Kommunene Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad,
lveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes, Ris6r, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Åmliog
Åseral, ved:

Ordførere
Kom m u ned i re ktøre r/råd men n

Komm unestyremedlem mer

AGDER TINGRETT

1.

lnnledende om ((nye)) Agder tingrett

Agder tingrett er fullfaglig f6rsteinstansdomstol for samtlige Agder-kommuner, med unntak av Sirdal
kommune. Tingretten har en samlet bemanning på ca. 70 medarbeidere, hvorav 28 dømmende
stillinger (dommere og dommerfullmektiger).
Agder tingrett ble etablert 26. april2O2I, som følge av domstolsreformen som ble vedtatt av
Stortinget i desember 202O. For Agder betydde dette kun en orgonisotonsk sammenslåing av
tidligere Aust-Agder tingrett, Kristiansand tingrett og Lister tingrett.

2.

StrukturspØrsmålet

Organiseringen av domstolene har vært diskutert i en årrekke, noe som har skapt langvarig
usikkerhet hos mange medarbeidere.
Regjeringen har på nytt tatt opp spørsmålet om domstolenes struktur og organisering. Av
Hurdalserklæringen fremgår det at regjeringen Ønsker å:
<Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreformo ov 2021for å voreto borgarones
rettstryggleik og sikre sjglvstendige domstolar med stodleg leiing, med unntak for domstolar
der domstolsleior, kommunone i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvolde er samde
om å opprettholde dagens struktur.>

3.

Nærmere om dagens struktur, og mitt engasjement i strukturarbeidet

Jeg var tidligere sorenskriver i Lister

tingrett i Farsund, og har vært involvert i to strukturprosesser
der domstolen i Lister/Farsund var nedleggelsestruet. Den første prosessen var i2015-201.6, da
Domstoladministrasjonen gikk inn for å legge ned en rekke små og mellomstore tingretter, herunder
Lister tingrett. Flere sorenskrivere og politikere engasjerte seg mot nedleggelsene, og den gang var
det riktig å kreve totalstans av strukturendringen.

deretter råd fra dyktige politikere om å velge en ny strategi i fremtiden, fordi stansingen av
strukturendringen ville åpne for nye strukturendringsfremstØt. Det er betydelige krefter som vil ha
strukturendring, og det er dessverre ikke til å stikke under en stol at det også finnes flere relevante
og gode faglige argumenter som taler for det. Jeg begynte derfor i min region, sammen med
ordførerne i Lister, medlemmer av Agder-benken og Lista jordskifterett, å drøfte mellomveier som
kunne være gunstige for å beholde domstolene i distriktene. Målet var å sikre dømmende
virksomhet i <hele landet> gjennom en robust struktur som kunne stå seg gjennom skiftende
politiske flertall.
Jeg fikk

Domstolkommisjonen ble etablert i august 2017, og kommisjonens første delrapport om
domstolstruktur ble levert 01.10.2019. For Agder foreslo kommisjonens flertall å legge ned Lister

tingrett. Kristiansand skulle bli <hovedrettssted> i Agder, og Arendal (tidligere Aust-Agder tingrett)
skulle blitil en <avdeling>.
For Lister innebar Domstolkommisjonens forslag tap av viktige statlige arbeidsplasser. Man ville også
miste nærheten til brukerne og aktørene i Lister-regionen. Arendal ville bestå, men som <avdeling>r.
Som <avdeling> ville Arendal ha blitt risikoutsatt for fremtidig administrativ nedleggelse
(<

pennest16ksned leggelse>).

Domstolkommisjonens delrapport tok lite hensyn til distriktenes behov. Det var likevel flere
relevante og viktige forhold i rapporten som ikke bare kunne ses bort fra.
Grunnet Økende motstand i befolkningen mot sentralisering gjennom 2O2O,var det ikke tilstrekkelig
støtte for Domstolkommisjonens forslag. Dette, sammen med et betydelig engasjement for å finne
og promotere en alternativ l6sning, gjorde at det lyktes å lande den distriktsvennlige
mellomløsningen som vi nå har fått.
Det må understrekes at strukturen som vi nå har fått er en vesentlig annen løsning enn den
Domstolkommisjonen foreslo, og som debatten tidligere dreide seg om. Dagens løsning ble til som et
motsvar mot sentralisering. Dessverre synes ikke denne løsningen å ha blitt tilstrekkelig forankret
blant de politiske partiene til å gi den ro og stabilitet domstolene nå trenger.
Det vi har med dagens struktur i Agder er:

-

lngen rettssteder er nedlagt.
lngen er sagt opp eller har måttet flytte.
Det er et stort geografisk nedslagsfelt for nyrekruttering, over hele fylket.
Sakene behandles samme sted som tidligere, fordi vi nå har fått en egen fordel
rskrift
som bestemmer dette, se https://lovdata.noldokument/SF/forskrift/2021-03-19-762.
lngen brukere eller aktører får et dårligere lokalt tilbud, tvert imot.
Rettsstedene er likestilte (ingen hovedsete med <avdelinger>). Utslag av dette er blant annet
at jeg som leder har hovedsete i Farsund, og nestleder (som har medundertegnet dette brev)
har hovedsete i Arendal.
Alle rettssteder omfattes nå av en ny forskrift om inndelins av
r os lagdømmer.
hvor det kreves foreleggelse for Stortinget fØr evt. endringer, se
httos://lovdata.no/dokume
F / f o r skrif t / 2O27-O I-22- L63 (Det ville kanskje ha vært endo
mer sikkert om rettskretsene og rettsstedene ble tatt direkte inn i domstolloven, for å gi den
beste garantien forgrundig lovbehandlingfør et rettssted evt. kunne blinedlagt).
Vi har allerede på kort tid kommet i gang med å nå viktige målsettinger som kommer alle
rettssteder og brukere i hele fylket til gode, som:
Sterkere fagmiljøer på tvers av hele fylket, med økt evne til å holde domstolen faglig
oppdatert i et komplekst og delvis internasjonalt rettskildebilde.
Bedre samlet ressursutnyttelse på tvers av rettsstedene.
Redusert sårbarhet mht. habilitet, sykdom eller periodevis store saksmengder.
Økt evne til å overholde frister i fristsaker og prioriterte saker.

o

o
o
o

4.

De domstolansattes stemmer

På bakgrunn av ovenstående er nærmest alle de ansatte i Agder tingrett fornpyde med løsningen
som de har fått. Samtlige foreninger i Agder tingrett (NTL, Parat, Dommerfullmektigforeningen og
Dommerforeningen) har innhentet deres medlemmers syn på <reversering>, kontra å beholde

dagens struktur. Det er kun en av de ansatte i hele domstolen som har (stemt)) for reversering. Fire

av de ansatte ønsker å avvente å ta stilling. De øvrige omkring 65 ansatte er klare på at de ønsker
beholde dagens struktur.

å

Det er imidlertid mange av de ansatte som er bekymret for at en reversering nå vil bety enda en ny
omkamp i fremtiden, hvor resultatet kan bli nedleggelse av deres rettssted.

5.

Andre som så langt gir støtte til dagens struktur i Agder

Blant andre som har erklært at de ønsker å beholde dagens struktur i Agder er Advokatforeningen
Agder Vest og Agder politidistrikt (herunder påtalemyndigheten i Agder). Listerkommunene har i
regionrådsm øte 23.tO.2O21 erklært at de ikke ser grunnlag for at det nå skal jobbes med å reversere

domstolstrukturen i Agder. Lister-kommunene var aktivt med på å promotere dagens
strukturløsning, nettopp for å unngå fremtidig tap av dømmende virksomhet i Lister.

5.

Dagens debatt om domstolstruktur

Fra et bruker- og distriktsperspektiv er det vanskelig å se reelle innvendinger til dagens struktur, når
tilgangen er som før ogviktige effektivitets- og kvalitetsmål oppnås.

Det synes som om debatten i dag i realiteten dreier seg om risikoen for hvordan ting kan bli i
fremtiden, altså frykten for fremtidig tap av dømmende virksomhet i distriktene, og dermed saker,
kom peta nsea rbeidsplasser og a ndre ressurser i d istriktene.

Derfor kunne kanskje dagens situasjon heller åpne for muligheten for et bredt forlik knyttet til den
strukturen vi har, fremfor en risikabelog kostbar <reversering> som skaper usikkerhet og slitasje
blant domstolens ansatte. Som et ledd i dette kan som nevnt rettskretsene og rettsstedene evt.
lovfestes.

7.

Hva skjer nå?

Det ventes at Regjeringen snart vil avklare hva slags prosess som vil settes iverk for å behandle
spørsmålet om ny mulig strukturendring.
For Agder tingrett er det viktig at <våre> kommuner har et godt og oppdatert opplysningsgrunnlag å
basere sine meninger på. Jeg ønsker derfor å invitere kommunene til møter for informasjon og dialog

om Agder tingrett, og håper det er mange spørsmål som jeg kan være behjelpelig med å besvare. Jeg
har allerede hatt møte med Lister regionråd i denne sammenheng, og vil invitere til tilsvarende
møter gjennom de øvrige tre regionrådene i Agder;
Setesdal regionråd (Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Valle og Åseral)
@stre Agder regionråd (Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei
og Åmli)

Kristiansandsregionen regionråd (Birkenes, Lillesand, lveland, Lindesnes, Kristiansand og
Vennesla)
Ta gjerne kontakt om det er spprsmål eller behov for informasjon.

Arendal, 06.I2.202I
Med

lsen

e rsla nd

Domstolleder i Agder tingrett

Leif Petter Trannum
Nestleder i Agder tingrett

Til ordfører, kommunedirektør/rådmann og kommunestyremedlemmer i Grimstad, Arendal,
Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Gjerstad kommune
INNSPILL FRA AUST-AGDER KRETS AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING OM
REVERSERING AV DOMSTOLREFORMEN GJENNOMFØRT I 2021
Den nye regjeringens mål for domstolstrukturen i Norge er angitt slik på side 66 i Hurdalsplattformen:





Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å vareta
borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med
unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette
gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur.
Leggje til rette for at domstolar kan samarbeide betre, og greie ut korleis mindre
domstolar kan styrkjast for å gjere dei mindre sårbare.
Redusere den økonomiske risikoen det inneber å få avgjort ei sak av domstolane for
særleg utsette grupper, auke bruken av mekling, redusere tidsbruken i domstolane
og gjere det enklare for domstolane å redusere urimelege salærkrav.

Aust-Agder Krets av Den norske Advokatforening ønsker med dette å komme med et innspill
til representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd).
I et kort historisk tilbakeblikk bør det nevnes at Aust-Agder tingrett er et resultat av en
sammenslåing av tingrettene Sand, Holt, Nednes herredsretter til Aust-Agder tingrett i 2004.
Som et resultat av dette ble Aust-Agder en stor og robust rettskrets som har levert faglig
sterkt og effektivt gjennom en årrekke.
Aust-Agder Krets har i sine tidligere høringer vært klart på at rettskretsen burde bestå.
Den østlige regionen i Agder er for tiden i en meget god utvikling som ytterligere vil øke
behovet for ikke bare å beholde, men å ytterligere styrke Østre Agder region som egen
rettskrets.
Aust-Agder Krets innga innspill til høring om ny domstolstruktur, og våre merknader kan
oppsummeres i følgende hovedpunkter:
 Aust-Agder tingrett (som egen rettskrets bestående av Grimstad, Arendal, Froland,
Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Gjerstad – anslagsvis i underkant av 100 000
personer) var ingen liten tingrett, men en velfungerende domstol med 8 dømmende
årsverk, samt en administrasjon bestående av erfarne saksbehandlere.
 Det var en gjennomgående oppfatning blant advokatene i kretsen at tingretten slik
den var organisert som egen rettskrets fungerte svært godt, og ga et godt og viktig
tilbud til befolkningen.
 Tingretten opplevdes å ha høy faglig kvalitet, og kom godt ut på målinger knyttet til
saksbehandling og kvalitet, digitalisering m.v., jf. her også eget høringsinnspill fra
Sorenskriveren ved tidligere Aust-Agder tingrett.

 Ingen holdepunkter for at man vil få bedre ledelse av domstolene i Agder/rettskretsene ved å slå sammen rettskretsene og samle ledelsen i Kristiansand.
 Det er ut fra tilgjengeligheten for det rettssøkende publikum et klart behov for en
velfungerende tingrett lokalisert i Arendal. Reiseavstanden er allerede lang for
publikum bosatt lengst øst i regionen.
 Nedleggelse av rettskretsen vil på sikt kunne medføre et langt dårligere tilbud til det
rettssøkende publikum i Aust-Agder. Fordeling av saker mellom rettsstedene vil
kunne føre til dårligere tilgjengelighet, og for mange, svært lang reisevei.
 Muligheten befolkningen har hatt til å oppsøke domstolen for råd og veiledning lokalt,
vil over tid kunne forsvinne.
 Det rettssøkende publikum vil få økte kostnader ved bruk av domstolene, herunder
økte reisekostnader både for publikum og aktørene. Det vesentligste av kostnadsøkningene vil måtte dekkes av det rettssøkende publikum, noe som kan bidra til å
svekke rettssikkerheten, særlig for de som er dårligst stilt.
 Advokattilbudet i et område henger tett sammen med domstolenes tilstedeværelse,
hvilket også ble fremhevet av Domstolskommisjonen.
 Sammenslåingen av fylkene i Agder har allerede medført en vridning i retning av at
kompetansearbeidsplasser ender opp i Kristiansand – sammenslåing av rettskretsene
vil kunne forsterke denne uheldige virkningen på bekostning av Arendal. På sikt vil
det kunne medføre tap av arbeidsplasser og flytting av advokatvirksomhet.
 Regionen har et etablert advokatmiljø med flere advokatkontor i stadig vekst, og som
alle i hovedsak er orientert mot Aust-Agder tingrett og Aust-Agder jordskifterett.
Endring av rettskretsene, men hovedrettssted i Kristiansand, medfører en reell risiko
for at advokatbransjen i regionen vil bli rammet hard, og en vil trolig se vridning mot
etablering av enda større advokatmiljøer i Kristiansand og en utarming av bransjen i
det som i dag er Aust-Agder tingretts rettskrets.

 Endring av rettskretsen vil ytterligere vanskeliggjøre rekruttering, og vil over tid føre
til reduserte fagmiljøer, og gjøre det mindre attraktivt å søke stillinger og bosette seg
i regionen.
 Det rettssøkende publikum vil være taperne ved gjennomføring av forslaget om
sammenslåing av rettskretsene i Agder og flytting av jordskifteretten til Kristiansand.
Tilgangen til domstolen blir dårligere, kostnadene for aktørene vil øke, og advokattilbudet i distriktet vil trolig bli redusert.
 Utviklingen vil være spesielt uheldig for vår region, da man fra før er et av de
områdene i landet med størst levekårsutfordringer (lav sysselsetting, høy andel
deltidsansatte, høy andel uføre, lave inntekter, mange på sosiale ytelser). Det
rettssøkende publikum i denne regionen er derfor spesielt sårbare, og det vil være
svært uheldig om tilgangen og tilgjengeligheten til domstolen blir vanskeligere og
dyrere. I sum vil dette kunne gå ut over rettssikkerheten.

Når regjeringen i Hurdal-plattformen uttaler at de vil «vareta borgaranes rettstryggleik og
sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing», er Aust-Agder Krets av den oppfatning at
en reversering tilbake til Aust-Agder tingrett som selvstendig domstol med egen rettskrets
best sikrer dette. Dette vil også være i tråd med den Kommunal- og distriktspolitikk som
Hurdals-plattformen er tuftet på, jf. Hurdals-plattformen side 32:

«Kommunal- og distriktspolitikk: Tjenester nær folk Regjeringen vil gjennom en
helhetlig politikk overfor kommunesektoren sikre at oppgaver løses på lavest mulig
hensiktsmessige forvaltningsnivå. Alle innbyggere, uansett bosted, skal ha et godt
tjenestetilbud i sitt nærmiljø. Regjeringen vil legge til rette for at folk kan bo der de
vil, gjennom å sikre gode grunnleggende tjenester..»
En vil her også fremheve det som ble uttalt av justiskomiteens innstilling til Endringer i
domstolloven (domstolstruktur), jf. Innst. 134 L (2020-2021) side 18, andre spalte:

« F l e r t a l l e t understreker at Aust-Agder tingrett ikke er en liten tingrett, men en
domstol med 21 medarbeidere, hvorav 8 dømmende årsverk. Ingen av argumentene
regjeringen anfører er gjeldende for tingretten i Arendal. Aust-Agder tingrett er en
svært effektiv domstol som overholder alle lovpålagte frister. Heller ikke
Domstolkommisjonen har vurdert at det er nødvendig å endre tingretten i Arendal.»
Aust-Agder Krets er svært bekymret for at Arendal rettssted som en avdeling under Agder
tingrett med hovedsete i Kristiansand, lever på lånt tid. Erfaringsmessig vil det over tid bli et
press på ytterligere innsparinger, og da vil nedleggelse av avdelinger utenfor hovedsetet fort
komme på agendaen. Dette har også sorenskriveren ved tidligere Aust-Agder tingrett advart
mot. I så fall vil man komme i en situasjon som er enda verre enn om Arendal beholdes som
eget rettssted. Dette anses ikke å være i tråd med den nye regjeringens uttrykte politiske
mål.
Også her vil vi fremheve justiskomiteens innstilling, jf. Innst. 134 L (2020-2021) side 10,
andre spalte:

« F l e r t a l l e t har merket seg at regjeringen har sukret pillen med å si at alle dagens
tingretter skal videreføres som rettssteder, men verken gitt noen garantier for hvor
lenge disse rettsstedene skal bestå, eller hvilken bemanning de skal ha og at de ikke
kan legges ned av Domstoladministrasjonen. F l e r t a l l e t viser i denne sammenheng
til sorenskriver i Inntrøndelag tingretts høringssvar:
«Departementet sitt alternative forslag om opprettholdelse av dagens rettssteder ble
presentert som en seier for distriktene. Dersom en kun ser på konsekvensene for de
ansatte i domstolene på kort sikt, kan dette være riktig. I realiteten, og på sikt, er det
ikke tvil om at en reduksjon til kun 22 rettskretser betyr en massiv sentralisering av
domstolene i Norge. Både det praktiske rundt saksavviklingen og den økonomiske
virkeligheten vil innhente en slik løsning, og da vil de minste rettsstedene være de
første som står for fall.
Erfaring tilsier at krav til effektivitet som følge av stramme økonomiske rammer er
med på å trekke aktivitet mot stedet der hovedsetet befinner seg. Dette gjelder også
for domstolene. I tillegg kommer at advokater ofte ønsker at saker flyttes dit de har
sitt kontor..»

For brukerne av Agder tingrett, Arendal rettssted, er det helt avgjørende med forutsigbarhet
i forhold til om Arendal rettssted skal bestå eller ikke. Dette vil selvsagt også påvirke videre
utviklingsstrategier for advokatvirksomheten knyttet til Arendal rettssted.
Endringen av domstolloven § 25 som fastsetter at alle spørsmål vedrørende etablering, opprettholdelse eller avskaffelse av faste rettssteder skal besluttes av Kongen i statsråd, med
Stortingets kontroll, er viktig i så henseende og skal sikre en demokratisk prosess. Dette
hindrer imidlertid ikke en utvikling i retning av økt press på sentralisering og innsparing.
Aust-Agder krets mener det foreligger sterke tungtveiende grunner for at Østre Agder bør
være en egen rettskrets, jf. argumentene listet opp ovenfor. Dette kan, slik vi ser det, kun
sikres gjennom en gjeninnføring av strukturen før reformen av 2021. Det må unngås at
stadig flere oppgaver og etter hvert besatte og utlyste stillinger flyttes fra rettsstedet til
Kristiansand. I motsatt fall vil konsekvensen bli den samme – en «sniknedleggelse» av
Arendal rettssted med tilhørende begrensninger i rettssikkerheten og tilbudet til det
rettssøkende publikum knyttet til Arendal rettssted.
Arendal/Grimstad, 07.01.2022
For Aust-Agder krets av Den norske Advokatforening

Kari Høgevold, leder
Cecilie Helberg, nestleder
Karsten Anfinsen, medlem
Lise Ilstad, varamedlem
Kristoffer Wibe Koch, varamedlem
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SAMMENSLÅING AV GRIMSTAD BRANNVESEN OG ØSTRE AGDER
BRANNVESEN
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Arendal bystyre vedtar at Grimstad brannvesen og Østre Agder brannvesen slås sammen til et nytt
Østre Agder brannvesen som omfatter alle 8 kommunene i Østre Agder. Sammenslåingen
iverksettes fra 1.1. 2022.
Arendal bystyre vedtar at sammenslåingen baseres på de to brannvesenene slik de er i 2021 med
hensyn til utstyr og bemanning.
Arendal bystyre vedtar at kostnadene fordeles som beskrevet i saksframlegget her, dog slik at de
såkalte nytte-/ROS- faktorene vurderes hvert 3. år i lys av utviklingen i den enkelte kommune samt
eventuelle endring i enkeltkommuners eventuelle vedtak om utvidet beredskap sett i forhold til de
generelle dimensjoneringskriteriene, jfr. vedtak gjeldende vedtak i Risør og Tvedestrand.
Arendal bystyre vedtar at utvikling av et samlet brannvesen med hensyn til bemanning og utstyr
skal skje etter fortløpende vurdering av behov og muligheter. Den framlagte utredning utarbeidet
av de to brannvesenene i fellesskap med tilhørende ROS- analyse tas i denne omgang til
orientering. ROS- analyse for fellesbrannvesenet utarbeides innen utgangen av år 2024.
Arendal bystyre vedtar at det nye fellesbrannvesenet starter opp som vertskommunesamarbeid
etter den modell Østre Agder brannvesen har i dag, men at organiseringen evalueres etter 3 år.
Arendal bystyre vedtar å be kommunedirektørene i de 8 kommunene gå oppdatere vedtektene for
Østre Agder brannvesen slik at de harmonerer med at brannvesenet blir alle 8 kommunene.
Oppjusterte vedtekter legges fram for de respektive kommunestyrene / bystyrene i desember
2021.

