kun hvert åttende år. I løpet av en åtte års periode vil feieren ha vært på besøk en gang. Dette 
utløser regning på 1716 kr pr gang. Som betyr totalt 1716 kr ila. åtte år.  

 
Dette viser at betalingspliktige som har besøk fra feieren ofte betaler mer enn den som har besøk av feieren sjeldent. 
Drammensmodellen eliminerer dermed utfordringen med subsidiering mellom betalingspliktige med høy kontra lav besøksfrekvens.  
 
Tabell viser kostnader over en 8 års periode. 

  

Feiing/tilsyn 
hvert andre år 

Feiing/tilsyn hvert 
fjerde år 

Feiing/tilsyn hvert 
sjette år 

Feiing/tilsyn 
hvert åttende 

år 
Ås  kr          3 360,00   kr               3 360,00   kr             3 360,00   kr     3 360,00  

Drammen  kr          6 864,00   kr               3 432,00   kr             2 145,00   kr     1 716,00  
 
Forutsetninger: 

- Antall røykløp varierer mellom terminer. Beregningene er gjort ut ifra faktureringen for 3. kvartal 2017. 
- Enkelte betalingspliktige betaler kun tilsynsgebyr. Vi har ikke tatt høyde for dette da denne andelen er svært liten og har liten 

innvirkning på totalen.  
- DRBVs prisliste oppleves som godt fundert gjennom forstudier og erfaring. Vi velger derfor å bruke den som grunnlagsdata i 

våre beregninger for Drammensmodellen.  
- Ås kommune ligger nærmest gjennomsnittet for Follokommunene (Kr 414,-). Vi velger derfor å bruke Ås kommune som 

eksempel i utregninger for Follomodellen.  
- DRBV har satt 4 år som gjennomsnittlig besøksfrekvens og brukt dette som forutsetning for sine priser.  
- Vi tar utgangspunkt i prisene for ordinær feiing og tilsyn. Flere variabler tas dermed ikke høyde for; eksempelvis «stengt 

dør», flere ildsteder pr boenhet og ekstrafeiing.  
- Alle tall er eks. mva. og for 2017 med mindre annet er opplyst 
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