Vedlegg

Bakgrunn
Grimstad kommunestyre og Østre Agder – kommunene gjennom regionrådet og vertskommunen
har besluttet å utrede et mulig felles brannvesen for hele Østre Agder.
Dokumentnr.: 20/17124-11
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Utredningen har vært gjennomført med bred involvering av de to brannvesenene med ledelse,
ansatte og tillitsvalgte. Utredningen følger vedlagt.
Utredningen foreslår et felles brannvesen hvor både kasernert styrke i Grimstad utvides betydelig
og Østre Agder brannvesen styrkes vesentlig. Forslagene er i henhold til mandatet basert på ROS
– analyser for de to brannvesenene med utgangspunkt i gjeldende dimensjoneringsforskrifter.
Kommunedirektørene har konkludert med at ingen av kommunene i dag er i en økonomisk
situasjon som gjør det mulig å oppgradere brannvesenene i den grad framlagte utredning legger
opp til.
Kommunedirektørene legger derfor fram et forslag til sammenslåing hvor utgangspunktet er at
hvert brannvesen går inn med den bemanning og det utstyr de har. Det legges til grunn at videre
styrking av fellesbrannvesenet må skje etter en løpende vurdering av behov og budsjettmessige
muligheter.
Kommunedirektørene legger til grunn at alle de 8 kommunene skal ha økonomisk gevinst av at
fellesbrannvesenet etableres. I tillegg legger kommunedirektørene til grunn at alle 8 kommunene
vil ha en faglig og beredskapsmessig gevinst ved at brannvesenet blir større og således har flere
mannskaper og mer utstyr til rådighet.
Økonomi og kostnadsfordeling
De to brannvesenene har i dag samarbeid om både oljevernberedskap og dykkerberedskap.
Utgiftene til 110 – sentralene fordeles allerede på alle kommunene i Agder unntatt Sirdal som
dekkes fra Stavanger. Feiervesenet er en selvfinansiert tjeneste hvor huseiernes feie-gebyr dekker
kostnadene.
Nevnte tjenester omfattes dermed ikke av den kostnadsfordeling for beredskap og forebyggende
virksomhet som er belyst under.
Regneeksempelet i det følgende tar utgangspunkt i de to vedtatte budsjettene for 2021.

Kommune

BUDSJETT
ØABV/GBR
2021
15 % fast del Befolkning i %

Arendal

Finansieringsmodell ØABV / GBR
60 %
Sum fast
befolkning
del/befolkning 25 % ros/nytte

25 % andel
ros/nytte

Resultat

29 356 000

1 369 969

47,86 %

20 979 351

22 349 320

38,36 %

7 006 680

29 356 000

Risør

8 024 000

1 369 969

7,18 %

3 147 950

4 517 919

19,19 %

3 506 081

8 024 000

Tvedestrand

6 076 000

1 369 969

6,44 %

2 824 403

4 194 372

10,30 %

1 881 628

6 076 000

Froland

4 605 000

1 369 969

6,38 %

2 795 074

4 165 043

2,41 %

439 957

4 605 000

Gjerstad

2 551 000

1 369 969

2,58 %

1 131 251

2 501 220

0,27 %

49 780

2 551 000

Vegårshei

2 402 000

1 369 969

2,26 %

990 659

2 360 628

0,23 %

41 372

2 402 000

Åmli

2 232 000

1 369 969

1,93 %

848 205

2 218 174

0,08 %

13 826

2 232 000

Grimstad

17 819 000

1 369 969

25,37 %

11 122 105

12 492 074

29,16 %

5 326 926

17 819 000

Sum

73 065 000

10 959 750

100,00 %

43 839 000

54 798 750

100,00 %

18 266 250

73 065 000

Tabellen viser en modell som ikke innebærer omfordeling når budsjettene til de to brannvesenene
legges sammen og kostnadene fordeles etter modellen med 15% av kostnadene likt på alle og
60% fordelt etter innbyggertall og 25% fordelt etter en skjønnsmessig fastsatt nytte/ROS- faktor.
Hvor store innsparinger det er mulig å gjøre ved å bli ett brannvesen i stedet for to er avhengig av
en rekke faktorer. Den framlagte, jfr. vedlegg, utredningen viser ikke svært store økonomiske
innsparinger ved å slå sammen de to brannvesenene. Men det pekes likevel på millionbeløp i
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sparepotensiale. Kommunedirektørene er overbevist om at ved å slå sammen Grimstad og Østre
Agder brannvesen vil det ligge til rette for økonomisk gevinst ut over det utredningen peker på
-

-

-

ROS- analyse for et fellesbrannvesen vil etter vårt syn utsette behovet for økt antall
kasernerte mannskaper
De to stasjonene med kasernert vakter vil kunne dekke opp for hverandre ved utrykning slik
at det blir mindre behov for å kalle inn ekstrastyrker ved utrykning. Da med den
begrensning som ligger i at det kun er på dagtid at Grimstad har fullt vaktlag. De er bare 2
personer på vakt på natt.
Ved samtidig hendelser vil den økte totalberedskapen kunne benyttes bedre og billigere
Vil kunne bruke mannskapene i forebyggende avdeling mer effektivt
Utstyr vil kunne utnyttes bedre mellom de to stasjonene i Grimstad og Arendal ettersom
avstanden er liten. Det samarbeides i dag, men utstyr og mannskaper administreres fra to
ledelser, ikke en
Den økonomiske effekten i «slike daglig-administrative» forhold er ikke vektlagt i rapporten
som er utarbeidet, men vil etter kommunedirektørenes/rådmannens vurdering utgjøre
million-beløp hver år.

Kommunedirektørene er tilbakeholdne med å overselge stor økonomisk innsparing ved å etablere
8 – kommuners brannvesen. Dette skyldes i første rekke at vi erfaringsmessig vet at det kommer
nye behov hele tiden som trekker kostnadene opp. Kommunedirektørene er overbevist om at
fellesbrannvesenet vil være i stand til å holde kostnadene på et lavere nivå enn om de to
brannvesenene fortsetter som to selvstendige brannvesen. Vår oppfatning, etter å ha lest
utredningen og vektlagt de administrative mulighetene som nevnt over, og som utredningen ikke
vektlegger i vesentlig grad, er at det i årene som kommer vil være potensiale for i størrelsesorden
3-5 millioner kroner mindre i utgifter til brannvesenet totalt sett ved å ha et felles brannvesen for
alle 8 kommunene sammenliknet med hva vi må påregne av budsjetter for to separate
brannvesen.
Kortsiktige økonomiske innsparinger i stort omfang er ikke den viktigste begrunnelsen for å slå
sammen de to brannvesenene. Robustheten med hensyn til mannskap, kompetanse og utstyr
framover er viktigste grunnen til at rådmennene anbefaler sammenslåing.
For hver million vi klarer å drive billigere sammen, vil hver kommune kunne ved fordelingsmodellen
over kunne regne ut hvordan dette slår ut for seg.
I dagens Østre Agder brannvesen har Risør og Tvedestrand valgt å ha noe større beredskap enn
strengt nødvendig etter foreliggende dimensjoneringskriterier. Dette slår ut i noe høyere nytte/ROS- faktor enn de ellers ville hatt. Ønske i den enkelte kommune om en avvikende beredskap
kan endres over tid. Kommunedirektørene foreslår derfor at det hvert 3. år foretas en gjennomgang
av disse faktorene.
Forholdet mellom heltids- og deltidsmannskaper
Brannmestrene for deltidsstyrkene i Froland, Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Risør og Tvedestrand har i
brev til ordførerne og kommunedirektørene uttrykt klare reservasjoner til den anbefalte
sammenslåingen.
Det første vi kommunedirektører merker oss er at brannmestrene omtaler dagens brannsamarbeid
i Østre Agder brannvesen svært positivt. De skriver at de har opplevd det krevende å få
samarbeidet til å flyte på en god måte i alle ledd opp gjennom årene, men at med god vilje og god
samarbeidsånd både på ledelsesnivå og i brannvesenet, blant de folkevalgte og i den
administrative ledelsen har alt som har vært av spenninger latt seg løse.
Denne erfaringen gir etter kommunedirektørenes oppfatning trygghet på at vi nå kan gå videre og
innlemme også Grimstad i dette samarbeidet uten at det vil gå ut over bistasjonene med
deltidsmannskaper. I regionens samlede beredskap, ikke minst mot skogbrann, er
deltidsmannskapene helt sentrale og av avgjørende betydning for at Østre Agder brannvesen kan
gi innbyggerne den trygghet som skal til.
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Kommunene samarbeider alle 8 om IKT- Agder, legevakt, krisesenter, samhandlingskoordinator
innenfor helsefeltet, veilys, dykkerberedskap, 110-sentralen og oljevernberedskap (som
brannvesenet leder), mv.
I disse dager drøftes utvidelse av samarbeidet om KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp) til å omfatte
alle 8 igjen etter at Grimstad noen år har driftet dette tilbudet i egen regi.
Det framheves av brannmestrene at de ikke har noe negativt å si om Grimstad brannvesen.
For oss kommunedirektørene vil det kreve en god begrunnelse dersom vi skal stenge ute Grimstad
fra et fullstendig brannsamarbeid (ikke bare dykkerberedskap og oljevernberedskap). Grimstad er
en naturlig del av vår region, inngår i vårt bo- og arbeidsmarked, og vi samarbeider som nevnt tett
på en rekke felt. Vi ser det videre som vår oppgave å legge til rette for effektiv ressursbruk i vår
region. Å styrke brannsamarbeidet ved å utvide med Grimstad gir tilgang på mannskaper med høy
kompetanse, godt utstyr (ny stigebil/lift leveres til Grimstad i løpet av høsten 21) og vil etter vårt
syn utvilsomt styrke den felles beredskapen i tillegg positive økonomi- og kompetanseffekter.
Å holde Grimstad ute av Østre Agder brannvesen fordi det vil kreve et arbeid med tilpasning og
felles kulturbygging er etter vårt syn urimelig i lys av den sterke organisasjonen vi allerede har.
Drift av kasernert vaktstyrke på den største brannstasjonen sammen med svært dedikerte og
kompetente mannskaper på bistasjonene er det i vårt område erfaring med helt tilbake til
dannelsen av Nidarkretsen brannvesen i 1986.
Grimstad kommune er en god samarbeidspartner på de andre samarbeidsområdene vi har, og
kommunedirektørene kan ikke se noe som tilsier at brannvesen-samarbeid i ett, felles brannvesen
skal bli annerledes.
Brannmestrene antyder i sitt brev at Østre Agder er et stort vertskommune-brannvesen. Det er
riktig, men Østre Agder brannvesen er ikke et stort brannvesen i norsk målestokk. Forskjellen er
bare at de store brannvesenene er organisert som interkommunale selskaper, IKS. Hovedregelen i
Norge er at kommuner samarbeider om brannvesen. Grimstad brannvesen et av få brannvesen
som kun dekker en kommune. De ligger i dag klemt mellom et svært stort og interkommunalt
brannvesen i Kristiansandsregionen og Østre Agder brannvesen.
Eksemplet med Kristiansand brannvesen, som er stort og interkommunalt, tilsier ikke at vi kan
påregne stordriftsulemper ved et felles brannvesen for alle 8 Østre Agder kommunene.
Kristiansand brannvesen er vesentlig større, og synes å fungere utmerket.
Utredningsprosessen
Det framlagte utredningen er blitt til gjennom en bred prosess hvor både heltids- og
deltidsmannskaper har vært involvert og informert. Dette framgår av dokumentet. Alle
arbeidsdokumenter har lagt åpent tilgjengelig gjennom hele prosessen, og det har vært møter
underveis.
Styringsform
Østre Agder brannvesen er et vertskommunesamarbeid hvor Arendal kommune er vertskommune.
Det innebærer at de kommunale organene i Arendal, arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg,
formannskap og bystyre fatter alt av formelle vedtak. Kommunedirektøren i Arendal har det
overordnede administrative arbeidsgiveransvaret mens brannsjefen er daglig leder for
fellesbrannvesenet.
Løsningen betinger for øvrig at hvert enkelt kommunestyre / bystyre delegerer det faglige ansvar
etter brannlovgivningen til brannsjefen i Arendal.
HR- og økonomifunksjonene i Arendal kommune dekker brannvesenets behov uten at
brannvesenet trenger å ha egne ansatte på disse områdene.
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De hovedtillitsvalgte i Arendal kommune er tillitsvalgte også for brannvesenets ansatte i tillegg til
de plasstillitsvalgte.
Utredningen om felles brannvesen belyser IKS som en alternativ organisasjonsform. Ved å benytte
IKS blir det felles styringsorganer for brannvesenet slik det i dag er for eksempel i Agder
renovasjon / RTA.
Hvis fellesbrannvesenet blir organisert som et IKS vil det etter kommunedirektørenes vurdering
måtte påregnes økte administrative kostnader i tillegg til at brannvesenet blir mer løsrevet fra
kommunenes øvrige drift.
Av disse grunner foreslår kommunedirektørene å starte med den styringsformen de 7 kommunene
nå har god erfaring med. Samtidig foreslås å gjøre en evaluering av styringsformen etter 3 års drift.
Framdrift
Kommunedirektørene er av den oppfatning at dersom det er vilje i kommunestyrene / bystyrene til
å etablere felles brannvesen for alle 8 kommunene, bør dette skje allerede fra kommende nyttår.
Utredning har nå pågått i relativt lang tid, og det er viktig å ta en beslutning.
Østre Agder har for eksempel holdt brannsjefstillingen vakant i påvente av beslutning vedrørende
fellesbrannvesen. Videre vil en sammenslåing kunne gå relativt lett og fort såfremt forutsetningen
er at begge brannvesenene går inn med det de har.
Kommunedirektørenes vurdering er at lang tid fra beslutning om sammenslåing til den faktisk
gjennomføres kan by på ulike typer utfordringer hvor viktige prosesser og beslutninger ikke blir
optimale.
Såfremt alle behandler spørsmålet om fellesbrannvesen i kommunestyret / bystyret i oktober vil det
være mulig å få på plass et felles brannvesen- budsjett for 2022 i tide til budsjettmøtene før jul
2021.
Vedtekter
Dagens vedtekter for Østre Agder brannvesen følger vedlagt. Ved en sammenslåing hvor Grimstad
brannvesen også er med må disse vedtektene oppjusteres.
Kommunedirektørene legger til grunn kommunal behandling i 2 trinn.
Først behandles saken her for å klargjøre om det er politisk vilje til å etablere felles brannvesen for
alle de 8 kommunene.
Hvis svaret på dette blir ja, vil kommunedirektørene sørge for at det blir utarbeidet et oppjustert
forslag til vedtekter som da kan behandles i desember 2021.
Kommunedirektørenes anbefaling
Kommunedirektørene registrerer at brannvesenet over tid er blitt til et brann- og redningsvesen.
Kommunedirektørene registrerer videre at brannvesenet normalt er først på stedet når ulykker
skjer. Deres egne og lokalsamfunnenes forventninger til at brannvesenet også yter kvalifisert
innsats i de ulike situasjonene tilsier at kravene til kompetanse og kapasitet snarere vil øke enn
avta. Klimaendringene trekker i samme retning. Enter det er tørke og stor skogbrannfare eller
problemer knyttet til store mengder nedbør og overvann er brannvesenet en nøkkelressurs spesielt
i tidligfase. Bistand til helsevesenet ved akutte sykdomstilfeller øker også.
Kommunedirektørene vektlegger videre at Østre Agder nå er i en vekstsituasjon. Næringslivet er
preget av optimisme og befolkningsveksten synes å være økende. Dette forsterker behovet for et
solid brannvesen som kan handtere det som skjer av uforutsette hendelser i boliger og bedrifter.
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Kommunedirektørene ser det som sin oppgave å legge til rette for best mulig kost/nytte – forhold
knyttet til kommunenes ressursbruk. Vi er overbevist om at et felles brannvesen vil gi større nytte i
forhold til kostnad enn to separate brannvesen.
Av nevnte grunner anbefaler kommunedirektørene at våre respektive kommunestyrer/bystyrer
vedtar å etablere felles brannvesen for alle 8 kommunene i Østre Agder.
Arendal 10/10-2021
Harald Danielsen
Kommunedirektør
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Saksprotokoll
SAMMENSLÅING AV GRIMSTAD BRANNVESEN OG ØSTRE AGDER
BRANNVESEN
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/17124
Harald Danielsen

Behandlet av
1 Arbeidsmiljøutvalget
2 Administrasjonsutvalget
3 Formannskapet
4 Bystyret

Møtedato
13.10.2021
14.10.2021
14.10.2021
28.10.2021

Saknr
21/46
21/47
21/115
21/203

Kommunedirektørens forslag til vedtak
Arendal bystyre vedtar at Grimstad brannvesen og Østre Agder brannvesen slås sammen til
et nytt Østre Agder brannvesen som omfatter alle 8 kommunene i Østre Agder.
Sammenslåingen iverksettes fra 1.1. 2022.
Arendal bystyre vedtar at sammenslåingen baseres på de to brannvesenene slik de er i 2021
med hensyn til utstyr og bemanning.
Arendal bystyre vedtar at kostnadene fordeles som beskrevet i saksframlegget her, dog slik
at de såkalte nytte-/ROS- faktorene vurderes hvert 3. år i lys av utviklingen i den enkelte
kommune samt eventuelle endring i enkeltkommuners eventuelle vedtak om utvidet
beredskap sett i forhold til de generelle dimensjoneringskriteriene, jfr. vedtak gjeldende
vedtak i Risør og Tvedestrand.
Arendal bystyre vedtar at utvikling av et samlet brannvesen med hensyn til bemanning og
utstyr skal skje etter fortløpende vurdering av behov og muligheter. Den framlagte utredning
utarbeidet av de to brannvesenene i fellesskap med tilhørende ROS- analyse tas i denne
omgang til orientering. ROS- analyse for fellesbrannvesenet utarbeides innen utgangen av år
2024.
Arendal bystyre vedtar at det nye fellesbrannvesenet starter opp som
vertskommunesamarbeid etter den modell Østre Agder brannvesen har i dag, men at
organiseringen evalueres etter 3 år.
Arendal bystyre vedtar å be kommunedirektørene i de 8 kommunene gå oppdatere
vedtektene for Østre Agder brannvesen slik at de harmonerer med at brannvesenet blir alle 8
kommunene. Oppjusterte vedtekter legges fram for de respektive kommunestyrene /
bystyrene i desember 2021.

Formannskapet har behandlet saken i møte 14.10.2021 sak 21/115
Møtebehandling
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Votering
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter slikt vedtak
Arendal bystyre vedtar at Grimstad brannvesen og Østre Agder brannvesen slås sammen til
et nytt Østre Agder brannvesen som omfatter alle 8 kommunene i Østre Agder.
Sammenslåingen iverksettes fra 1.1. 2022.
Arendal bystyre vedtar at sammenslåingen baseres på de to brannvesenene slik de er i 2021
med hensyn til utstyr og bemanning.
Arendal bystyre vedtar at kostnadene fordeles som beskrevet i saksframlegget her, dog slik
at de såkalte nytte-/ROS- faktorene vurderes hvert 3. år i lys av utviklingen i den enkelte
kommune samt eventuelle endring i enkeltkommuners eventuelle vedtak om utvidet
beredskap sett i forhold til de generelle dimensjoneringskriteriene, jfr. vedtak gjeldende
vedtak i Risør og Tvedestrand.
Arendal bystyre vedtar at utvikling av et samlet brannvesen med hensyn til bemanning og
utstyr skal skje etter fortløpende vurdering av behov og muligheter. Den framlagte utredning
utarbeidet av de to brannvesenene i fellesskap med tilhørende ROS- analyse tas i denne
omgang til orientering. ROS- analyse for fellesbrannvesenet utarbeides innen utgangen av år
2024.
Arendal bystyre vedtar at det nye fellesbrannvesenet starter opp som
vertskommunesamarbeid etter den modell Østre Agder brannvesen har i dag, men at
organiseringen evalueres etter 3 år.
Arendal bystyre vedtar å be kommunedirektørene i de 8 kommunene gå oppdatere
vedtektene for Østre Agder brannvesen slik at de harmonerer med at brannvesenet blir alle 8
kommunene. Oppjusterte vedtekter legges fram for de respektive kommunestyrene /
bystyrene i desember 2021.
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PROSJEKTRAPPORT

Vurdering av et felles brannvesen Grimstad brann og redning
(GBR) og Østre Agder brannvesen (ØABV)

Prosjektet har vurdert fordeler og ulemper ved et felles brannvesen.
Denne prosjektrapporten synliggjør gevinster og konsekvenser.
Rapporten er en oppsummering av arbeidet i prosjektet og drøfting av de
fire delrapportene:
1) Organisering og dimensjonering
2) Økonomi
3) HR
4) Kvalitet og leveranse.

Arendal/Grimstad, 25. mai 2021
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Vurdering av et felles brannvesen GBR og ØABV

Arendal/Grimstad 25.05.2021

Sammendrag
I et felles brannvesen vil det kunne være to færre årsverk til ledelse sammenliknet med dagens
organisering. I tillegg vil felles innsatsledervakt generere en økonomisk gevinst. Dette er
samlet estimert til innsparing på drift til 2,5 millioner per år.
Med et større brannvesen vil en kunne oppnå større robusthet, og mulighet for å håndtere sitt
samfunnsoppdrag mer kompetent. Prosjektet har fått innspill fra andre brannsamarbeid som
er organisert som IKS’er, hvor tilbakemeldingene er positive. Prosjektet konkluderer med at
det i disse tilfeller ikke er samarbeidsformen som er avgjørende, men selve samarbeidet.
Grimstad kan miste lokal tilstedeværelse ved et felles brannvesen. Prosjektets anbefaling er at
det bør være en stedlig ledelse av Grimstad stasjon i et felles brannvesen, men kommer ikke
med anbefaling til organisering. Dette må avgjøres etter en helhetlig vurdering av en eventuell
ny organisasjon.
Den enkelte kommunes påvirkning på eget brannvesen vil være større ved etablering av IKS,
mens en vertskommuneorganisering vil gi mindre mulighet for påvirkning (bortsett fra i
vertskommunen). Dette har imidlertid noen nyanser, da kommunene selv har størst påvirkning
på klagesaker i vertskommuneorganiseringen (lokal klagenemd i gjeldene kommune) enn IKS
(egen klagenemd). Forventninger om kvalitet og leveranse fra brannvesenet vil bli avtalt i en
samarbeidsavtale i et vertskommunesamarbeid, eller i en selskapsavtale i et IKS. Østre Agder
regionråd som interkommunalt politisk og administrativt råd kan få en større formell rolle enn
dagens avtale om det blir et vertskapskommune-samarbeid.
Ansatte vil merke liten forskjell i hverdagen enten man velger IKS, vertskommune eller
dagens modell. Et IKS vil berøre samtlige ansatte i en prosess med virksomhetsoverdragelse.
Ved å velge vertskommunemodell er det ansatte i Grimstad som blir gjenstand for
virksomhetsoverdragelse. Det er forskjeller mellom et IKS og en vertskommune når det
kommer til muligheter for å tilrettelegge og omplassere ansatte, som av ulike grunner ikke
lenger kan fungere i sin stilling. Her vil ansatte i en vertskommune ha større muligheter for
omplassering.
Kaserneringssaken i GBR, dvs oppbemanningsprosessen, er søkt holdt utenfor dette
prosjektet, da det er en egen sak uavhengig av et eventuelt felles brannvesen.
Brannstasjonene i Arendal og Grimstad ligger så langt unna hverandre i tid at de ikke
kan «smeltes» sammen, og samtidig oppfylle krav i dimensjoneringsforskriften. Videre
krever brann- og ulykkesrisikoen i Grimstadregionen en kasernert stasjon. Dette er
beskrevet i delrapporten fra organiserings og dimensjoneringsgruppa. Oppbemanningen i Grimstad lå inne i prosjektet som en forutsetning ved prosjektstart, og
har vært grunnlag for vurderinger og beregninger i prosjektet. Oppsummert kan ikke
kasernering i GBR unngås ved samarbeid med ØABV.
Utredningen er gjort i godt samarbeid mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden.
Det har vært bred representasjon innad i organisasjonene, og et stort engasjement i
prosjektet. Grunnet tidspress har ikke delrapportene eller denne sluttrapporten vært til
høring i organisasjonene. Men alle ansatte har blitt holdt informert underveis via
Teams i prosjektet om de store funnene.
Gevinst etter en eventuell sammenslåing kommer ikke umiddelbart, men vil komme
gradvis. Dette gjelder både økonomiske og faglige gevinster.
3
Vurdering av et felles brannvesen GBR og ØABV

Arendal/Grimstad 25.05.2021

1 Bakgrunn
Dialogen om et mulig felles brannvesen startet høsten 2019 hvor begge brannsjefer og
rådmenn i henholdsvis Grimstad og Arendal deltok. Koronapandemien kom, brannsjef ØABV
sluttet og prosessen ble satt på vent. I lys av anstrengt kommuneøkonomi i Arendal kommune
ble det initiert gjenopptakelse av prosessen oktober 2020.
Med utgangspunkt i rådmannens initiativ ovenfor Grimstad kommune ble det den 21. oktober
avholdt et innledende møte med følgende deltagelse:





Rådmennene i Arendal og Grimstad
Ansvarlige kommunalsjefer i Arendal og Grimstad
Brannsjefene i ØABV og GBR
Avdelingslederne i GBR

I møtet fikk de to kommunalsjefene i oppgave å utarbeide saksfremlegg til Grimstad
kommunestyre og Arendal bystyre sammen med en arbeidsgruppe. Foruten kommunalsjefene
skulle arbeidsgruppen bestå av begge brannsjefene, varabrannsjefene, avdelingsleder
forebyggende i ØABV og – beredskap GBR i begge brannvesener sammen med 2 tillitsvalgte
fra hver kommune. Arbeidsgruppen skulle ledes av Grimstad kommune ved kommunalsjef
Heidi Sten-Halvorsen.
I Grimstad kommune er det politiske miljøet bli orientert om arbeidet i formannskapet
08.12.20 og i Arendal er bystyret orientert 17.12.20.
Grimstad kommunestyre vedtok følgende tekst i sitt møte 15.12.20:
«Kommunestyret ber kommunedirektøren gå videre med arbeidet med å se på mulighetene for
et samarbeid innenfor brann og redning. Intensjonen med slikt samarbeid må være å styrke
beredskapen, samtidig som man søker å finne muligheter for å oppnå innsparing, uten at det
går på bekostning av en beredskap som ivaretar Grimstad som vekstkommune. I denne
prosessen må det også foretas en vurdering av hvordan kommunene i samarbeidet skal
organisere, dimensjonere og lokalisere beredskapen på bakgrunn av tettsteder, innbyggertall
og innsatstider, slik at beredskapen sikres for alle innbyggere i samarbeidets
nedslagsfelt………»
Bystyret i Arendal fikk en orientering om utredning 17.12.20, og sluttet seg enstemmig til
denne.
Fase en i utredningsprosessen bestod av utarbeidelse av prosjektplan høsten 2020. Fase to har
vært selve utredningsarbeidet og er gjennomført i perioden januar til mai 2021 av de
tverrfaglige gruppene: Organisering og dimensjonering, HR, Økonomi og Kvalitet og
leveranse. Kommunikasjonsgruppa har hatt som rolle å sørge for relevant og god informasjon
til interessentene.
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Figur 1 Prosjektets fase to

Fase to i prosessen avsluttes etter politisk behandling i kommunene. Dersom nullalternativet
vedtas vil fase to i prosessen avsluttes etter politisk behandling i Grimstad og/eller Arendal.
Et felles brannvesen vil trenge politisk behandling/orientering også i resten av ØABV sine
samarbeidskommuner dersom vedtak om felles brannvesen. Fase to er da ventet å vare utover
høsten.

1.1 Oppbygging av prosjektorganisasjonen
Arbeidet ble organisert med fem arbeidsgrupper som hver hadde sitt arbeidsfelt og utarbeidet
selvstendige rapporter. Disse rapportene er sammenstilt i denne rapporten og er bakgrunn for
saksfremstilling til kommunestyre møte i Grimstad 22.06.21 og Arendal bystyre 24.06.21.

Figur 2 Oversikt over deltagere og organisering i prosjektet
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Kostnader
Kostnadsart/Kostn pr. hovedakt
Rambøll, rådgivning/konsulent

Finansiering
Beløp
90.000 kr

Finansieringstype og kilde
Tilskudd fra Østre Agder
regionråd
20.000 Egeninnsats brannvesen
640.000 kr Egeninnsats kommuner og
brannvesen

Beløp
90.000 kr

KS-advokatene, rådgiving/konsulent
20.000
Prosjektmedarbeidere,
640.000 kr
egeninnsats begge brannvesen/kommuner
1280 timer á 500,Overtid
60.000 kr Egeninnsats brannvesen
60.000 kr
(frikjøp av vaktpersonell begge
brannvesen/kommuner
100 timer á 600,-)
Sum 810.000 kr
Sum 810.000 kr
Figur 3 Prosjektets ressursbruk

Alle utgifter er tatt innenfor gjeldende budsjett. Egeninnsatsen i timer har belastet ordinær
drift i kommuner og brannvesen i ulik grad, men det har bl.a. redusert forebygging og
administrasjon i perioden.

1.2 Grunnlag for vurdering av felles brannvesen
-

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskriftger
Orienteringer i Rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd 02.12.20, Grimstad kommunestyre
08.12.20 og Arendal bystyre 17.12.20
ROS, beredskapsanalyse og forebyggende analyse for begge organisasjoner
Dokumentasjon fra opprettelsen av ØABV, også inklusive GBR fra 2007 – Eikanger
rapporten
ØABV sin analyseprosess er vurdert av konsulent Eivind Rake i 2018
Felles «Agder brannvesen-utredning» i 2018
Stortingsmelding nr. 5 (2020 – 2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden
Bistandsavtale Brann Agder av 05.05.09
Prosjektplan for vurdering av felles brannvesen GBR og ØABV, des 2020
Notat: “Vertskommune eller IKS” av 12.04.21 utarbeidet av Terje Norddal ved Rambøll AS.
Videomøte med Grenland brann og redning.
Notat fra KS-advokatene om IKS vs vertskommunesamarbeid
Notat fra Østre Agder regionråd
Delrapport fra organisering og dimensjoneringsgruppen 18.04.21
Delrapport fra HR gruppen
Delrapport fra kvalitet og leveranse gruppen
Delrapport fra økonomi gruppen
Delrapport fra kommunikasjonsgruppen
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2 Rammer og avgrensinger i prosjektet
Bystyret i Arendal (PS 21/15) og kommunestyret i Grimstad (PS 21/2) vedtok følgende
mandat for vurdering av økt brannsamarbeid/sammenslåing ØABV og GBR:
Det skal utarbeide et saksfremlegg til kommune-/bystyrene med bl.a. følgende innhold:
a. Beskrive tjenestene i begge kommunene slik de er i dag med styrker og
forbedringspunkt - notat på bakgrunn av ROS
b. Utrede alternative samarbeidsmåter (beskrive inkl. kostnader, gevinster
(økonomi/faglig), sterke-svake sider)
i. Null alternativ – samarbeid som i dag
ii. Ett brannvesen basert på vertskommuneprinsippet
iii. Ett brannvesen organisert som IKS
c. Vurdering
d. Anbefaling
Brannloven setter krav til organisering og dimensjonering av brannvesen. Dette baserer seg på
faste parametere som innbyggertall, innbyggere i tettsted, utrykningstider til spesielle objekter
mv. Det vil i kommuner være forskjellig innslag av eksempelvis industri, tuneller, tett
trehusbebyggelse, ikke folkeregistrerte innbyggere (studenter, turister, fritidsboliger) mv.
Dette medfører at brannvernet i enhver kommune må vurderes særskilt gjennom en ROS
analyse slik at det reelle risikobildet blir beskrevet, jfr. brann og eksplosjonsvernloven § 9. På
en slik måte vil brannvesenet bli best mulig tilpasset og organisert for de oppgaver det kan bli
stilt overfor. ROS-analysen kartlegger med andre ord risikoen og sårbarheten i
ansvarsområdet, og en supplerende forebyggende- og beredskapsanalyse angir hvordan man
skal håndtere det som skjer og med hvilke ressurser.
Dimensjoneringsforskriften anfører minimum ansatte i beredskap og forebyggende. Dette må
så korrelere med ROS-analyse for brannvesenet i den respektive kommune. Kommunene har
ikke mulighet til å legge seg på lavere nivå enn dette, og må følge opp eventuelle flere
stillinger som fremkommer av brannvesenets ROS-analyse. ROS-analysene er således et
viktig verktøy/ramme for dokumentasjon av brannvernet. Det er imidlertid mulig å oppnå
gevinst ved samarbeid ved felles ledelse. Dette av den grunn at Dimensjoneringsforskriften
ikke anfører noe øvre ramme for hvor mange man kan lede. Det vil derfor være potensial for å
samarbeide med felles ledelse.
Både GBR og ØABV har etablert fullverdige og oppdaterte ROS-analyser, både på
overordna nivå og for beredskap- og forebyggende arbeid. Dette er en god start for
arbeidet med å utrede et eventuelt felles brannvesen. Ved eventuell sammenslåing vil det
måtte gjennomføres en ny prosess der man ser på synergier og innsparing på nytt. Felles
ROS analyse for det nye brannvesenet vil gi en helhetlig tilnærming, og sørge for at krav
gitt av Brannloven er tilfredsstilt. Dette prosjektet har sett overordnet på mulige
synergier, både i form av gevinster og ulemper utifra dagens analyser og planverk. Det
kan avdekkes flere løsninger i en ny prosess.
Kaserneringssaken i GBR er søkt holdt utenfor da denne er en egen sak uavhengig av et
eventuelt felles brannvesen. Dette er utførlig beskrevet i rapport fra organiserings og
dimensjoneringsgruppa og ligger også inne i prosjektet som en forutsetning. Det viste seg
imidlertid i behandlingen i kommunestyret i Grimstad 27.04.21, at det politiske miljø ville
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avvente utredningen her før det ble gjort noe vedtak. Utredningen viser imidlertid at
kasernering i GBR ikke kan unngås selv om det blir et samarbeid med ØABV.
Dagens organisering av 110-sentralen er besluttet flyttet til Kristiansand fra 1/1-2023 og det
foregår vurderinger og utredninger i eget prosjekt omkring hvordan denne skal organiseres og
driftes. Det anses derfor naturlig å foreta en avgrensning om å utelate vurderinger knyttet opp
mot 110-sentralen i dette prosjektet. Dette vil ikke påvirke organiseringen eller ledelse av
feier-, forebyggende- og beredskapsavdelingene.

3 Kommunikasjon i prosjektet
I utarbeidelse av prosjektplanen (første fase av prosessen) ble viktigheten av god
kommunikasjon vektlagt, og det ble bestemt at kommunikasjon i prosjektet skulle støttes av
en bredt sammensatt gruppe, med bistand fra kommunikasjonsstaben i Arendal kommune.
Plattform for kommunikasjon i prosessen har vært Teams, og har fungert godt. Om de ansatte
opplevde at informasjonen om prosessen var tilgjengelig og relevant ble målt i en
spørreundersøkelse ganske tidlig i prosessen. Kommunikasjonsgruppa vil gjennomføre en ny
spørreundersøkelse på slutten av prosessen.
Korona har preget kommunikasjon i utredningen på den måten at det ikke har vært mulighet å
gjennomføre fysiske informasjonsmøter.
Prosjektet har beskrevet hvordan man skal lykkes i omstillingsprosesser, informasjon og
medvirkning. En handlingsplan for veien videre som ivaretar forankring i organisasjonene vil
være viktig dersom det politiske vedtaket faller på sammenslåing. Dersom nullalternativet blir
vedtatt kan en handlingsplan bestå av evaluering av jobben som er gjort.
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4 Fordeler og ulemper med felles brannvesen GBR og ØABV
Her er funn fra de fire ulike utredningene.

4.1 HR
Enkelt sagt vil en IKS-modell medføre størst endring for alle som blir omfattet av
omorganiseringen. En vertskommuneløsning vil bety størst endring for de som er ansatt i
GBR i dag.
Arbeidsgruppe HR ser at vertskommunemodell vil kunne medføre minst endringer og vil
potensielt være den mest robuste løsningen med tanke på håndtering av lønn, arbeidsmiljø og
avtaleverk. I tillegg vil man ha full tilgang til vertskommunens støttetjenester uten
begrensning. Tilsvarende vil gjelde tjenester fra IKT-Agder og AKST.
Noen av ulempene er at man er underlagt vertskommunens forhold når det gjelder økonomi.
Arendal kommune har lang erfaring som vertskommune med kompetanse på forhold knyttet
til brann og det er derfor liten risiko for de ansatte som blir overført fra GBR. Ved Sykefravær
og slitasje vil det være store muligheter for å finne annet egnet arbeid for de ansatte i en stor
kommune, jfr. HTA kap. 1 § 3.4.1.
I et IKS er det på den ene siden kortere vei til avgjørelsene og eierkommunene har større
innflytelse på driften. På den andre siden man må kjøpe alle tjenester eksternt. Man mister i
tillegg også innflytelse i andre selskaper som IKT-Agder og AKST, og blir en kunde inn i et
system. Dersom ansatte på grunn av sykdom eller slitasje har behov for annet arbeid, vil
muligheten for omplassering og tilrettelegging være sterkt redusert i et IKS.
Uavhengig av modell kan de ansatte stole på følgende:




I en virksomhetsoverdragelse vil man i de fleste tilfeller få med seg lønn og
betingelser tilsvarende dagens situasjon.
De aller fleste vil ikke måtte bytte oppmøtested, med unntak av administrasjonen.
Overtallighet er ikke en aktuell problemstilling pr. nå

Innplassering av ledere må ses på særskilt med tanke på om noen har rettskrav på stillingen.
Et tema knyttet til valget av IKS som modell har vært trygghetsavtaler for de ansatte som skal
sikre den enkeltes rettigheter. Prosjektet er opptatt av at arbeidet på alvor starter når modell er
valgt.
En viktig suksessfaktor er å ha bred medvirkning gjennom hele prosessen, og at prosessen er
åpen og transparent. Dette vil kunne bidra til å motvirke motstand og motvilje mot endringen
og kan gi en positiv start på en ny organisering.
Prosjektet forslår å følge Arbeidstilsynets anbefaling til omstillingsprosesser:
1.
2.
3.
4.
5.

Sikre god medvirkning
Kartlegg konsekvensene
Informer
Kartlegg kompetansen, ansvaret og oppgavene til ansatte
Se på motstand som en naturlig reaksjon

Det er to vakante lederstillinger i ØABV, og denne situasjonen var en faktor i innledningen til
vurdering av felles brannvesen.
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4.2

Økonomi

Prosjektgruppen har fått innspill fra andre brannsamarbeid som er organisert som IKS’er, hvor
tilbakemeldingene er positive. Prosjektet konkluderer med at det i disse tilfeller ikke er
samarbeidsformen som er avgjørende, men selve samarbeidet. Det legges derfor til grunn at et
samarbeid i et IKS og i en vertskommuneløsning vil ha behov for de samme tjenester
uavhengig av samarbeidsform.
Et IKS vil ha behov for å inngå samarbeidsavtaler med en kommune, eller et annet
kommunesamarbeid for å løse sine oppgaver rundt HR, arkiv og økonomi dersom de ikke
velger å ha dette «in-house». I en vertskommuneløsning vil det være vertskommunen som i
utgangspunktet vil levere disse tjenestene til samarbeidet, og samarbeidet belastes gjennom
internoppgjør ihht en nøkkel (i dag 4%-påslag). Basert på denne forutsetningen vil det ikke
være vesentlig forskjell på denne type kostnad ved valg av driftsform.
Det er hentet inn regnskap og budsjett for driftsårene 2019 og 2020 fra ØABV og GBR, og
lagt dette til grunn for vurderingene. Tabellene som følger er dermed basert på faktiske
regnskapstall for 2020 og innbyggertallene pr 1/1-2020.
Det er videre valgt å se på driftskostnadene i samarbeidene, og ikke hatt fokus på
investeringsområdene. Disse vil selvfølgelig også være viktig for å se på fremtidige kostnader
i samarbeidet, men er holdt utenfor i denne vurderingen da disse antas å måtte gjennomføres
uavhengig av rapportens konklusjon. Vurderinger rundt investeringer må derfor utredes
dersom det konkluderes med et samarbeid, samtidig som det må jobbes med en
fordelingsnøkkel på netto kostnader i samarbeidsavtalen.
På samme måte er engangskostnader på for eksempel manglende kompetanse i det enkelte
brannvesen utelatt i denne oversikten. Slikt etterslep på utdanning bør synliggjøres og tas i
betraktning ved inngåelse av en eventuell sammenslåing.
Prosjektet har lagt til grunn rapport fra gruppen Organisering og dimensjonering, og ROS
analyser fra GBR og ØABV i vår vurdering rundt fremtidige kostnader og et eventuelt nytt
samarbeid. Det henvises derfor til disse for underlag for de fremtidige krav til bemanning i
påfølgende tabeller.
Korrigeringer er foretatt for å kunne sammenligne de to regnskapene:
 Lønn til ledelse og administrasjon i ØABV på kr.2.891.000 er overført da disse lønnes
via eget ansvar.
 Inntektene er økt med kr.500.000 da Grimstad ikke internfakturer for
abonnementsinntekter på kommunale bygg. Dette gjøres i ØABV.
 Utgiftene er økt med 4% av netto kostnader i Grimstad da det ikke foretas en
utgiftsføring for administrasjon (merkantile ressurser). Dette gjøres i ØABV.
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Figur 4 Netto driftsutgifter GBR og ØABV 2020

Tabellen i figur 4 viser at korrigerte netto driftsutgifter i GBR utgjør 19,6 mill i 2020, som
tilsvarer 833 kr. pr innbygger, mens ØABV har en netto driftsutgift på 58,7 mill, tilsvarende
837 pr innbygger. Snittkostnad pr innbygger ville dermed vært på 836 kr. dersom de to
samarbeidene hadde vært sammenslått i 2020 med tilsvarende kostnader. GBR er mao litt
billigere i drift pr innbygger enn ØABV i utgangspunktet.
Besparelse leder er relatert til reduksjonen fra 6 til 3 lederstillinger i brannvesena. Det er
brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende. Det vil likevel være behov for å beholde et
årsverk for å kunne drifte forsvarlig en slik stor enhet og dette er synligjort i kostnad
varabrannsjef. Disse forutsetninger bygger igjen på vurderinger fra gruppen Organisering og
dimensjonering sin analyse. Det vil også være mulig å spare på å ha felles innsatsleder brann i
et sammenslått brannvesen. Dette er en funksjon for å lede brannvesenet operativt ved større
hendelser.

Figur 5 Besparelse på ledernivå i felles brannvesen
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Økonomigruppen anser det som sannsynlig at et samarbeid også vil kunne gi reduksjon i
kostnader knyttet til vikarbruk og overtid som følge av en felles arbeidsgiver og styring av
ressurser. Et samarbeid vil kunne gi en redusert sårbarhet i bemanningen, og økt robusthet
mot endrede krav og forventninger. Det kan også være andre områder innen administrasjon,
drift og felles utstyr som kan bidra til besparelser. Dette er ikke tallfestet og slike gevinster
kommer først på noe sikt.
Fremtidig kostnad
Tabellen nedenfor gir et forenklet bilde av det enkelte brannvesen hver for seg, og samlet, når
vi tar hensyn til de elementer vi viser til i foregående avsnitt. Tallene er ikke justert opp i
fremtidige kroner, men skal gi et bilde av fremtidige brannkostnader gitt de forutsetninger
som er lagt til grunn. Pris pr innbygger er da beregnet ifht folketall 1/1-2021 som er sist
oppdaterte telling.

Figur 6 Fremtidige kostnader i et felles brannvesen etablert etter forutsetninger i ROS-analyser
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Tabellen i figur 6 viser at ved en sammenslåing vil et samlet nytt brannsamarbeid ha en netto
driftskostnad på ca 87,3 mill. etter at krav et oppfylt og synergier er hentet ut. Dette medfører
en vesentlig økning i pris på ca. 91 kr pr innbygger sammenlignet med dagens kostnad.
Dersom vi trekker ut synergiene vil brannvesenene hver for seg ha en samlet netto driftsutgift
på ca 89,8 mill. GBR vil naturlig nok ha den største økningen som følge av at ROS-kravene er
størst der, og synergiene deles på samarbeidet. Kostnaden er der ventet å øke
med ca. 8,5 millioner som vil gi en pris pr. innbygger på ca. 1.176,- mot dagens kr.833,-.
GBR og ØABV driver i dag nøysomt og har kostnadsnivå som kan sammenliknes med IKSorganiserte brannvesen i regionen. Kristiansandsregionen brann og redningsvesen ligger
omtrent der dagens kostnader er pr. innbygger, mens nyopprettede Grenland brann og redning
ligger omtrent der et felles brannvesen GBR og ØABV vil være med fremtidige kostnader.
Tabellen viser også at dersom ikke det blir noe samarbeid vil begge parter uansett måtte
forvente økte kostnader, men at GBR vil måtte belage seg på en kostnadsøkning pr innbygger
på hele 343,-, mens det i ØABV vil måtte forventes en økning på ca. 41,- pr. innbygger.
Dersom det inngås et samarbeid vil gjennomsnittkostnad pr innbygger bli ca. 927,- som da vil
være en økning for ØABV kommunene på ca. kr. 49,- mens GBR vil spare ca. kr. 249,- pr.
innbygger.
Det bemerkes at det i disse fremstillingene ikke er tatt hensyn til fordeling av samarbeidets
kostnader. Tallene er først og fremt tatt inn for å synligjøre effektene med og uten et
brannsamarbeid. Hvordan dette vil kunne fordeles innad i et fremtidig samarbeid er ikke
konkludert i denne rapporten.

4.3 Kvalitet- og leveranse
En av hovedfordelene med sammenslåing er at forebyggende og beredskapsavdeling vil
kunne få større faglig kompetanse og større robusthet siden det blir større fagmiljø. En annen
fordel er at når avdelingene blir store kan det ansette personer innen nye fagfelt f.eks. media
og kommunikasjon som i dagens samfunn er blitt et eget fag. Det er og muligheten for at flere
kan spesialisere seg innen egne fagfelt. Dette er punkter som må belyses ytterligere for å
kunne se om det er en reell gevinst å hente på en sammenslåing.
Nærhet til tjenestested kan være en suksessfaktor for vellykket forebyggende arbeid. Uten å
inneha lokalkjennskap til objekter, ressurspersoner, fagpersoner i andre profesjoner, kan
forebyggende arbeid bli mer utfordrende. Lokale brannstasjoner vil i større grad kunne ha
oversikt over, og få formidlet, forebyggende informasjon. Det er selvsagt ikke til hinder å
nytte dette i et felles brannvesen, men det vil medføre prioriteringer for å oppnå de samme
resultater. Fremmedgjøring kan medføre at det for tjenestemottakere oppnås større terskler for
å ta kontakt inn mot brannvesen.
Grimstad vil likevel kunne oppleve noe tapt nærhet i et felles brannvesen, og dette er viktig å
ta med når en tenker på avtaler som skal inngås ved et samarbeid, og hvordan
arbeidet/bemanningsplaner organiseres. En større enhet bør fortsatt ha lokalisert personell ute
i de største områdene det skal forebygges. Fordeler med dagenes organisering er den lokale
kompetansen som ligger i de etablerte brannvesen. Lokalkunnskapen kan være viktig for gode
resultat siden det er kort avstand mellom fagmiljø og tjenestemottakere. Kunnskapsflyt
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mellom avdelingene vil kunne gi økt kompetanse internt på en brannstasjon og bedre kvalitet
på brannvesenets tjenester. Prosjektet ser det derfor ikke formålstjenlig for det forebyggende
arbeidet i et felles brannvesen at alle kontorplasser flyttes fra Grimstad til Stoa. En større
forebyggende avdeling har muligheter til å øke sin tilstedeværelse i østre deler av
brannsamarbeidet med å bruke eksisterende kontorplasser i Risør. Detaljer rundt organisering
av kontorplasser må utredes i etterkant av eventuell sammenslåing, og medvirkning og
forankring bør vektlegges.
For beredskapsavdelingen finnes mange like funn som for forebygging og feiertjenesten. Ved
en mulig rotasjonsordning på vaktmannskaper mellom stasjonene kan lokalkunnskap
reduseres, mens kompetanse og robusthet har potensial til å økes. Videre er det større
muligheter til å utvikle spesialister i et felles brannvesen. Internkontroll og vedlikehold på
utstyr, bl.a. røykdykkerutstyr, vil på sikt kunne gi innsparingsmuligheter i en felles
organisasjon. Erfaringsmessig er det nødvendig med en ekstra person på hvert av de fire
vaktlagene for å dekke ferie, kurs, permisjoner og sykdom. Ved akutt oppstått fravær vil det
med to kasernerte stasjoner være mulig å forflytte personell slik at det blir mindre behov for
vikarer, eller bruk av overtid.
Oppsummert viser prosjektet at fordeler med et felles brannvesen er mulighet for å levere
høyere kvalitet på forbyggende tjenester og beredskap til regionen. Ulemper kan være tap av
nærhet og lokalkompetanse i Grimstad. Dette kan kompenseres med organisatoriske tiltak.

4.4 Organisering og dimensjonering
Prosessen med å belyse fordeler og ulemper ved et felles brannvesen vil måtte vurderes ut fra
hvor de forskjellige brannvesen står i dag og hva som eventuelt kan gi faglige og økonomiske
synergi effekter av et eventuelt samarbeid.
I motsetning til mange sammenslåingsprosesser begrenser økonomiske synergieffekter ved
brannvesen seg markant med bakgrunn i at brannvesen er tungt regelstyrt gjennom en egen
forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Denne setter spesifikke krav til
vaktlag, utstyr, antall støttestyrker, innsatstider og kompetanse i hver stilling, etc. De store
besparelsene vil kunne fremstå om man kan samlokalisere to eller flere stasjoner. Det vil
imidlertid ikke vil være mulig å imøtekomme kravene gitt i forskrift for å oppnå dette for
GBR og ØABV.
Når det gjelder stillinger er dette tilsvarende regelstyrt. Mulighetsrommet her ligger i at det
ikke er begrensninger på hvor mange ansatte lederne kan ha under seg. Det vil derfor være et
potensiale i et felles brannvesen ved at man vil kunne ha tre ledere for ett brannvesen og ikke
tre i hvert brannvesen, som nå. Dette må sammenholdes med at organisasjonen blir større, og
man vil generere behov for støtte til disse lederne.
Et annet mulig potensial for innsparing vil være innsatslederfunksjonen som hvert brannvesen
har i dag. Disse to ordningene vil kunne erstattes med en ordning, som dekker hele regionen.
Tyngre kjøretøy som hovedbiler, reservebiler (støttestyrke), tankbiler og høyderedskap vil
være bundet av krav i forskrift. Innsatstider vil være bestemmende og det vil ikke kunne gi
noen effekter i forhold til i dag ved et felles brannvesen. Det vil være en gevinst ved felles
brannvesen at det kun er behov for en kommandobil (personbil) istedenfor to.
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Begge brannvesen har i dag avvik på flere områder. GBR har delvis oppfylt sine forpliktelser
i lovverket (mangler 0,4 årsverk forebyggende i forhold til innbyggertall samt 0,6 årsverk fra
ROS arbeid). ØABV har avvik fra forskrift på stillinger og fra ROS arbeid, totalt 5 stillinger
(mangler 1 årsverk forebyggende i forhold til innbyggertall samt 2 årsverk fra ROS arbeid. I
tillegg 1 stilling i feieravdeling og 1 fast vikarstilling i beredskapsavdelingen).
Det må i tillegg nevnes at GBR står i et skifte i forhold til innbyggertall i tettsted og holder for
tiden på med en egen prosess for døgnkasernerte vaktlag med 5 mann per lag (2
døgnkasernerte i dag). Dette vil være en økning på 12 stillinger (4 vaktlag * 3 stk.) som
fortrinnsvis omgjøres fra deltid (i dag) til fulltidsstillinger. Dette vil imidlertid være
uavhengig av samarbeid med nabobrannvesen og er grundig omhandlet i delrapport
organisering og dimensjonering.
Tilsvarende er det i prosjektet gjort vurderinger omkring Froland, Moland og Stoa stasjoner.
Her er mulighetsrom for innsparinger uavhengig av om det blir felles brannvesen med
Grimstad eller ikke. I dag nytter imidlertid ØABV disse som støttestyrker og man kan dermed
ikke uten videre avvikle disse. De er en ressurs internt i ØABV i dag og det kreves derfor en
mer dyptgripende vurdering internt i ØABV om man skal gjøre noen endringer her.
På kompetansesiden fremkommer det avvik i begge brannvesen. GBR er relativt ajour med
kravene og mangler to stykker som ikke har godkjent kompetanse. I ØABV er det imidlertid
53 stykker som mangler godkjent kompetanse i forhold til sine stillinger.
Prosjektets anbefaling for organisering av feiertjenesten er at denne bør inngå i forebyggende
avdeling. I et slikt bilde bør det imidlertid etableres funksjoner under leder forebyggende for å
sikre at kontrollspennet blir ivaretatt.
Reserve-/støttestyrker og en flåtestyring ved sideforflytning vil ikke påvirkes som følge av et
felles brannvesen. Ideelt kunne man sett for seg at forskriftens krav til støttestyrker kunne
vært nyttet felles for ett brannvesen og at man ikke hadde behov for en i GBR og en i ØABV
som i dag. Forskriften stiller imidlertid tidskrav til fremmøte på skadested og avstanden
mellom regionene er for store til å få en synergieffekt av dette. Støttestyrker vil ikke påvirkers
av et felles brannvesen og det vil heller ikke gi noen praktisk gevinst av sideforflytning ved
hendelser.
Det foreligger en allerede utnyttet synergieffekt som er etablert i dag. Brannsjefsavtalen fra
2009 i Agder om å kunne benytte hverandres ressurser ved akutte oppdrag er grunnmuren for
dette. Noe som medfører at GBR kan benytte ØABV sine ressurser ved akutte hendelser og
motsatt uten videre avtaler slik det er i dag.
Det er gjennom samarbeidsavtaler allerede realisert noen samdriftsfordeler i dag. Når det
gjelder brannområder er dette bl.a. spesialisering som tauredning, dykkertjeneste og
kjemikaliedykking. Her har GBR kompetanse på tauredning, mens ØABV har kompetanse på
dykkertjeneste og kjemikaliedykking. Det er flere områder det kan etableres
spesialistfunksjoner på i et eventuelt felles brannvesen. For merkantile funksjoner er AKST,
IKT-Agder og jussnettverk eksempler.
Tjenester som GBR i dag utfører for Grimstad kommune vil kunne være vanskelig å fortsette
med i dagens omfang.
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Når det gjelder driftsform for et eventuelt fellesbrannvesen vil avgjørelser rundt dette falle på
i hvilken grad man ønsker styring og påvirkning på eget brannvesen. Arendal kommune vil
miste sin grad av påvirkning på eget brannvesen ved valg av IKS på lik linje som Grimstad vil
få mindre påvirkning ved vertskommunesamarbeid. IKS for Grimstad kommune vil gi større
grad av påvirkning enn vertskommune samarbeid. Dette med bakgrunn i at man ved IKS vil
sitte som den nest største deltaker kommune med relativt stor tyngde i representantskapet.
I prosessen er det i sluttfasen spilt inn om hva det eventuelt betyr at tettstedet Fevik deles
mellom GBR og ØABV. Dette er utførlig beskrevet i kapittel 4 i delrapporten og
konklusjonen er at det ikke fremstår hensiktsmessig å fordele tettstedet Fevik mellom ØABV
og GBR av både faglige og økonomiske årsaker. Innbyggerne i tettstedet Fevik har uansett
krav om nærmeste tilgjengelig nødressurs ved en hendelse. Dette reguleres av nødnett
uavhengig av kommune- og tettstedsgrenser. Den største robustheten i distriktet oppnås ved
døgnkasernert vaktlag i Grimstad og døgnkasernert vaktlag på Stoa.

5 Fordeler og ulemper med IKS kontra vertskommuneorganisering
5.1 Oppsummering
De to samarbeidsformene har begge sine fordeler og ulemper.
Dersom det velges IKS har flertallet av deltakerkommunene anledning til å styre hvordan
brannvesenet driftes i regionen, herunder også kontroll til å styre kostnader og plassering av
brannstasjoner med mer.
Dersom det velges vertskommunemodellen har de enkelte deltakerkommunen mindre
muligheter for å kunne påvirke kostnadsnivået på samarbeidet eller plassering av ressurser og
tilstedeværelse. Imidlertid har man da større påvirkningsmulighet ved klagebehandling av
vedtak som er fattet av brannvesenet i de aktuelle kommune. Disse skal da klagebehandles i
klageorgan i hjemkommune.
Forventninger om kvalitet og leveranse fra brannvesenet vil bli avtalt i en samarbeidsavtale i
et vertskommunesamarbeid, eller i en selskapsavtale i et IKS. Østre Agder regionråd som
interkommunalt politisk og administrativt råd kan få en større formell rolle enn dagens avtale
om det blir et vertskapskommunesamarbeid.

5.2 Rambølls vurdering om organiseringsmodell
Det er flere brannvesen i Norge som samarbeider om brannvernet, helt eller delvis. De
viktigste funnene fra utredningen gjort av Rambøll er gjengitt under, og viser at de fleste
større samarbeider (mange kommuner) har valgt IKS som samarbeidsform. Majoriteten av
vertskommunesamarbeid er 2 – 3 kommuner. ØABV er den desidert største som er funnet
med sine seks samarbeidskommuner.
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Siden det er etablert en vertskommuneavtale mellom Arendal og 6 samarbeidskommuner, er
den aktuelle problemstillingen at Grimstad slutter seg til denne avtalen med nødvendige
revisjoner av innhold, eller at det etableres et IKS med de 8 kommunene som deltakere.
Den store fordelen med administrativ vertskommuneordning er at samarbeidskommunene
ikke gir avkall på sin myndighet og styringsrett til et selvstendig rettssubjekt med sine
styringsorgan (representantskap og styre i IKS). Myndighetsavgivelsen har skjedd ved
delegasjon fra kommunestyret i samarbeidskommunen, og da til hva vi kan oppfatte som en
leverandør av tjeneste (administrasjonen i vertskommunen) der rettssubjekt vertskommunen
er garantist for leveransen. Delegasjonen kan trekkes tilbake når som helst. Men for alle
praktiske formål bør det skje med ett års varsel. Om så skjer, vil kommunen få (tilbake) sine
brannvernressurser slik dette er definert i samarbeidsavtalen.
Ved å etablere et IKS som eget rettssubjekt, blir det etablert en struktur som med sine
beslutningsorgan utøver den myndigheten som er definert i selskapsavtalen. Det er også
representantskapet i IKS som vedtar årsbudsjettet. Ved brannvern vil det være bestemmende
for hva deltakerkommunene årlig skal betales. Det vil være vanskelig for deltakerkommunene
ikke å tilpasse seg beslutningene i IKS’et. Ved uenighet er den enkleste praktiske muligheten
å oppnå flertall for sitt syn i representantskapet i allianse med andre kommuner.
En kommune kan å tre ut, med ett års varsel om ikke annet er avtalt. Da vil kommunene
likevel ikke få utbetalt mer enn det opprinnelige innskuddet. En kommune som trer ut, vil
heller ikke automatisk få tilgang på de ressursen som trengs for å etablere eget brannvesen.
Det antas likevel å være i begge parters interesse at drifteressurser overføres (personell,
maskiner og utstyr), men rettigheter og verdier knyttet til etablerte fellesanlegg trenger ikke
inngå i dette.
Et IKS vil med sine strukturelle rammer kunne være en mer effektiv aktør og beslutningstaker
enn et samarbeid som formelt er basert på bilaterale avtaler mellom en vertskommune og
mange samarbeidskommuner. Siden storparten av virksomheten innen brannvern er regulert i
lover og forskrifter der det er relativt beskjedent rom for politisk skjønn, trenger ikke det være
et stort styringsproblem. Men det er åpenbart også en struktur som det er vanskeligere å endre
eller forlate når den først er etablert.
Det er Grimstad som er i konkret beslutningsposisjon om å fortsette med kommunalt
brannvesen eller gå inn i et vertskommunesamarbeid eller et IKS. Et samarbeid vil gi både
fordeler og ulemper. I prinsippet kan fordelene være av økonomisk og kvalitativ art, mens
ulempene er å gi avkall på lokalpolitisk styring. Fordelene kan bli størst ved IKS, men det er
også de formelle styringsulempene. Det er åpenbart et politisk spørsmål å vekte de konkrete
fordelene mot ulempene ved valg av modell, det være seg å beholde dagens lokale
brannvesen, bli del av en revidert avtale om ØABV eller være med på å etablere et felles IKS
for Grimstad og kommunene i ØABV.

5.3 KS-advokatens vurdering om organisasjonsmodell
Dette delkapittelet er oppsummering fra en rapport skrevet av Erna M. Larsen i KSadvokatene som er bestilt til denne utredningen.
Dersom Arendal kommune og Grimstad kommune vedtar å slå sammen Østre Agder
brannvesen og Grimstad brann og redning kan valg av samarbeidsform ha stor betydning for
flere forhold. I denne delen av vurderingen har prosjektgruppa valgt å se nærmere på hvordan
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valg av samarbeidsform vil kunne påvirke samarbeidskommunenes grad av demokratisk
påvirkning.
For at denne vurderingen skal være i størst mulig grad juridisk korrekt og objektiv har
prosjektgruppa valgt å engasjere KS Advokatene til å gjøre en juridisk vurdering rundt disse
forholdene.
De to samarbeidsformene har begge fordeler og ulemper knyttet til seg når det gjelder å
ivareta samarbeidskommunene, og de enkelte innbyggernes muligheter til å kunne påvirke
organisering og dimensjonering av brannvesenet, samt utfall av enkeltvedtak og behandling
av klagesaker.
I et IKS er mulighetene til å øve innflytelse gjennom representantskapet. Forvaltningen av
selskapet hører under styret. Eierne kan gjennom representantskapet øve innflytelse gjennom
å gi instrukser til styret, og eventuelt omgjøre styrets beslutninger. Slik kan flertallet av
samarbeidskommunene være med å styre utviklingen av brannvesenet innenfor
samarbeidsregionen. Dette kan være aktuelt i forbindelse med for eksempel kostnadsstyring
eller plassering av brannstasjoner osv.
Et vertskommunesamarbeid har ingen slik rolledeling mellom eier og driftsledelse. Det er
fordi et vertskommunesamarbeid ikke innebærer at det opprettes en sammenslutning –
vertskommunesamarbeidet har hverken eiere eller medlemmer. Samarbeidet går ut på en
forvaltningsrettslig delegasjon fra en eller flere kommuner - «samarbeidskommunene» - til en
annen kommune – «vertskommunen» - som utrører oppgaver og treffer beslutninger på vegne
av de som har delegert kompetanse til vertskommunen.
På den annen side vil vedtak som er truffet av et IKS bli klagebehandlet i klageutvalget i
IKS`et og ikke i de enkelte deltakerkommunene. Mens et vedtak som er truffet i et
vertskommunesamarbeid skal klagebehandles i den kommunen som klagen gjelder, under
forutsetning at det ikke er opprettet egen felles folkevalgt nemd i vertskommune samarbeidet.
I vertskommunesamarbeidet har også deltakerkommunene anledning til å kunne gi instruks
om hvordan oppgaver og myndighet som er delegert fra den kommunen skal utøves, dersom
saken bare gjelder denne samarbeidskommunen eller dens innbyggere. En
samarbeidskommune også kan omgjøre vedtak som er gjort etter delegert myndighet fra den
aktuelle samarbeidskommunen, innen visse begrensninger.

5.4 Østre Agder regionråd
Kommunene i Østre Agder har etablert interkommunale samarbeidsløsninger knyttet til en
rekke områder av kommunenes virksomhet og tjenesteproduksjon. Kommunene har erkjent at
interkommunale løsninger bl.a. kan bidra til økt ressurseffektivitet og fremme høyere kvalitet
i tjenesteproduksjonen.
Østre Agder interkommunale politiske råd og regionråd består av kommunene Arendal,
Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Samarbeidet er
organisert med hjemmel i kommunelovens kapittel 18. Her sitter representanter fra hver
kommune på kommunaldirektør- og ordførernivå.
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Samarbeidet har bl.a. som formål:


Bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, som sikrer vekst i
folketall, arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder.
 Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andreorganer
på region-, fylkes- og/eller riksplan.
 Bidra til utredning av, og til å forberede etablering av samarbeidsløsninger for to eller
flere kommuner knyttet til områder av kommunenes virksomhet og
tjenesteproduksjon der kommunene finner det formålstjenlig.
Kommunene har forpliktet seg til å se på den eksisterende porteføljen av interkommunale
samarbeidsaktiviteter og -organer med sikte på å vurdere sammenslåing der hvor dette
fremstår som formålstjenlig.
Det meste av interkommunalt samarbeid i Østre Agder foregår etter
”vertskommunemodellen”. Det vil si at en kommune har arbeidsgiveransvar, driftsansvar og
budsjettansvar mot at de øvrige kommuner refunderer utgifter etter en vedtatt
samarbeidsmodell.
Rapporten fra Rambøll peker på behov for å revidere eksisterende samarbeidsavtale for
ØABV både i forhold til lovpålagte krav og til presiseringer i teksten. Dette må ivaretas
uavhengig av om det gjøres organisatoriske endringer eller om vertskommuneløsningen
videreføres. Når det gjelder myndighetsstruktur og vedtakskompetanse må dette gjennomgåes.
ØABV som vertskommune har Bystyret i Arendal som øverste besluttende organ, mens
praksis er at regionrådet kan fungere som beslutningsmyndighet. Dette kan fremstå som en
formell driftsform som vertskommune med særskilt nemnd eller IKS med
styre/representantskap.
Dersom vertskapskommuneorganisering blir valgt anbefales det en revidert
vertskommuneavtale for Østre Agder brannvesen som gir mer forutsigbarhet for drift og
investering, og gir samarbeidskommunene reell påvirkning av tjenestenivå ved at:





Samarbeidsavtalen som vertskommuneordningen baseres på kan gi utfyllende
bestemmelser knyttet til involvering av samarbeidskommuner
ved brannsjefens planlegging av virksomheten.
Samarbeidskommuner involveres i budsjetteringsprosesser ved start av arbeidet med
budsjett og handlingsprogram for både driftsbudsjettet og for investeringsprogram.
Særlige beredskapsbehov for enkeltkommuner håndteres gjennom bestemmelsene for
finansiering i samarbeidsavtalen. Eks. på dette er ekstraordinære beredskapsbehov
knyttet til sårbar trehusbebyggelse i byer og uthavner jfr Tvedestrand og Risør.
Ved behov for forankring av viktige beslutninger så kan brannsjefen
benytte samarbeidsarenaen Østre Agder rådmannsutvalg som beslutningsforum.
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6 Nullalternativet – som i dag med to brannvesen
Funn fra de fire ulike utredningene.

6.1 HR
Nullalternativet utgjør ingen særskilte konsekvenser for de ansatte i et HR-perspektiv og er
ikke utredet i prosjektet.

6.2 Økonomi
Ved nullalternativet vil det ikke være mulig å effektuere ca. 2,5 millioner i årlig gevinst på
felles ledelse. Imidlertid vil utgifter til å oppfylle krav i ROS komme for begge
brannvesenene.

6.3 Kvalitet- og leveranse
Fordeler med dagenes organisering er den lokale kompetansen som ligger i de etablerte
brannvesen i dag. Lokalkunnskapen er betydelig og avgjørende for gode resultat. Det er kort
avstand mellom fagmiljø og objekter.
Nærhet til tjenestested kan være en suksessfaktor for vellykket forebyggende arbeid. Uten å
inneha lokalkjennskap til objekter, ressurspersoner, fagpersoner i andre profesjoner, vil
forebyggende arbeid kunne bli mer utfordrende. Det er selvsagt ikke til hinder å nytte dette i
et felles brannvesen, men det vil medføre prioriteringer for å oppnå de samme resultater.
Fremmedgjøring kan medføre at tjenestemottagerne opplever større terskler for å ta kontakt
inn mot brannvesen.
Avdelingsbarrierer mellom feiertjenesten, forebyggende og beredskap er mindre ved dagens
organisering i GBR enn i ØABV. Dette bidrar til god informasjonsflyt, saker flyter fra
beredskap til forebyggende og skaper en gjensidig kunnskapsutvikling som er svært verdifull.
Større avstand her vil forringe et slikt arbeid og skape en barriere for kunnskapsutvikling/
informasjonsflyt.

6.4 Organisering og dimensjonering
Nullalternativet vil sikre styring og innflytelse best for Grimstad kommune. Dette vil gjelde
både budsjett, oppgaver, bemanning, planverk og nyttegjøring av personell i brannvesenet
tverrsektorielt.
Et samarbeid vil ikke gi utslag i færre ansatte i bunnlinjen, verken forebyggende (inkludert
feietjenesten) eller beredskap. Nullalternativet fordrer imidlertid tre ledere lokalt, brannsjef,
leder forebyggende og leder beredskap.
Det allerede eksisterende samarbeidet hvor vi har felles innkjøpsordning av bekledning, deler
spesialisttjenester som tauredning (GBR), dykkerberedskap (ØABV), kjemikalievern
(ØABV), gassflaske beskytning (GBR) etc. kan videreføres og styrkes. Det finnes flere
områder hvor vi kan dele på slike tjenester, og brannsjefavtalen fra 2009 kan videreutvikles
etter erfaringer og kunnskap fra dette prosjektet.
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7 Anbefalt prosess videre
Prosjektet anbefaler å utarbeide en strategi for veien videre, i form av en handlingsplan for
hvert av alternativene i utredningen, samt en plan for andre politiske vedtak som kan bli
aktuelle.









Uansett utfall bør det legges en plan videre som sikrer normalisering og minsker
usikkerhet for ivaretakelse av de ansatte, også ledere.
Formelle strukturer må avklares. Dersom det blir et vertskapssamarbeid må Østre Agder
regionråd sin rolle avklares i ny samarbeidsavtale. For IKS blir dette en ny juridisk
organisasjon hvor det må etableres selskapsavtale, representantskap og styre i samarbeid
med åtte eierkommuner.
Ved et eventuelt fellesbrannvesen bør avklaring av lederstillinger og innsatsledervakt
igangsettes raskt.
Ved positivt vedtak om felles brannvesen må plan for felles ROS igangsettes.
Tidshorisont for etablering av mangler ihht til egen ROS må også avklares.
Det anbefales at det gjennomføres en risikovurdering rundt bemanning når
organisasjonsmodell er valgt. Risikovurderingen må synliggjøre hva slags konsekvenser
omstillingsprosessen har for ansatte i GBR og ØABV og for tjenesten som skal leveres.
Når alternativ er valgt og det er klart om noen eller alle ansatte blir berørt av
virksomhetsoverdragelse, er det etter aml. § 16-5 slik at tidligere og ny arbeidsgiver så
tidlig som mulig skal gi informasjon om og drøfte overdragelsen med de tillitsvalgte.
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SAMMENDRAG
Prosjektgruppen har fått innspill fra andre brannsamarbeid som er organisert som IKS’er, hvor
tilbakemeldingene er positive. Økonomigruppen konkluderer med at det i disse tilfeller ikke
er samarbeidsformen som er avgjørende, men selve samarbeidet. Det legges derfor til grunn at
et samarbeid i et IKS og i en vertskommuneløsning vil ha behov for de samme tjenester
uavhengig av samarbeidsform.
Besparelse leder er relatert til reduksjonen fra 6 til 3 lederstillinger i brannvesena. Det er
brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende. Det vil likevel være behov for å beholde et
årsverk for å kunne drifte forsvarlig en slik stor enhet og dette er synligjort i kostnad
varabrannsjef. Disse forutsetninger bygger igjen på vurderinger fra org./dim gruppen sin
analyse.
Det vil også være mulig å spare på å ha felles innsatsleder brann i et sammenslått brannvesen.
Dette er en funksjon for å lede brannvesenet operativt ved større hendelser.
Til sammen utgjør dette 2,5 mill kr.
Gruppen økonomi har vurdert på et overordnet nivå de forskjellige løsningene. Ved Grimstad
sin inntreden i dagens vertskommunemodell blir netto driftskostnader pr. innbygger ca. kr.
927,-. Dette vil være en økning for ØABV kommunene på ca. kr. 49,-, mens det for GBR vil
være en besparelse på ca. kr. 249,- pr. innbygger.
Arbeidsgruppen sine beregninger har tatt utgangspunkt i driftsbudsjettene for dagens to
brannvesen. Videre hvordan dette kan løses i felleskap. Dette er en grov skisse som viser
muligheten i et felles brannvesen. Det kan ikke brukes som et ferdig budsjett og her må det
flere detaljer på plass før endelig vedtak. Det er bare sett på hovedposter vil være gjenstand
for videre beregninger.
Dagens betalingsmodell i eksisterende Østre Agder brannvesen er benyttet for å beregne
dekninger av driftsutgifter. Det kan være aktuelt å se på andre modeller som for eksempel en
flatere sats på kr. per innbygger. Dette har ikke arbeidsgruppen vurdert nærmere.

Delrapport fra gruppe økonomi

20.05.2021

3

1. MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn
I forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan ble det etablert fem forskjellige fagfelt som skal utdype
del temaer i utredningen. Disse er en kommunikasjonsgruppe, en gruppe for organisering og
dimensjonering, en for HR, en for økonomi og en kvalitet og leveranse gruppe.
Denne delrapporten beskriver hvilke konsekvenser de ulike alternative får økonomien i et felles
brannvesen.

Arbeidsgruppe økonomi består av:
Tore Olsen, gruppeleder
Jon Vidar Skogeng
Halvor Halvorsen
Brit Risdal
Knut Erik Ulltveit

GBR
Arendal kommune
Risør kommune
ØABV
ØABV

1.2 Mål for økonomi-gruppa
Vi er nå inne i andre fase av prosjektet og arbeidet i økonomi-gruppa. Mye av grunnlaget kommer fra
gruppen som ser på organisering og dimensjonering som er godt i gang. Resten av grunnlaget er av
mer generell karakter gitt i mandatet.
Gruppa skal levere underlag til en felles prosjektrapport for beslutning i kommunestyret i Grimstad
22.06.21 og bystyret i Arendal 24.06.21.
Gruppens mandat kommer fra prosjektrapport i første fase:

Arbeidsgruppen skal se på økonomiske konsekvenser med fokus på gevinster / ulemper for
alternativene et felles brannvesen ledet som vertsbrannvesen, og et felles brannvesen med IKS
som driftsform. De to driftsformene må utredes hver for seg. Brannorganiseringen må ligge
til grunn for utredningen.
Arbeidsgruppen må også se på økonomiske sekundæreffekter for hvert av alternativene.
Arbeidsgruppen støttes av jusnettverk og økonomiavdelingene i kommunene og ansatte i
brannvesenene.
Utredningen må gi sammenligningsgrunnlag mellom alternativene..
I tillegg til mandatet for arbeidet er dette førende for vårt arbeid.
Målet er å levere et objektivt, faglig og riktig situasjonsforståelse for hvilke endringer som vil
kunne gi fordeler og ulemper ved et eventuelt felles brannvesen. Samt å fremskaffe underlag
for de andre gruppene for videre arbeid.

1.3 Rammer og avgrensning
Gruppe økonomi tar for seg funn og konklusjoner fra Organisering og
dimensjoneringsrapporten. Dette blir i videre gjenstand for beregning i tre alternativer.
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1. Dagens ordning videreført men oppjustert for krav i dimensjoneringsforskriften og
ROS.
2. Sammenslått brannvesen med Grimstad inn i dagens vertskommunemodell
3. Sammenslått brannvesen opprettet som IKS.
De ulike løsningen ønskes belyst med forskjellig driftsformer og Grimstad sin inntreden i
dagens eksisterende vertskommunemodell.
Det vil være sentralt å belyse driftsutgifter og investeringskostnader separat. Her må en også
skille på varige driftskostnader og eventuelle engangskostnader. Eksempel på engangskostnad
på drift vil være å sørge for tilstrekkelig kompetanse på de mannskaper som mangler
nødvendige kurs.

2. PROSJEKT TEMA
2.1 Vurderinger rundt de tre alternativene
Økonomigruppen har fått i mandat å redegjøre for det økonomiske rundt en sammenslåing av
de to brannvesenene, og gjøre vurderinger rundt alternativene om IKs vs
vertskommunesamarbeid.
Økonomigruppen presiserer at det ikke vil være mulig å kartlegge alle detaljer rundt fordeler
og ulemper med de ulike alternativene, men har tatt for seg de viktigste vesentlige elementer
for å synligjøre disse i rapporten.
Prosjektgruppen har fått innspill fra andre brannsamarbeid som er organisert som IKS’er, hvor
tilbakemeldingene er positive. Økonomigruppen konkluderer med at det i disse tilfeller ikke
er samarbeidsformen som er avgjørende, men selve samarbeidet. Det legges derfor til grunn at
et samarbeid i et IKS og i en vertskommuneløsning vil ha behov for de samme tjenester
uavhengig av samarbeidsform.
Et IKS vil ha behov for å inngå samarbeidsavtaler med en kommune, eller et annet
kommunesamarbeid (AKST?) for å løse sine oppgaver rundt HR, arkiv og økonomi dersom
de ikke velger å ha dette «in-house». I en vertskommuneløsning vil det være vertskommunen
som i utgangspunktet vil levere disse tjenestene til samarbeidet, og samarbeidet belastes
gjennom internoppgjør ihht. en nøkkel (4%-påslag). Basert på denne forutsetningen vil det
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ikke være vesentlig forskjell på denne type kostnad ved valg av driftsform. Et IKS vil genere
noe utgifter til styreverv, men dette blir en del av en evt. framtidig selskapsavtale.

Økonomigruppen har følgelig forsøkt å gi et bilde av effektene rundt samarbeid eller ei
uavhengig av driftsform.

2.2 Grunnlag for vurderinger:
Økonomigruppen har hentet inn regnskap og budsjett for driftsårene 2019 og 2020 fra ØABV
og GBR, og lagt dette til grunn for vurderingene. Tabellene som følger er dermed basert på
faktiske regnskapstall for 2020 og innbyggertallene pr 1/1-2020.
Økonomigruppen har i de tilfeller det er fremskrevet økonomitabeller lagt til grunn
folketallene 1/1-2021, men for øvrig er alle tall i 2020-kroner.
Økonomigruppen har valgt å se på driftskostnadene i samarbeidene, og ikke hatt fokus på
investeringsområdene. Disse vil selvfølgelig også være viktig for å se på fremtidige kostnader
i samarbeidet, men er holdt utenfor i denne vurderingen da disse antas å måtte gjennomføres
uavhengig av rapportens konklusjon. Vurderinger rundt investeringer må derfor utredes
dersom det konkluderes med et samarbeid, samtidig som det må jobbes med en
fordelingsnøkkel på netto kostnader i samarbeidsavtalen.
På samme måte er engangskostnader på for eksempel manglende kompetanse i det enkelte
brannvesen utelatt i denne oversikten. Slikt etterslep på utdanning bør synliggjøres og tas i
betraktning ved inngåelse av en eventuell sammenslåing.
Økonomigruppen har hatt gjennomgang med leder av KBR, møte med jusnettverket i Arendal
og sett på tilsvarende prosjekter rundt Grenland Brann og Redning.
Økonomigruppen har lagt til grunn rapport fra Organisering og dimensjonering, og ROS
analyser fra GBR og ØABV i vår vurdering rundt fremtidige kostnader for GBR og ØABV og
et evt. nytt samarbeid. Det henvises derfor til disse for underlag for de fremtidige krav til
bemanning i påfølgende tabeller.

2.3 Konsolidert regnskap 2020
Tallene i tabellen nedenfor viser regnskapene til GBR og ØABV som er avlagt for 2020 på et
hovedpostnivå. Detaljregnskapene kan fremskaffes på etterspørsel, men økonomigruppen ser
det ikke som hensiktsmessig å ytterligere ned i detaljeringsgrad. Det er foretatt gjennomgang
av regnskapet på detaljnivå for å kartlegge ulikheter i regnskapene for å bygge disse om til å
bli sammenlignbare for videre analyse.
Korrigeringer er foretatt for å kunne sammenligne de to regnskapene:




Lønn til ledelse og administrasjon i Arendal på kr.2.891.000 er overført da disse ikke
lønnes via ØABV. Dette gjøres i GBR.
Inntektene er økt med kr.500.000 da Grimstad ikke internfakturer for
abonnementsinntekter på kommunale bygg. Dette gjøres i ØABV.
Utgiftene er økt med 4% av netto kostnader i Grimstad da det ikke foretas en
utgiftsføring for administrasjon (merkantile ressurser). Dette gjøres i ØABV.
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Lønn og sos utg.
Kjøp av tjenster i prod
Kjøp av tjenster erst prod
Overf.utg
Finansutgifter
SUM UTGIFTER

Regnskap 2020
GBR
ØABV
17 612 000 46 679 000
2 133 000
6 307 000
1 685 000
9 391 000
406 000
1 260 000
1 000
131 000
21 837 000 63 768 000

Salgsinntekter
Refusjoner
herav korrigering deltakerkom
SUM INNTEKTER

-1 330 000 -5 035 000
-1 176 000 -28 598 000
25 689 000
-2 506 000 -7 944 000

Netto driftsutgifter
Lønn ledelse (ansv 1203001)
Interfakturering kom.bygg abo
4% adm påslag av nettokostnad
Korrigert netto driftsutgift

19 331 000
0
-500 000
773 000
19 604 000

55 824 000
2 891 000
0
0
58 715 000

75 155 000
2 891 000
-500 000
773 000
78 319 000

Antall innbyggere 1/1-20
Pris pr innbygger pr dd.
Antall årsverk
Netto Kostnad pr årsverk
Netto lønnskostnad pr årsverk

23 544
833
16,30
1 202 699
1 066 031

70 173
837
43,50
1 349 770
1 046 678

93 717
836
59,80
1 309 682
1 051 953

Sum
64 291 000
8 440 000
11 076 000
1 666 000
132 000
85 605 000
0
-6 365 000
-29 774 000
25 689 000
-10 450 000

Tabellen viser at korrigerte netto driftsutgifter i GBR utgjør 19,6 mill i 2020, som tilsvarer
833 kr. pr innbygger, mens ØABV har en netto driftsutgift på 58,7 mill, tilsvarende 837 pr
innbygger. Snittkostnad pr innbygger ville dermed vært på 836 kr. dersom de to samarbeidene
hadde vært sammenslått i 2020 med tilsvarende kostnader. GBR er mao litt billigere i drift pr
innbygger enn ØABV i utgangspunktet. Til sammenligning viser tall fra KBR og Grenland at
nivået rundt 800 kr/innbygger er relativt normalt.

2.4 Kjente fremtidige kostnader
Bruk av regnskapstall for 2020 og tidligere sier ingenting om fremtiden. Økonomigruppen
mener dette er essensielt i vurderingene rundt samarbeid eller ei. Med henvisning til Org.dim
og ROS-analysene ligger det vesentlige kostnader som må være kjent for å kunne gjøre en
kvalifisert vurdering.
GBR har som følge av befolkningsveksten et krav ihht ROS på økt bemanning som vil gi økte
årlige utgifter på ca 8,5 mill, mens ØABV har et krav om økt bemanning på ca 3 mill. Det er
lagt til grunn en årsverkskostnad på 1 mill, basert på tabellen vist i forrige avsnitt. Her vil det
være noe variasjon i hva årsverkskostnaden vil være ut fra hvilke stillinger som skal besettes.
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Tabellen under synliggjør de fremtidige driftskostnadene som følge av krav i forskrift og funn
i ROS-analyse med tilhørende forebyggende og beredskapsanalyse for begge brannvesen.
Dette gapet er videre beskrevet i delrapport fra org./dim-gruppen og danner grunnlag
beregning av kostnader i et felles brannvesen. Når det skilles på krav og ROS forebyggende
har dette sammenheng med min. krav etter forskrift og det kartlagte behovet for økt
ressurstilgang. Beredskapskravet i GBR relaterer seg til kostnader å fullt ut kasernere
beredskapen på brannstasjonen. Forebyggende krav og ROS er økt stillingsbehov i det enkelte
brannvesen.

Samlet sett utgjør disse elementene 11,5 mill. kr. i fremtidige utgifter for et felles
brannsamarbeid. Det må understrekes at dette er utgifter som kommer uavhengig
sammenslåing i felles brannvesen eller ei.
I det videre arbeidet har økonomigruppen tatt med disse fremtidige kostnadene for å simulere
hva samarbeidet vil ha av utgifter når kravene er oppfylt. Når i fremtiden disse utgiftene
pådras vil være avhengig av politiske vedtak og hvor raskt en slik oppbemanning vil kunne
skje.
Fordelingen av kravene mellom GBR og ØABV vil også være viktige elementer i arbeidet
med fordelingsnøkler i et evt. nytt brannsamarbeid dersom det blir aktuelt.

2.5 Forventede synergier av sammenslåing
Økonomigruppen har som nevnt ikke lagt særlig vekt på at valg av driftsform vil være
besparende, men har sett på hva et samarbeid kan gi av synergieffekter som kan gi
innsparinger.
Det er lagt vekt på de «store linjer», og ikke gått i detalj på enkeltposter. Begge brannvesen
vil ha full drift også etter en sammenslåing, men det er ventet å kunne gi noe effekt på
ledernivå. Dette er også utredet i ORGDIM gruppen.
Økonomigruppen har derfor lagt til grunn en direkte besparelse på 2,55 mill. kr. som er vist i
tabellen nedenfor.
Besparelse leder er relatert til reduksjonen fra 6 til 3 lederstillinger i brannvesena. Det er
brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende. Det vil likevel være behov for å beholde et
årsverk for å kunne drifte forsvarlig en slik stor enhet og dette er synligjort i kostnad
varabrannsjef. Disse forutsetninger bygger igjen på vurderinger fra org./dim gruppen sin
analyse.
Det vil også være mulig å spare på å ha felles innsatsleder brann i et sammenslått brannvesen.
Dette er en funksjon for å lede brannvesenet operativt ved større hendelser.
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Estimert besparelse leder
Estimert besparerelse ress.bruk
Estimert kostnad varabrannsjef
Estimert besparelse innsatsleder
Sum forventede synergieffekter

GBR
-1 500 000
0
500 000
-250 000
-1 250 000

ØABV
-1 500 000
0
500 000
-300 000
-1 300 000

Sum
-3 000 000
0
1 000 000
-550 000
-2 550 000

Økonomigruppen anser det som sannsynlig at et samarbeid også vil kunne gi reduksjon i
kostnader knyttet til vikarbruk og overtid som følge av en felles arbeidsgiver og styring av
ressurser. Dersom GBR tas inn i ØABV kan det også gi positive effekter på
pensjonskostnadene da Arendal har egen pensjonskasse som har vist til gode resultatet
historisk. Et samarbeid vil gi en redusert sårbarhet i bemanningen, og økt robusthet mot
endrede krav og forventninger.
Dagens to brannvesen bruker i dag allerede mange felles løsninger gjennom for eksempel
IKT-Agder og AKST. Det vil likevel være områder innen administrasjon, drift og felles utstyr
som kan bidra til besparelser. Dette er ikke tallfestet og slike gevinster kommer først på noe
sikt.
Sammenslåing kan videre gi kompetanseoverføring mellom enheter som tidligere har vært
autonome. Gjennom samarbeid mellom tidligere enheter kan man trekke på gode erfaringer
fra enkelte, for å styrke det sammenslåtte brannvesenet samlet sett. Dette kan igjen bidra til
mer kostnadseffektiv drift og bedre kvalitet på tjenester. Slik kompetanseoverføring kan også
finne sted mellom uavhengige enheter, men vil sannsynligvis være lettere og forekommer mer
hyppig dersom enheter slås sammen.
Det er naturlig å forvente at det vil påbeløpe visse kostnader med en sammenslåing av dagens
to brannvesen. Innen rammen til arbeidsgruppen har det ikke vært mulig å prissette de økte
kostnadene ved en omorganisering, og den behandles dermed som en ikke –prissatt effekt.
Det vil også være kostnader knyttet til relokalisering av personell som følger av sentralisering
av spesialisttjenester. Ved en sammenslåing av de to brannvesen bør slike utgifter beregnes
mere detaljert og unngå at dette går ut over andre lovpålagte oppgaver.
Det bør også forventes noe stordriftsfordeler i ett felles brannvesen på innkjøpsområdet
generelt. Økonomigruppen har valgt å ikke forsøke å kvantifisere disse innsparingene da disse
nødvendigvis vil komme på sikt, og at en sammenslåing ofte innebærer en pukkelkostnad som
heller ikke er belyst her. Grundigere arbeid rundt disse elementene må evt tas i eget prosjekt
dersom en sammenslåing blir aktuelt.

2.6 Konsolidert netto kostnadsnivå justert for fremtidige forpliktelser og synergier
Tabellen nedenfor gir et forenklet bilde av det enkelte brannvesen hver for seg, og samlet, når
vi tar hensyn til de elementer vi viser til i foregående avsnitt. Tallene er ikke justert opp i
fremtidige kroner, men skal gi et bilde av fremtidige brannkostnader gitt de forutsetninger
som er lagt til grunn. Pris pr innbygger er da beregnet ifht folketall 1/1-2021 som er sist
oppdaterte telling.
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Lønn og sos utg.
Kjøp av tjenster i prod
Kjøp av tjenster erst prod
Overf.utg
Finansutgifter
SUM UTGIFTER

Regnskap 2020
GBR
ØABV
17 612 000 46 679 000
2 133 000
6 307 000
1 685 000
9 391 000
406 000
1 260 000
1 000
131 000
21 837 000 63 768 000

Salgsinntekter
Refusjoner
herav korrigering deltakerkom
SUM INNTEKTER

-1 330 000 -5 035 000
-1 176 000 -28 598 000
25 689 000
-2 506 000 -7 944 000

Netto driftsutgifter
Lønn ledelse (ansv 1203001)
Interfakturering kom.bygg abo
4% adm påslag av nettokostnad
Korrigert netto driftsutgift

19 331 000
0
-500 000
773 000
19 604 000

55 824 000
2 891 000
0
0
58 715 000

75 155 000
2 891 000
-500 000
773 000
78 319 000

Beredskapskrav
Forebyggende krav
Forebyggende ROS
Sum kommende forpliktelser
Prognose netto driftsutgifter
Estimert besparelse leder
Estimert besparerelse ress.bruk
Estimert kostnad varabrannsjef
Estimert besparelse innsatsleder
Sum forventede synergieffekter

7 500 000
400 000
600 000
8 500 000
28 104 000
-1 500 000
0
500 000
-250 000
-1 250 000

0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
61 715 000
-1 500 000
0
500 000
-300 000
-1 300 000

7 500 000
1 400 000
2 600 000
11 500 000
89 819 000
-3 000 000
0
1 000 000
-550 000
-2 550 000

Prognose driftsutgifter

26 854 000

60 415 000

87 269 000

23 544
23 891
833
1 176

70 173
70 278
837
878

93 717
94 169
836
954
927

Antall innbyggere 1/1-20
Antall innbyggere 1/1-21
Pris pr innbygger pr dd.
Pris pr innbygger (uten synergieff.)
Pris pr innbygger (felles brannvesen)

Sum
64 291 000
8 440 000
11 076 000
1 666 000
132 000
85 605 000
0
-6 365 000
-29 774 000
25 689 000
-10 450 000

Tabellen viser at ved en sammenslåing vil et samlet nytt brannsamarbeid ha en netto
driftskostnad på ca 87,3 mill etter at krav et oppfylt og synergier er hentet ut. Dette medfører
en vesentlig økning i pris på ca 91 kr pr innbygger sammenlignet med dagens kostnad.
Dersom vi trekker ut synergiene vil brannvesenene hver for seg ha en samlet netto driftsutgift
på ca 89,8 mill. GBR vil naturlig nok ha den største økningen som følge av at ROS-kravene er
størst der, og synergiene deles på samarbeidet. Kostnaden er der ventet å øke med ca 8,5 mill
som vil gi en pris pr innbygger på ca 1.176,- mot dagens kr.833,-.
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Tabellen viser også at dersom ikke det blir noe samarbeid vil begge parter uansett måtte
forvente økte kostnader, men at GBR vil måtte belage seg på en kostnadsøkning pr innbygger
på hele 343,-, mens det i ØABV vil måtte forventes en økning på ca 41 pr innbygger.
Dersom det inngås et samarbeid vil gjennomsnittkostnad pr innbygger bli ca 927,- som da vil
være en økning for ØABV kommunene på ca kr.49,- mens GBR vil spare ca kr.249,- pr
innbygger.
Det bemerkes at det i disse fremstillingene ikke er tatt hensyn til ROS-justeringer i fordeling
av samarbeidets kostnader. Tallene er først og fremt tatt inn for å synligjøre effektene med og
uten et brannsamarbeid. Hvordan dette vil kunne fordeles innad i et fremtidig samarbeid er
ikke mulig å konkludere med i denne rapporten, men økonomigruppen har valgt å ta med
noen vurderinger rundt dette i det påfølgende avsnitt.

2.7 Fremtidig fordeling av kostnader belyst ved ulike modeller.

Tabell 1 - Kostnader Vertskommune samarbeid ØABV med dagens
finansieringsmodell 2020 :

Kommune

Fast andel
12,5 %

Befolkningsfaktor 62,5 %

Arendal
Froland
Gjerstad
Risør
Vegårshei
Tvedestrand
Åmli

1 048 508
1 048 508
1 048 508
1 048 508
1 048 508
1 048 508
1 048 508

23 497 580
3 053 254
1 288 092
3 603 721
1 100 933
3 181 696
972 491

Sum

7 339 553

36 697 767

Andel i
%
64,03 %
8,32 %
3,51 %
9,82 %
3,00 %
8,67 %
2,65 %

ROSfaktor
justert 25
%

Netto
kostnad

Brannordningsfaktor

8 599 032
421 302
115 237
3 441 488
140 373
1 872 679
88 996

33 145 120
4 523 064
2 451 836
8 093 716
2 289 814
6 102 883
2 109 994

2 000 000

100 14 679 107

58 716 427

0

-800 000
-800 000
-400 000

-300 000
600 000
-300 000

Kostnader GBR 2020
Grimstad

19 604 240

Tabell 1: Tabellen viser netto kostnad i 2020 basert på den finansieringsmodellen som
ØABV benytter i dag. Vi har tatt med netto kostnad 2020 for GBR for å sammenlikne
kostnaden i 2020.
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Tabell 2 - Kostnader Vertskommune samarbeid ØABV med dagens finansieringsmodell 2020 :
hensyntatt/påslag av ROS-kostnader
ROSfaktor
Fast andel
BefolkningsAndel i justert 25 Påslag ROSNetto
Kommune
12,5 %
faktor 62,5 %
%
%
kostnader
kostnad
Arendal
Froland
Gjerstad
Risør
Vegårshei
Tvedestrand
Åmli
Sum

1 048 508

23 497 580

64,03 %

8 599 032

1 920 900

35 066 020

1 048 508
1 048 508
1 048 508
1 048 508
1 048 508
1 048 508

3 053 254
1 288 092
3 603 721
1 100 933
3 181 696
972 491

8,32 %
421 302
3,51 %
115 237
9,82 % 3 441 488
3,00 %
140 373
8,67 % 1 872 679
2,65 %
88 996

249 600
105 300
294 600
90 000
260 100
79 500

4 772 664
2 557 136
8 388 316
2 379 814
6 362 983
2 189 494

7 339 553

36 697 767

100 14 679 107

3 000 000

61 716 427

Kostnader GBR 2020
Grimstad
8 500 000 28 104 240
Tabell 2: Tabellen er identisk med tabellen over, men her har vi hensyntatt påslag av
fremtidige kostnader basert på ROS (risiko og sårbarhetsanalyser) foretatt av henholdsvis
ØABV og GBR.

Tabell 3 - Vertskommune/IKS samarbeid med GBR etter flat innbyggerbetaling :
Kommune

Innbyggere pr
01.01.2021

Arendal
Froland
Gjerstad
Risør
Vegårshei
Tvedestrand
Åmli
Grimstad

45065
6004
2430
6762
2128
6067
1822
23891

47,86
6,38
2,58
7,18
2,26
6,44
1,93
25,37

Sum

94169

100

% andel

Netto
kostnader

Netto kostnad
41 762 974
5 564 072
2 251 948
6 266 531
1 972 076
5 622 456
1 688 497
22 140 446

87 269 000

87 269 000

Tabell 3: Tabellen viser GBR sammenslått med ØABV etter en flat innbyggerbetaling. Vi
har hensyntatt påslag av fremtidige kostnader (ROS) og forventede inntekter.
Vertskommune/IKS er ikke avgjørende for tallene. Innbyggertall er basert på 01.01.2021.
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Tabell 4 - Vertskommune/IKS samarbeid med GBR med fastdel 15% og
innbyggerbetaling :
Kommune

Innbyggere pr
01.01.2021

% andel

Grunnlag

Fastdel
andel 15 %

Befolknings
faktor 85 %

Netto
kostnad

Arendal
Froland
Gjerstad
Risør
Vegårshei
Tvedestrand
Åmli
Grimstad

45065
6004
2430
6762
2128
6067
1822
23891

47,86 %
6,38 %
2,58 %
7,18 %
2,26 %
6,44 %
1,93 %
25,37 %

41 632 328
5 546 666
2 244 903
6 246 928
1 965 907
5 604 867
1 683 215
22 071 185

1 631 175
1 631 175
1 631 175
1 631 175
1 631 175
1 631 175
1 631 175
1 631 175

35 390 843
4 717 793
1 907 822
5 309 366
1 671 193
4 762 161
1 427 169
18 760 252

37 022 018
6 348 968
3 538 997
6 940 541
3 302 368
6 393 336
3 058 344
20 391 427

Sum

94169

100,00 %

86 996 000

13 049 400

73 946 600

87 269 000

Tabell 4: Tabellen viser fordelingen i forhold til innbyggertall, men med en fast andel til alle
kommunene på 15 %. Denne modellen benyttes allerede i dag i ØABV og tar høyde for
beredskapen i samarbeidet. Det er hensyntatt påslag av fremtidige kostnader (ROS) og
forventede inntekter.
De forskjellige betalingsmodellene gir utslag i hvor mye deltakeravgiften for den enkelte
kommune vil være i et felles brannvesen.

2.8 Dagens betalingsmodell i Østre Agder brannvesen
Finansieringen av Østre Agder brannvesen var ikke del av oppdraget med ny betalingsmodell.
Tjenesten blir gjenstand for en egen vurdering på grunnlag en ROS-analyse og en vurdering
av brannordningen i den enkelte kommune. Ved vurdering av ny finansieringsordning for
tjenestene vil betalingsmodellene for interkommunale tjenester bli vurdert som et aktuelt
grunnlag. Dagens betalingsmodell ligger til grunn for finansiering av Østre Agder brannvesen
fra og med 2020. Modellen baserer seg på en lik andel 15%, en andel etter innbyggertall i
kommunen og en del som har utgangspunkt i ROS-analysen/brannordningen.
Pkt 8 i dagens samarbeidsavtale i ØABV
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3. KONKLUSJONER
Økonomigruppen har hentet inn regnskap og budsjett for driftsårene 2019 og 2020 fra ØABV
og GBR, og lagt dette til grunn for vurderingene. Økonomigruppen har valgt å se på
driftskostnadene i samarbeidene, og ikke hatt fokus på investeringsområdene.
Beregninger viser at ved en sammenslåing vil et samlet nytt brannsamarbeid ha en netto
driftskostnad på ca 87,3 mill etter at krav et oppfylt og synergier er hentet ut. Dette medfører
en vesentlig økning i pris på ca 91 kr pr innbygger sammenlignet med dagens kostnad.
Det bør også forventes noe stordriftsfordeler i ett felles brannvesen på innkjøpsområdet
generelt. Økonomigruppen har valgt å ikke forsøke å kvantifisere disse innsparingene da disse
nødvendigvis vil komme på sikt, og at en sammenslåing ofte innebærer en pukkelkostnad som
heller ikke er belyst her. Grundigere arbeid rundt disse elementene må evt tas i eget prosjekt
dersom en sammenslåing blir aktuelt.
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SAMMENDRAG
Prosessen med å belyse fordeler og ulemper ved et felles brannvesen vil måtte vurderes ut fra
hvor de forskjellige brannvesen står i dag og hva som eventuelt kan gi faglige og økonomiske
synergi effekter av et eventuelt samarbeid.
Arbeidet har blitt støttet av uavhengig konsulent samt vurdering rundt demokratisk påvirkning
i IKS og vertskommune ved KS advokatene. Sistnevnte er ikke ferdig per nå. Men er varslet i
slutten av april.
I motsetning til mange sammenslåingsprosesser begrenser økonomiske synergieffekter ved
brannvesen seg markant med bakgrunn i at brannvesen er tungt regelstyrt gjennom en egen
forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Denne setter spesifikke krav til
vaktlag, utstyr, antall støttestyrker, innsatstider og kompetanse i hver stilling, etc. De store
besparelsene vil kunne fremstå om man kan samlokalisere to eller flere stasjoner. Det vil
imidlertid ikke vil være mulig å imøtekomme kravene gitt i forskrift for å oppnå dette for
GBR og ØABV.
Når det gjelder stillinger er det også tilsvarende regelstyrt. Mulighetsrommet her ligger i at det
ikke er begrensninger på hvor mange ansatte topplederne kan ha under seg. Det vil derfor
være et potensiale i et felles brannvesen ved at man vil kunne ha tre ledere for ett brannvesen
og ikke tre i hvert brannvesen, som nå. Dette må imidlertid sammenholdes med at
organisasjonen blir større og man vil generere behov for støtte til disse lederne.
Et annet mulig potensial for innsparing vil være innsatsleder funksjonen som hvert
brannvesen har i dag. Disse to ordningene vil kunne erstattes med en ordning, som dekker
hele regionen.
Tyngre kjøretøy som hovedbiler, reservebiler (støttestyrke), tankbiler og høyderedskap vil
være bundet av krav i forskrift. Innsatstider vil være bestemmende og det vil ikke kunne gi
noen effekter i forhold til i dag ved et felles brannvesen.
Det vil imidlertid være en gevinst ved felles brannvesen at det kun er behov for en
kommandobil (personbil). I dag er det en i GBR og en i ØABV.
Begge brannvesen har i dag avvik på flere områder. GBR har delvis oppfylt sine forpliktelser
i lovverket (mangler 0,4 årsverk forebyggende), og mangler også 0,6 årsverk fra ROS arbeid.
ØABV har avvik fra forskrift på stillinger og fra ROS arbeid, totalt 5 stillinger.
Det må i tillegg nevnes at GBR står i et skifte i forhold til innbyggertall i tettsted og holder for
tiden på med en egen prosess for døgnkasernerte vaktlag med 5 mann per lag (2
døgnkasernerte i dag). Dette vil være en økning på 12 stillinger (4 vaktlag * 3 stk.) som
fortrinnsvis omgjøres fra deltid (i dag) til fulltidsstillinger. Dette vil imidlertid være
uavhengig av samarbeid med nabobrannvesen og er grundig omhandlet i rapporten.
Tilsvarende er det i rapporten også gjort vurderinger omkring Froland, Moland og Stoa
stasjoner. Her er mulighetsrom for innsparinger uavhengig av om det blir felles brannvesen
med Grimstad eller ikke. I dag nytter imidlertid ØABV disse som støttestyrker og man kan
dermed ikke uten videre legge ned disse. De er en ressurs internt i ØABV i dag og det kreves
derfor en mer dyptgripende vurdering internt i ØABV om man skal gjøre noen endringer her.
Dette vil være av mindre betydning i et eventuelt samarbeid GBR - ØABV.
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På kompetansesiden fremkommer det avvik i begge brannvesen. GBR er relativt ajour med
kravene og mangler to stykker som ikke har godkjent kompetanse. I ØABV er det imidlertid
53 stykker som mangler godkjent kompetanse i forhold til sine stillinger.
Det er viktig at andre arbeidsgrupper som blant annet økonomi og kvalitet- og leveranse, tar
høyde for at dagens kostnadsnivå ikke har tatt utgangspunkt i ROS arbeid. Rambøll har lagt til
grunn dagens bemanning i sine vurderinger og disse tallene vil således måtte justeres med 18
stillinger (13 for GBR (12 i egen sak) og 5 i ØABV).
Gruppens anbefaling for organisering av feiertjenesten er at denne bør inngå i forebyggende
avdeling. I et slikt bilde bør det imidlertid etableres funksjoner under leder forebyggende for å
sikre at kontrollspennet blir ivaretatt, se figur 6.
Reserve-/støttestyrker og en flåtestyring ved sideforflytning vil ikke påvirkes som følge av et
felles brannvesen. Ideelt kunne man sett for seg at forskriftens krav til støttestyrker kunne
vært nyttet felles for ett brannvesen og at man ikke hadde behov for en i GBR og en i ØABV
som i dag. Forskriften stiller imidlertid tidskrav til fremmøte på skadested og avstanden
mellom regionene er for store til å få en synergieffekt av dette. Støttestyrker vil ikke påvirkers
av et felles brannvesen og det vil heller ikke gi noen praktisk gevinst av sideforflytning ved
hendelser.
Det foreligger imidlertid en allerede utnyttet synergieffekt som er etablert i dag.
Brannsjefsavtalen fra 2009 i Agder om å kunne benytte hverandres ressurser ved akutte
oppdrag er grunnmuren for dette. Noe som medfører at GBR kan benytte ØABV sine
ressurser ved akutte hendelser og motsatt uten videre avtaler slik det er i dag.
Det kunne tenkes at det fantes noe samdriftsfordeler ved styrkene i GBR og ØABV.
Rapporten omtaler dette og har vurdert det slik at det i praksis ikke vil gi effekter med spesiell
relevans som gir grunnlag for vektlegging. Her er det igjennom samarbeidsavtaler allerede
realisert samdriftsfordeler i dag. Dette gjelder områder med spesialisering som tauredning,
dykkertjeneste og kjemikaliedykking. Her har GBR kompetanse på tauredning, mens ØABV
har kompetanse på dykkertjeneste og kjemikaliedykking.
En negativ effekt for Grimstad kommune ved et eventuelt fellesbrannvesen er at man
sannsynlig vil få mindre lokal nærhet og tilstedeværelse av forebyggende og ledelse. Tjenester
som i dag utføres tverrfaglig for kommunen vil være vanskelig å fortsette med i dagens
omfang, og vil mest sannsynlig opphøre.
Når det gjelder driftsform for et eventuelt fellesbrannvesen vil avgjørelser rundt dette falle på
i hvilken grad man ønsker styring og påvirkning på eget brannvesen. Arendal kommune vil
miste sin grad av påvirkning på eget brannvesen ved valg av IKS på lik linje som Grimstad vil
få mindre påvirkning ved vertskommunesamarbeid. IKS for Grimstad kommune vil gi større
grad av påvirkning enn vertskommune samarbeid. Dette med bakgrunn i at man ved IKS vil
sitte som den nest største deltaker kommune med relativt stor tyngde i representantskapet.
Rapporten som er bestilt av KS advokatene vil belyse dette ytterligere når den foreligger i
slutten av april.
Videre vil økonomi veie tungt i dette valget og utredes dypere i økonomigruppa. Selskaps/samarbeidsavtaler vil måtte utarbeides og disse vil sannsynlig være gjenstand for en
forhandling.
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Det er imidlertid på det rene at Arendal og Grimstad kommuner vil være vesentlige aktører
inn i et eventuelt samarbeid og vil dermed besitte sterke forhandlingskort i denne
sammenhengen.
Det som imidlertid fremkommer igjennom arbeidet i gruppen er at organiseringen enten som
vertskommune eller IKS, vil være at sistnevnte vil få synliggjort tydeligere kostnader som
allerede ligger i vertskommune samarbeid i dag (HR, økonomi mv.), da disse tjenesten blir
benyttet, men ikke tydelig dokumentert.

1. MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn
I forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan ble det etablert fem grupper innenfor
forskjellige fagfelt som skal utdype del temaer i utredningen. Disse er en
kommunikasjonsgruppe, en gruppe for organisering og dimensjonering, en for HR, en for
økonomi og en kvalitet og leveranse gruppe.
Denne rapporten omhandler hvordan kravene til organisering og dimensjonering av et nytt
felles brannvesen vil bli.
Gruppen består av:
Leder

Varabrannsjef Eirik Evensen
Branningeniør Helge Hansen
Konstituert leder beredskap/varabrannsjef Olav Hansen
Branningeniør Rune Røilid
Brannkonstabel Ken Vevelstad

GBR
GBR
ØABV
ØABV
GBR

Underlaget og rammer for arbeidet i gruppen er gitt av lovverk som beskriver minimumskrav,
Stortingsmelding nr. 5, effektmål presentert i prosjektplan samt brannvesenets egne ROS-,
forebyggende- og beredskapsanalyser og danner grunnlag for en del av arbeidet i økonomi- og
kvalitet og leveranse gruppen.
Det er bestemt at dette arbeidet skal støttes av konsulent og videre at Grimstad kommune sin
rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester benyttes (AK har ikke rammeavtale på
rådgivende ingeniørtjenester). Bakgrunnen for dette er tidshorisonten for levering (utgangen
av mars 2021) gitt i prosjektplan. Videre er det utført juridiske vurderinger av KS Advokatene
knyttet til demokratisk påvirkning ved valg av selskapsform ved en eventuell sammenslåing.
Prosjektgruppen har utarbeidet en prosjektplan for gjennomføring og vurdering om utredning
av fellesbrannvesen som ble behandlet i kommunestyret i Grimstad 09.02.21 og bystyret i
Arendal 21.01.21.
Målet videre er at utredningen skal være ferdig i løpet av våren og behandles i respektive
kommune- og bystyre i løpet av juni 2021.
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Grunnlag for vurdering av felles brannvesen
- Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter
- Orienteringer i Rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd 02.12.20, Grimstad
kommunestyre 08.12.20 og Arendal bystyre 17.12.20
- ROS, beredskapsanalyse og forebyggende analyse for begge organisasjoner
- Dokumentasjon fra opprettelsen av ØABV, også inklusive GBR fra 2007 – Eikanger
rapporten
- ØABV sin analyseprosess er vurdert av konsulent Eivind Rake i 2018
- Felles «Agder brannvesen-utredning» i 2018
- Stortingsmelding nr. 5 (2020 – 2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden
- Bistandsavtale Brann Agder av 05.05.09
- Notat: “Vertskommune eller IKS” av 12.04.21 utarbeidet av Terje Norddal ved
Rambøll AS.

1.2 Effektmål fra prosjektplan
-

Visjon om et slagkraftig, profesjonelt brannvesen med faglig fokus og riktig
kompetanse. Være en faglig motor på Sørlandet, gode på samvirke og ha en kultur for
åpenhet og for å dele kunnskap og læringspunkter.
Ha felles mål som hele organisasjonen trekker mot, med formålsparagrafen i brann- og
eksplosjonsvernloven som grunnlag.
Være et brannvesen som ansatte trives i, og være stolte av jobben vi gjør.
Ingen nåværende ansatte skal bli overtallig på grunn av et nytt felles brannvesen.
Ha en ledergruppe som har mulighet til å levere på faget, med god støtte innen
økonomi og HR og eventuelle andre stabsfunksjoner.
Ha god internkontroll/HMS.
Være innovative og utadvendte.
Et felles brannvesen med både økonomiske og faglige gevinster.

1.3 Mål for organiserings- og dimensjoneringsgruppen
Vi er nå inne i andre fase av prosjektet og arbeidet i organiserings- og
dimensjoneringsgruppen er godt i gang. Arbeidet skal levere underlag til de andre gruppene
slik at det kan lages en felles prosjektrapport for beslutning i kommunestyret i Grimstad
22.06.21 og bystyret i Arendal 24.06.21.
Gruppens mandat kommer fra prosjektrapport i første fase:
Utredningen skal omfatte (men ikke begrenset til):
1. Presentasjon av driftsformene IKS og vertsbrannvesen
2. Forslag til branndokumentasjon for et felles brannvesen
3. Drøfting av hvordan brannvesenet kan driftes gjennom de to organisasjonsformene,
for å nå målene for den nye organisasjonen
Utredningen skal være for både et felles brannvesen drevet som et vertskapsbrannvesen, og et
felles brannvesen med IKS som driftsform. Det vektlegges medvirkning fra de ansatte.
Arbeidet støttes av en konsulent.
Delrapport fra arbeidsgruppe organisering og dimensjonering

12.05.2021

7

I tillegg til mandatet i prosjektplanen er dette førende for vårt arbeid:
Målet er å levere en objektiv, faglig og riktig situasjonsforståelse for hvilke endringer som vil
kunne gi fordeler og ulemper ved et eventuelt felles brannvesen. Samt å fremskaffe underlag
for de andre gruppene for videre arbeid.

1.4 Rammer og avgrensning
I dette arbeidet foreligger tydelige bindende rammer som er knyttet opp i lovverk omkring
størrelse og struktur av brannvesen. Dimensjonering og organisering av brannvesen er bundet
opp mot en egen forskrift som setter krav til hvordan et brannvesen skal organiseres, og
fremholder minimumskrav til slik organisering. Samtidig legger brannloven føringer for at;
«Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og
beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser.»
Førstnevnte baserer seg på faste parametere som innbyggertall, innbyggere i tettsted,
utrykningstider til spesielle objekter mv. Det vil imidlertid i kommuner være forskjellig
innslag av eksempelvis industri, tuneller, tett trehusbebyggelse, ikke folkeregistrerte
innbyggere (studenter, turister, fritidsboliger) mv. Dette medfører at brannvernet i enhver
kommune må vurderes særskilt gjennom en ROS analyse slik at det reelle risikobildet blir
beskrevet, jfr. brann og eksplosjonsvernloven § 9. På en slik måte vil brannvesenet bli best
mulig tilpasset og organisert for de oppgaver det kan bli stilt overfor. ROS-analysen
kartlegger med andre ord risikoen og sårbarheten i ansvarsområdet, og en supplerende
forebyggende- og beredskapsanalyse angir hvordan man skal håndtere det som skjer og med
hvilke ressurser.
Både Grimstad brann og redning (GBR) og Østre Agder brannvesen (ØABV) har etablert
fullverdige og oppdaterte ROS-analyser, både på overordnet nivå og for beredskap- og
forebyggende arbeid. Dette vil derfor være en god start for arbeidet med å utrede et eventuelt
felles brannvesen.
Brannvesen i Agder har i dag allerede et utstrakt samarbeide som i flere sammenhenger er
trukket frem av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som fruktbart. Blant
annet er den gjensidige bistandsavtalen brannsjefene på Agder etablerte i 2009 omtalt her.
Det blir samarbeidet tett med både forebyggende og beredskapsmessige oppgaver og vi
etablerte allerede i 2006 felles forum for møte mellom ledere beredskap og ledere
forebyggende i regionen.
De respektive avdelinger møtes avdelingsvis 2 – 5 ganger i året hvor felles saker er på
agendaen. Det er likefullt rom for forbedringer på dette samarbeidet.
Denne sakens utspring er først og fremst initiert av et økonomisk perspektiv og skal nå
utredes. En utredning med beskrevne fordeler og ulemper som skal synliggjøres, må omfatte
en dokumentasjon av brannvernet for et felles brannvesen. Dette arbeidet er tidligere utført i
2007 av utenforstående i forbindelse med etableringen av ØABV, hvor Grimstad var med i
prosessen. I tillegg til dette er det etablert en vurdering rundt ett felles brannvesen på Agder i
2018 som beskriver en del rundt en tilsvarende organisering.
For å skaffe tilveie et korrekt og riktig saksfremlegg til politisk behandling er det avgjørende
at det blir etablert en dokumentasjon av et slikt felles brannvesen, slik at fordeler og ulemper
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blir beskrevet på en fullgod faglig måte, både med føringer i lovverk og risiko- og
sårbarhetsanalysene (ROS) til brannvesenet.
Dimensjoneringsforskriften anfører minimum ansatte i beredskap og forebyggende. Dette må
så justeres i forhold til ROS-analyse for brannvesenet i de respektive kommunene. Det er ikke
mulig å legge seg på lavere nivå enn dette. Kommunen må følge opp eventuelle flere årsverk
som fremkommer av brannvesenets ROS-analyse. ROS-analysene er således et viktig
verktøy/ramme for dokumentasjon av brannvernet.
Det er imidlertid mulig å oppnå gevinst ved samarbeid ved felles ledelse. Dette av den grunn
at dimensjoneringsforskriften ikke anfører noe øvre ramme for hvor mange man kan lede. Det
vil derfor være potensial for å samarbeide med felles ledelse (dette arbeidet støttes av
konsulent).
Behovet for en ny dokumentasjon av brannvernet ved dagens situasjon for begge brannvesen
samlet fremstår tydelig, da samfunnet og oppgaveporteføljen i brannvesenet er endret siden
2007. Rapporten fra 2007 som vurderte et slikt fellesbrannvesen anførte nye årsverk.
Samfunnet, infrastrukturen, forventninger til hva brannvesenet skal utføre (pågående
livstruende vold (PLIVO), ambulanseoppdrag, overflateredning, tauredning mv.) og antall
innbyggere har endret seg en del siden denne ble utarbeidet. Det vil av den grunn være
formålstjenlig å få dokumentert brannvernet for å etablere et korrekt politisk
beslutningsgrunnlag.
Det vil imidlertid være tidsmessige hindringer for å få utarbeidet en komplett ROS-analyse for
totalt 8 kommuner på drøye halvannen måned (vedtak 09.02.21 til avsluttet arbeid i gruppa
31.03.21). Arbeidet vil derfor bli begrenset til de områdene som vil ha størst signifikans opp
mot opprinnelige politiske vedtak som anfører økonomiske innsparinger. Det er til tross for
avgrensninger dermed ment å sikre fullgodt politisk beslutningsgrunnlag.
Dagens organisering av 110 sentralen er besluttet flyttet til Kristiansand og det foregår egne
vurderinger og utredninger (eget prosjekt) omkring hvordan denne skal organiseres og driftes.
Det anses derfor naturlig å foreta en avgrensning om å utelate vurderinger knyttet opp mot
110 sentralen i dette prosjektet. Dette vil heller ikke påvirke organiseringen av hverken
ledelse eller feier-, forebyggende- og beredskapsavdelingene.
Det er foretatt avgrensning til konsulent ved at kun ledernivået skal beskrives (brannsjef, leder
forebyggende, leder feier, leder beredskap og eventuell stab og størrelsen på denne blir
vurdert). Bemanning under leder leddet vil bli vurdert og beskrevet i denne rapporten av
gruppen selv. Grunnlaget for denne avgrensningen er at dimensjoneringsforskriften,
kommunenes ROS, forebyggende- og beredskapsanalyser beskriver hvordan dette skal være.
Dette vil gruppen selv kunne vurdere.

1.5 Sammendrag fra Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
1.5.1 Grimstad brann og redning (GBR)
Kort konsentrat av utfordringene i GBR sin ROS.
Brannvesenet er i en særstilling i forhold til andre nødetater, da kompleksiteten av
arbeidsoppgaver og krav til øvelser gjør enheten ekstra sårbar ved hendelser av langvarig
karakter. Forventningene til hvilke oppgaver brannvesenet skal være i stand til å løse endres i
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takt med samfunnsutviklingen. GBR gjør sitt ytterste i hver enkelt hendelse for å løse den på
best mulig måte for involverte personer.
Det fremkommer at innbyggertallet i tettstedet Grimstad er høyere enn det Statistisk
sentralbyrå definerer, se GBR ROS-analyse 2020.
Forebyggendeavdeling dimensjoneres av innbyggertall i kommunen, mens
beredskapsavdelingen blant annet dimensjoneres av innbyggertall i tettsted.
GBR skal ha 2,35 årsverk med tillegg av avdelingsleder på forebyggende avdeling.
Forebyggende avdeling i Grimstad brann og redning er dimensjonert i tråd med kravene til
minimumsbemanning angitt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen,
dersom en tar høyde for at beredskapsavdelingen utfører forebyggende arbeid tilsvarende 32,5
% stilling.
Imidlertid er det etablert flere internatskoler og universitet i kommunen som medfører at det
reelle innbyggertallet er større enn det som angis av Statistisk sentralbyrå (SSB). Det må
derfor gjøres en vurdering om forebyggende avdeling må øke sin bemanning med 50 – 100 %
stilling.
Kompetansen i forebyggende avdeling er i tråd med kompetansekrav angitt i gjeldende
forskrift og i tråd med kartlagte risiko i den forebyggende analysen.
Beredskap skal (etter vurdering i Ros justert for tettstedsvurdering og studenter) ha et vaktlag
på minimum 4 personer i døgnkontinuerlig turnus (ifølge innbyggere i tettsted) – her mangler
minst 8 årsverk. Noe av bakgrunnen for kasernert styrke har også tilfang i risikoen med
omfanget av den tette trehusbebyggelsen i sentrum hvor brannsikringsplanen fremholder
viktigheten av tidlig deteksjon og rask og effektiv førsteinnsats. Samtidig tilsier byutviklingen
tettere bygging og økt utnyttelsesgrad i planarbeid. Det har blitt oppført flere leilighetsbygg
hvor brannvesenet er rømningsvei nr. 2. Dette stiller krav til beredskap på høyderedskap.
Videre er det oppført bygninger i områder uten tilstrekkelig slokkevann. Dette stiller krav om
det må være beredskap på vanntankbil. Vaktordning på høyderedskap og vanntankbil kan
kombineres, men skal ha samme beredskap som resten av vaktordningen, dette vil medføre
krav til ytterligere 4 årsverk – ett tillegg av en person per vaktlag.
Feviktun bo- og omsorgssenter må ha et heldekkende sprinkleranlegg for å kompensere for at
GBR ikke når frem innen 10 minutter etter dagens lokalisering av brannstasjon. Arbeidet med
fullsprinkling av Feviktun bo- og omsorgssenter ble tatt opp igjen høsten 2020, og vil være
ferdig i løpet av januar/februar 2021.
Scenarioanalyser viser at GBR er sårbar for alle hendelser av langvarig karakter hvor kravet
til utholdenhet og slitasje på mannskaper er stor. GBR er i likhet med mange brannvesen
sårbare ved langvarige hendelser.
I tillegg er en brann i tett trehusbebyggelse noe som vil sette store krav til vår
håndteringsevne. Det er laget en brannsikringsplan av det eksterne firmaet Cowi, for tett
trehusbebyggelse i Grimstad. Planen er et viktig arbeidsområde for alle avdelinger i GBR.
Overordnete nasjonale føringer gjennom Stortingsmeldinger tilsier at dette er i tråd med hva
GBR skal prioritere og håndtere.
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Det er et mål for GBR å øke mangfoldet i enheten. GBR har, i motsetning til flere andre
brannvesen, kvinner i både ledelse og utrykningsstyrke, men mangfoldet gjenspeiler ikke
samfunnet forøvrig.
Dagens gap
Mangler etter forskriftskrav og funn i ROS-analyse med tilhørende forebyggende og
beredskapsanalyse:
-

Forebyggende mangler 1 årsverk
Beredskap mangler per nå 12 årsverk i døgnkontinuerlig turnus. Det arbeides
imidlertid parallelt med dette som en egen intern prosess i Grimstad
I tillegg må en ATV anskaffes
En ny brannstasjon må bygges for å ivareta dagens krav til helse- miljø- og sikkerhet
for de ansatte

1.5.2 Østre Agder brannvesen (ØABV)
Kort konsentrat av utfordringene i ØABV ROS-analyse.
De siste årene har det vært satset store forebyggende ressurser til å forebygge dødsbranner
sammen med helse- og omsorgstjenestene i våre kommuner. Det er i dag 7 ansatte i
forebyggende avdeling hvor utviklingen har gått fra kvantitative mål til analysearbeid og
risikobasert forebygging. Forebyggende arbeid må likevel tilføres ett årsverk. Kravet i
brannforskrifter er ett årsverk pr. 10 000 innbyggere samt avdelingsleder. Avdelingen skal ha
8 årsverk mot dagens 7 årsverk.
Av 13 omkomne i branner i ØABV de siste 17 årene vet vi at alle tilhørte risikoutsatte
personer. Arbeid for brannsikkerhet mot utsatte grupper vil fremdeles være en svært viktig del
av brannvesenets arbeid de neste årene og feierne må også systematisk involveres i arbeidet.
Feieravdelingen er fast lokalisert i Risør og Arendal som en egen avdeling i ØABV. De har
god kjennskap til beboerne i bygninger med vedfyring, og kan gi verdifulle innspill i
kartlegging og annet arbeid inn mot risikoutsatte gruppe.
Beredskapsavdelingen har 8 brannstasjoner, hvor det er vaktordning på 3 stasjoner. Arendal
med ett vaktlag med minimum 5 (6) mannskaper hele døgnet, Tvedestrand med ett vaktlag (4
stk.) på hjemmevakt døgnet rundt og Risør med 4 dagansatte og hjemmevaktordning (4 stk.)
resten av døgnet. På de 5 andre stasjonene er det ingen vaktordning, men innkalling av
mannskaper. Samtlige i aktiv beredskapsordning bærer nødnettsradio for utvarsling.
Når 8 brannstasjoner og 194 ansatte er lokalisert i alle de 7 samarbeidskommunene vil det
tidvis oppleves at avstandene til ledelsen i ØABV sentralt kan være lang. Det er utfordrende å
drifte og administrere en organisasjon med så mange spredte driftsenheter. Det er naturlig å
styrke dette arbeidet.
Sosiale endringer, urbanisering, endringer i ulykkesbilder og økte krav til samarbeid på tvers
av både geografiske og organisatoriske grenser bidrar til at fokuset på våre tjenester endres.
Det er rimelig å anta at utviklingen fra primært branner og trafikkulykker til mer komplekse
ulykkeshendelser og redningsoppdrag vil fortsette. Det er en økende trend med ekstremvær
som har medført økt antall flommer og store snøfall med langvarig strømutfall de siste årene.
Dette er med på å gi oss nye, og antagelig de største utfordringene i forhold til vår
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håndteringsevne. Våre oppgaver er i stadig endring i forhold til samfunnets forventning til
brann- og redningsvesenet. Gjennom de siste årene har antall helseoppdrag økt samtidig som
brannvesen og helse øves i PLIVO. Etter oppstart av dykkertjeneste og samarbeid med
luftambulansen i Arendal, kan vi forvente at vi må håndtere hendelser utenfor vårt
primærdistrikt.
Det er ønskelig å gå fra hendelsesstyrt utvikling til en foregripende utvikling hvor informasjon
om risiko og sårbarhet blir et ledd i den strategiske utviklingen av ØABV.
Klimatiske hendelser med tørke og ekstremnedbør i fast og flytende form har satt kommunene
våre på prøve siste 15 år. Strøm- og teleutfall over flere døgn og oversvømmelse/flom i
tettbygde strøk har det vært flere ganger, og vi har til nå Norges største skogbrann. Alvorlige
ras- og skredulykker har vi vært forskånet mot, men dette bør tas høyde for. Det er naturlig at
vi som kommunenes primære redningsressurs deltar både i forebygging og håndtering av slike
hendelser da det er forventet at vi får mer ekstremvær. Urbanisering og fortetting rundt våre
byer, samt demografiske utfordringer med en «eldrebølge» gjør fremtiden mer komplekst for
oss. Hvis arbeidsmarkedet endrer seg til mere dagpendling ut fra tettstedene våre kan
deltidsstasjonene våre få utfordringer med god nok beredskap på dagtid.
Vi har 400 registrerte særskilte brannobjekter, hvor over halvparten finnes i Arendal. 300 av
disse er bygninger med mange mennesker eller overnatting. Videre er det 135 registrerte
objekter med farlig stoff anlegg i FAST-databasen, over halvparten er i Arendal. Dette er
boliggass anlegg samt overgrunns- og nedgravde tanker/anlegg for gass eller brannfarlig
væske i næringsområder. Objektene med behov for assistert rømning, Saltrød bo- og
omsorgssenter samt Færvik bo- og omsorgssenter er objekter med krav til utrykningstider
innen 10 minutter som ikke nås ihht. krav i dimensjoneringsforskriften.
Akland og Brokelandsheia er nærings- og industriområde hvor utrykningstiden overskrider 10
minutter. Det finnes mange overnattingssteder i regionen vår der de fleste dekkes innenfor 10
minutter innsatstid, men vi har likevel noen unntak som må analyseres. Ytterkant av alle
tettsteder nås under normale forhold innenfor 20 minutter.
Det er 5 områder av tett verneverdig trehusbebyggelse registrert på Riksantikvarens liste. Her
er øyene Merdø og Lyngør mest utsatt med hensyn til innsatsvei over sjø.
Dagens gap
Mangler etter forskriftskrav og funn i ROS-analyse med tilhørende forebyggende og
beredskapsanalyse:
-

Forebyggende mangler 3 årsverk
Feieravdeling som selvkosttjeneste må tilføres 1 årsverk i Arendal
Beredskap må anskaffe skjærslukker på en fremskutt enhet
Tankbil Gjerstad
Høyderedskap i Øst-regionen (Risør)
Røykdykkertjeneste i Froland
Brannbåt i Arendal
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2. PROSJEKT TEMA
2.1 Forskjeller ved interkommunalt samarbeid (IKS) og vertsbrannvesen
Rambøll og KS advokatene har fått oppdrag med å utrede dette. Det er i det underliggende
vurdert fordeler og ulemper ved de forskjellige driftsformene. KS advokatene er kontaktet for
å bistå i vurdering av demokratisk påvirkning for deltakerkommunene.
Rapportene er i det understående gjengitt i sin helhet.
Dersom Arendal kommune og Grimstad kommune vedtar å slå sammen Østre Agder
brannvesen og Grimstad brann og redning kan valg av samarbeidsform ha stor betydning for
flere forhold. I denne delen av vurderingen har prosjektgruppa valgt å se nærmere på hvordan
valg av samarbeidsform vil kunne påvirke samarbeidkommunenes grad av demokratisk
påvirkning.
De to samarbeidsformene har begge fordeler og ulemper knyttet til seg når det gjelder å
ivareta samarbeidkommunenes, og de enkelte innbyggernes muligheter til å kunne påvirke
organisering og dimensjonering av brannvesenet, samt utfall av enkeltvedtak og behandling
av klagesaker.
I et IKS er mulighetene til å øve innflytelse gjennom representantskapet. Forvaltningen av
selskapet hører under styret. Eierne kan gjennom representantskapet øve innflytelse gjennom
å gi instrukser til styret, og eventuelt omgjøre styrets beslutninger. Slik kan flertallet av
samarbeidskommunene være med å styre utviklingen av brannvesenet innenfor
samarbeidsregionen. Dette kan være aktuelt i forbindelse med for eksempel kostnadsstyring
eller plassering av brannstasjoner osv.
Et vertskommunesamarbeid har ingen slik rolledeling mellom eier og driftsledelse. Det er
fordi et vertskommunesamarbeid ikke innebærer at det opprettes en sammenslutning –
vertskommunesamarbeidet har hverken eiere eller medlemmer. Samarbeidet går ut på en
forvaltningsrettslig delegasjon fra en eller flere kommuner - «samarbeidskommunene» - til en
annen kommune – «vertskommunen» - som utfører oppgaver og treffer beslutninger på vegne
av de som har delegert kompetanse til vertskommunen.
På den annen side vil vedtak som er truffet av et IKS bli klagebehandlet i klageutvalget i
IKS`et og ikke i de enkelte deltakerkommunene. Mens et vedtak som er truffet i et
vertskommunesamarbeid skal klagebehandles i den kommunen som klagen gjelder, under
forutsetning at det ikke er opprettet egen felles folkevalgt nemd i vertskommune samarbeidet.
I vertskommune samarbeidet har også deltakerkommunene anledning til å kunne gi instruks
om hvordan oppgaver og myndighet som er delegert fra den kommunen skal utøves, dersom
saken bare gjelder denne samarbeidskommunen eller dens innbyggere. En
samarbeidskommune også kan omgjøre vedtak som er gjort etter delegert myndighet fra den
aktuelle samarbeidskommunen, innen visse begrensninger.
Konklusjon:
De to samarbeidsformene har begge sine fordeler og ulemper. Hvilken samarbeidsform man
bør velge avhenger av hva den enkelte deltakerkommune selv ønsker mest kontroll over.
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Dersom man velger IKS løsning har flertallet av deltakerkommunene anledning til å styre
hvordan brannvesenet driftes i regionen, herunder også kontroll til å styre kostnader og
plassering av brannstasjoner med mer.
Dersom man velger vertskommunemodellen har de enkelte deltakerkommunen små
muligheter for å kunne påvirke kostnadsnivået på samarbeidet eller plassering av ressurser og
tilstedeværelse. Imidlertid har man da større påvirkningsmulighet ved klagebehandling av
vedtak som er fattet av brannvesenet i de aktuelle kommune. Disse skal da klagebehandles i
klageorgan i hjemkommune. Her er det også mulighet for å kunne påvirke vedtak som kun
gjelder i egen kommune.
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Terje Norddal
Oppdragsgiver
Terje Norddal

Vertskommune eller IKS
Bakgrunn
Arendal og Grimstad kommuner gjennomfører en utredningsprosess med tanke på å vurdere
fordeler og ulemper med et felles brannvesen for Grimstad og Arendal. Arendal har i dag et
samarbeid med flere kommuner formalisert som med Arendal som vertskommune. Det er
ønskelig å vurdere både en vertskommuneordning og et interkommunalt selskap (IKS). Dette
notatet stiller sammen en del viktig informasjon om aktuelle ordningene.
Mange samarbeidsformer i kommunesektoren.
Lovgrunnlag for samarbeid
Kommuner har tilgang på mange formelle rammer for å organisere samarbeid. Dette er listet
opp i kommuneloven:
«§17.1 Interkommunalt samarbeid
Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt
samarbeid.
Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller
samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.»
Med tanke på organisering av brannvesen, kan det mest aktuelle lovgrunnlaget være:
• Kommuneloven §19 Kommunalt oppgavefellesskap (KO)
• Kommuneloven §20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid
• Kommuneloven §20-3 Vertskommune med felles folkevalgt nemnd
• Kommuneloven § 17-1 om interkommunalt samarbeid, og IKS-loven.
Vi er bedt om å vurdere fordeler og ulemper med IKS kontra vertskommunesamarbeid.
Kommunalt oppgavefellesskap (KO), som erstatter samarbeid etter § 27 i den gamle
kommuneloven, er dermed i utgangspunktet vurdert som uaktuell. Det kan skyldes at KO er en
form for fellesskap som egner seg best som minimumsløsning for «en enkel samarbeidsmodell
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for produksjonssamarbeid om mindre omfattende oppgaver» som det står i forarbeidene til
loven (ref: 1). Kommunale oppgavefellesskap passer best for samarbeid om oppgaver av
mindre omfang som i stor grad utføres på samme måte i alle kommuner som
sykehjemstjenester, PPT-tjenester, IKT og HR-tjenester. KO er imidlertid noe mer regulert i
den nye loven enn i den gamle. Modellen er derfor noe nærmere IKS enn den gamle §27formen.
Interkommunalt politisk råd etter §§ 18-1 - 18-4 er ikke egnet for samarbeid som innebærer
produksjon av tjenester av noe omfang.
I referansene 2, 3 og 4 finnes en del vurderinger som behandler virkninger av IKS, særlig i
forhold til kommunalt oppgavefellesskap (KO) etter den nye kommuneloven i 2020.
Vertskommunemodellen er grundig behandlet i veileder utgitt av Kommunal- og
regionaldepartementet (ref 5) basert på loven av 2007. Det er en rekke endringer i teksten i
loven av 2020, men vurderingene av modellen påvirkes neppe av disse.
Brannloven
«Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)» sies det i § 9 at: «To eller flere
kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. Kommunen
kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen
kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all
myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar».
Det synes ikke være noen bestemmelser i brannloven som er til hinder for å etablere
interkommunale samarbeidsordninger basert på noen av det aktuelle modellene.
Viktige egenskaper ved vertskommunesamarbeid
Hjemmelsgrunnlaget finnes i «Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)»
kapittel 20. Den ble vedtatt i 2018 og iverksatt fra 1. januar 2020. Den erstatter loven fra
1992. Samarbeidet kan organiseres som administrativt eller med folkevalgt nemnd. I begge
tilfeller skal det lages en samarbeidsavtale som innebærer at vertskommunen får delegert
myndighet fra samarbeidskommunen. Dette er dermed et bilateralt avtaleforhold mellom de to
kommunene. Det kan avsluttes når som helst, og er oppsigelig med ett års varsel om ikke
annet er avtalt.
Det etableres ikke et eget rettssubjekt som kan inngå selvstendige avtaler, eie eiendom eller ta
opp lån. Eksterne forpliktelser og rettigheter ligger på hver av de samarbeidende
kommunene. Vertskommunen kan i prinsippet betraktes som en leverandør til
samarbeidskommunen av tjenester til befolkningen i samarbeidskommunen med godtgjørelse
som avtalt i samarbeidsavtalen.
Administrativt vertskommunesamarbeid
Å inngå et administrativt vertskommunesamarbeid innebærer at samarbeidskommunen
delegerer til vertskommunens administrasjon å utføre de oppgaver og treffe avgjørelser i de
typer saker som inngår i samarbeidsavtalen. Delegeringen skjer formelt ved at
kommunestyret i samarbeidskommunen gir instruks til egen kommunedirektør om å delegere
sin myndighet på saksområdet til kommunedirektøren i vertskommunen.
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Modellen med administrativt vertskommunesamarbeid er særlig egnet for oppgaver og
samarbeidsområder som er regelstyrte og som krever særskilt kompetanse for å bruke et
faglig godt skjønn. Typisk motiv kan være et ønske om å styrke faglig miljø som mindre
kommuner vanskelig kan etablere. Ordningen synes være mest brukt innen barnevern. Den er
ikke tilpasset samarbeid hvor det er behov for politisk behandling av sakene. Vertskommunen
kan bare fatte vedtak i enkeltsaker som ikke er prinsipielle. Vedtak må være i tråd instruksen i
delegasjonsreglementet.
Når samarbeidskommunen delegerer myndighet til vertskommunen, innebærer ikke dette at
kommunen gir fra seg eller overfører myndigheten. Samarbeidskommunen kan som
utgangspunkt når som helst trekke den delegerte myndigheten tilbake og/eller utøve
myndigheten selv. Men det kan medføre kostnader for samarbeidskommunen å trekke seg fra
avtalen, særlig om det skjer med umiddelbar virkning. Slike eventuelle kostnader kan, i alle
fall delvis, reguleres i samarbeidsavtalen.
Vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd
Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette en felles, folkevalgt
nemnd i vertskommunen. Deltakerne kan gi nemnda myndighet til å treffe vedtak i alle typer
saker om ikke noe annet følger av lov. Da må alle samarbeidskommunene delegere samme
myndighet til den felles folkevalgte nemnda, slik at nemnda skal kunne treffe vedtak i samme
type saker på vegne av alle deltakerkommunene.
Selv om deltakerkommunene har delegert samme vedtaksmyndighet til nemnda, kan den
enkelte kommune gi sine egne instrukser om hvordan myndigheten skal utøves i saker som
alene berører kommunen eller dens innbyggere.
Ordningen med vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd synes være lite brukt. Det kan
være fordi det er en høy terskel for kommuner å overføre myndighet til å treffe politiske
beslutninger av prinsipiell betydning til ei felles nemnd for to eller flere kommuner.
Formell status
Et vertskommunesamarbeid er en avtale mellom selvstendige parter. Siden den ikke etablerer
et eget rettssubjekt, er det kommunene som har alle rettigheter og forpliktelser slik disse
framgår av avtalen. Minimumskrav til samarbeidsavtalen er regulert i kommunelovens §20-4,
klagebehandling i § 20-5-6 og lovlighetskontroll i §20-7.
Kontrollutvalget i vertskommunen fører tilsyn med vertskommunen på vegne av deltakerne.
Pålegg og sanksjoner fra statlige tilsynsmyndigheter rettes mot vertskommunen.
Avtalen kan sies opp med ett års varsel om ikke annet er avtalt.
Virkninger av vertskommunesamarbeid
Det er betydelig forskjell på virkningen av vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd
etter §20-3 og administrativt vertskommunesamarbeid etter §20-2. Samarbeid med folkevalgt
nemnd er lite bruk og egners seg neppe for samarbeid om brannvesen. Det er da også
administrativt samarbeid etter §20-2 som er formell plattform for dagens avtale om ØABV.
Det er derfor bare slik avtaleform det er aktuelt å vurdere.
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Den overordna hensikten med vertskommunesamarbeid vil typisk være å oppnå bedre kvalitet
på tjenesteproduksjonen innen saksfelt, for eksempel ved tilgang på personell bedre tilpasset
spesialisert kompetanse, eller lavere kostnader som følge av skalafordeler som normalt følger
av at produksjonsvolum samles i en større organisasjon. Begge deler blir kanskje et krav i
konkrete situasjoner.
Det kan også være andre fordeler ved et samarbeid, særlig for små kommuner der samme
person kan ha mange ulike oppgavetyper med brannvern som ett av flere fagansvar, om det er
få som deler overordnet vakt, om det er små muligheter for faglig utvikling innen saksfeltet
osv. Med administrativt vertskommunesamarbeid kan man samarbeid uten at kommunestyret i
prinsippet trenger delegere mer myndighet enn det som normalt gjøres til administrativ leder
i egen kommune.
Avtaleformen innebærer likevel at vertskommunen må bygge opp sin organisasjon til å
håndtere forpliktelsene i avtalen. Så lenge dette er driftskostnader med årlig tidsperspektiv, i
harmoni med frister for oppsigelse, vil dette bare gi moderat økonomisk risiko for
vertskommunen. Men hvis det avtales at vertskommunen skal få betalt for å gjennomføre
investeringer, kan det bygges opp verdier som må fordeles etter bestemmelser i avtalen når
den eventuelt avsluttes. Om det er behov for betydelige investeringer i en kommune, må dette
håndteres med særlig omtanke i en samarbeidsavtale. Dette er særlig viktig om det gjelder
investering med beskjeden verdi ved alternativ anvendelse.
Samarbeidskommunene vil avvikle sine ressurser og kompetanse på saksområdet. Dette vil
medføre at de ved eventuelle uttreden må bygge opp sin egen virksomhet på området, eller
inngå samarbeid med annen vertskommune. I praksis kan samarbeid med en vertskommune
være vanskelig å reversere om det har et betydelig omfang, da startkostnader med annen
ordning kan bli betydelige.
I prinsippet vil samarbeidskommunene kunne slanke sin administrative kapasitet mens den
øvrige tjenesteproduserende kapasiteten blir økt, eller kostnader redusert.
Muligheten for lokal «normal» politisk styring blir opprettholdt så lenge man snakker om
vedtak av prinsipiell karakter. I saker av ikke prinsipiell karakter blir delegasjonskjeden
lengre siden den formelt går via to rådmenn til en brannsjef med ansvar for (betydelig) større
virksomhet enn den hver enkelt kommune ville hatt.
Samarbeidskommunen kan ikke endre på vedtak av ikke prinsipiell karakter som i praksis er
fattet av vertskommunens brannsjef. Men delegasjonen kan når som helst trekkes tilbake.
Dette er likevel lite fristende da det vil føre til at avtalen i praksis opphører mens
betalingsforpliktelsen vil bestå ut avtalt oppsigelsesperiode.
Eksisterende vertskommunesamarbeid om brannvesen
Et søk på nettet viser at det er en rekke kommuner som har inngått vertskommunesamarbeid
om brannvern (og redning). Noen av disse er listet opp i tabell 1. Vi har ikke sjekket status for
avtalene, og hvor godt de fungerer.
Vertskommune
Vestvågøy

Samarbeidskommuner
Flakstad, Moskenes
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Gran
Nome
Grong
Hamar
Brønnøy
Orkland
Alver
Alstadhaug
Årdal
Herøy
Arendal

Lunner
Midt-Telemark
Høylandet, Overhalla
Stange, Løten
Vega, Vevelstad
Skaun
Modalen, Austerheim
Dønna, Leirfjord
Lærdal
Vanylven, Ulstein, Hareid
Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Åmli, Vegårshei

Figur 1: Noen kommuner med vertskommunesamarbeid om brannvern

Av de avtalene vi har funnet, er det ØABV som har de fleste samarbeidskommunene i en
ordning. Dermed er det også de lokale erfaringene her som kanskje er de mest relevante.
De fleste andre ordningen ser ut til å være mellom to eller tre kommuner med god geografisk
nærhet. I halvparten av ordningene i tabell 1 er det en mer folkerik kommune som er
vertskommune for en eller to mindre nabokommuner. De andre ordningene er mellom
kommuner der i alle fall to er relativt likeverdige i folketall. Vi har ikke undersøkt om disse
avtalene inngår i et lokalt mønster av samarbeidsavtaler der kommunene deler på
vertskommuneansvaret for ulike oppgaver.
For noen kommuner er kommentarene til inngåtte avtaler tilgjengelige på nettet, mens selve
avtalene ikke er lagt ut. Av kommentarene framgår det typisk at avtalene er motivert av lovog forskriftspålagte krav til faglig kompetanse. Dette er situasjonen i små kommuner der det
bare trengs kapasitet tilsvarende lave stillingsandeler. Det er lite hensiktsmessig og ofte
vanskelig å utvikle tilfredsstillende faglig kompetanse ved små arbeidsvolum. Det kan også
være dyr utdanning ved nyansettelser. Ved å samle ressurser i ett miljø, blir det mulig å lage
et fagmiljø, kanskje med flere heltidsansatte der brannvern i dag er deltidsfunksjoner. Lavere
innkjøpskostnader og mulighet for mer og bedre spesialutstyr er også nevnt som fordeler.
I mange avtaler er det valgt å fordele kostnader etter innbyggertall, men andre modeller
benyttes også.
Foreliggende avtale om ØABV
En avtale om vertskommunesamarbeid er i prinsippet en avtale mellom to parter,
samarbeidskommunen (kjøperkommunen) og vertskommunen (selgerkommunen).
Kommunelovens § 20-4 lister opp hvilke bestemmelser som minst skal behandles i
samarbeidsavtalen:
a. deltakerne i samarbeidet
b. hvem av deltakerne som er vertskommune
c. hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen
d. når oppgaver og myndighet skal overføres
e. hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om
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f. hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen
skal foregå
g. hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet
h. hvordan samarbeidet skal oppløses
i. annet som etter lov skal fastsettes i avtale.
Det foreligger en samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen. Av den framgår det at
samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid siden den henvises til
kommunelovens §20-2. Dette antas å være den mest tjenlige avtalemåten for denne typen
vertskommunesamarbeid. Det antas at de fleste eller alle vertskommunesamarbeid om
brannvesen er av denne typen.
Etter det vi kan se, er punktene e) og h) ikke behandlet i avtalen. Det bør også vurderes om
punkt c) er behandlet tilfredsstillende. Oppgavene er beskrevet i avtalens punkt 3 og i noen
grad i punkt 6. Men hvilken myndighet som delegeres til vertskommunens administrasjon,
synes ikke være beskrevet med god presisjon. Dette illustreres i punkt 8 i avtalen som er
vanskelig å fortolke med tanke på hvem som skal godkjenne ROS-analyser. Etter vår
oppfatning er det et faglig ansvar for brannsjefen å (sørge for å) utarbeide ROS-analyser som
grunnlag for brannsjefens forslag til brannordning. Med om ikke annet er bestemt i avtalen,
er det kommunestyret i samarbeidskommunen som skal godkjenne egen brannordning, og
dermed ROS-analysen som ligger til grunn.
I avtalen er ØABV gitt fullmakter og oppgaver der det formelt er Arendal kommune som har
ansvaret, eller mer presist, kommunedirektøren (rådmannen) i Arendal kommune etter
delegasjon fra hver av kommunedirektørene i samarbeidskommunene. Kommunestyret i
Arendal skal ha godkjent disse avtalene. Siden ØABV ikke er et eget rettssubjekt, kan enheten
lettere beskrives som etat eller prosjekt i Arendal kommune.
Avtalen har noen steder en slik form at det kan virke som om vertskommunesamarbeidet
ØABV er et selvstendig rettssubjekt. Tydeligst er dette muligens i punkt 6 der det blant annet
står at «Ved eventuelle uttreden skal……. beredskapsutstyr for hele ØABV- samarbeidet, som
er plassert ved brannstasjonen, skal tilbakeføres vertskommunesamarbeidet». Denne regelen
kan også gi uheldige effekter med tanke på interesse for investeringer i fellesanlegg så lenge
samarbeidet eksisterer, og konflikter om verdier når en eller flere kommuner eventuelt trer ut.
Det er ikke unaturlig å anta at Grimstad kan tiltre eksisterende avtale, men formelt er det fullt
mulig for Grimstad å etablere sin egen avtale med Arendal som vertskommune. For Arendal,
som har likelydende avtale med seks andre kommuner, vil det trolig være enklest å ha samme
avtale med alle samarbeidskommunene. Avtalene bør uansett inneholde alle bestemmelser
som loven krever.
Andre tema som kan inngå i en avtale
Det finnes mange avtaler om vertskommunesamarbeid tilgjengelige på nettet, f. eks. innen
barnevern, IKT, revisjon mm. Det har også vært mulig å finne hvilke kommuner som har slik
samarbeidsform for brannvesen, men de konkrete avtalene er i liten grad tilgjengelige på
nettet. Med få referanser må temaet behandles på et noe generelt grunnlag.
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Gjeldende avtale om Østre Agder brannvesen regulerer de fleste forhold som bør være
aktuelle. Den sier imidlertid ingenting om hvorfor samarbeidet er etablert. Det kan være en
styrke å konkretisere mål for hva samarbeidet skal skape av resultat som hver kommune ikke
kunne oppnå på egen hånd.
Arendal er en relativt stor kommune som samarbeider med seks mindre kommuner. Det er
naturlig å tenke at de mindre kommunene ønsker å få tilgang på fagressurser som de har liten
mulighet til å utvikle på egen hånd. For Arendal kan det være økonomiske fordeler av større
volum, men også en gevinst som følge av større kompetansemiljø. For alle kan det ha klare
fordeler å investere i felles øvingsanlegg, utvikle spesialistfunksjoner som sjøredning, å
organisere felles øvinger for utrykningsstyrkene med mer. For avtale av denne typen mener vi
det vil være det en fordel å være så tydelig som mulig på hva som har vært motivene for
avtalen. Det vil gi en retning på de ambisjoner vertskommunen bør søke å innfri på vegne at
deltakerkommunene.
Det administrative vertskommunesamarbeidet medfører at ansvaret for
samarbeidskommunens plikter etter lov og forskriftsverk delegeres til vertskommunens
kommunedirektør. Dette medfører at kommunestyret i samarbeidskommunen i utgangspunktet
beholder sin myndighet og sitt ansvar. Den politiske styringsprosessen endres ikke på annen
måte enn det som framgår av samarbeidsavtalen. Den myndighet som skal delegeres til
vertskommunen på permanent basis, bør klart framgå av avtalen. Det kan bare være
myndighet av ikke prinsipiell natur.
En vertskommuneavtale bør baseres på at bygninger og anlegg eies av respektive kommuner
og stilles til disposisjon for (vertskommunens) brannvesenet på betingelser som avtales.
Eksisterende materiell og utstyr bør også stilles (vederlagsfritt) til disposisjon for
vertskommunen. Betingelser for drift, vedlikehold og fornyelse bør vøre regulert i avtalene.
Det samme gjelder tilbakelevering og håndtering av økonomiske konsekvenser ved eventuell
oppsigelse.
Ansatte i respektive brannvesen får ansettelseforholdet overført til vertskommunen. Det bør
gjelde alle som er fulltidsansatt i samarbeidskommunens brannvesen og deltidspersonelle i
utrykningsstyrken. For andre deltidsansatte må det gjøres konkrete avtaler.
En vertskommuneavtale kan normalt sies opp med varsel på ett år. Når det eventuelt skjer,
bær det avtales at personell og materielle som tilhører brannstasjoner i
samarbeidskommunen og annen virksomhet som betjener samarbeidskommunen (feiere,
ressurser innen forebygging) skal tilføres samarbeidskommunen etter retningslinjer som
framgår av avtalen. Om det etableres felles bygninger og anlegg av betydelig verdi, i egen
kommune eller annet sted, bør det også avtales foredling av slike verdier ved eventuell
oppsigelse. Et relevant eksempel er felles øvingsområder. Slike områder kan representere
betydelige investeringer og årlige kostnader. Det gjelder også om det etableres felles
brannstasjoner eller andre anlegg.
Viktige egenskaper ved IKS
Hjemmelsgrunnlaget finnes i «Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)» av 1999, sist
endret i 2018. Selskapsformen er utviklet for samarbeidsområder av forretningsmessig preg
til forskjell fra virksomheter med betydelig forvaltningsmessig innhold. Både kommuner,
fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være deltakere i interkommunale selskaper
som er regulert etter denne loven, men verken statlige eller private virksomheter kan delta.
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Formell status
Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en selskapsavtale. Den er det rettslige grunnlaget
for samarbeidet mellom kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir
etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet.
Siden IKS i utgangspunktet er en ordning som skal være egnet for virksomhet med et
forretningsmessig preg, bør IKS være et eget rettssubjekt. Det innebærer at selskapet kan
forplikte seg på selvstendig grunnlag overfor tredjepart, altså ansatte personell, inngå avtaler
om kjøp og salg o s v.
Det er også mulig å etablere et IKS uten at det er et eget rettssubjekt. Da må en
deltakerkommunene ansette personelle og inngå avtaler og på alle måter stå for de rettslige
forpliktelsene som oppgavefellesskapet har. Dette er imidlertid en ordning som med tanke på
fullmakter og praktisk organisering vil skille seg relativt lite fra en vertskommuneordning. Vi
velger derfor bare å vurdere IKS definert som eget rettssubjekt.
I et IKS som er eget rettssubjekt, stiller deltakerkommune som garantist (§ 3 «hefter
ubegrenset») for hver sin andel av IKS-et sine økonomiske forpliktelser. I IKS-loven er det et
omfattende regelverk for hvordan verdier i selskapet skal håndteres ved ordinær drift inklusiv
oppløsning og avvikling, og i ulike avvikssituasjoner (§18 - §37). Med avvikssituasjoner
menes utlegg, arrest, konkurs, betalingsvansker, eierskifte, uttreden og utelukkelse.
Organisasjonsstruktur i et IKS
Representantskapet er øverste organet i selskapet med valgordning, myndighet og
arbeidsordning slik det framgår av § 6 - §9. Det skal ha minst én valgt representant fra hver
kommune. Selskapsavtalen bestemmer antallet fra hver kommune. Det enkelte kommunestyre
har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Et flertall i kommunestyret
kan altså bestemme hvordan representanten(e) sin(e) skal stemme i representantskapet.
Saker som regnskap, budsjett og økonomiplan behandles av representantskapet. Deltakerne
kan i tillegg skaffe seg mer kontroll ved regler i selskapsavtalen om visse typer saker som
ellers skal avgjøres av styret, må godkjennes av representantskapet. Representantskapet
utøver også kontroll gjennom å bestemme sammensetningen av styret (med unntak av
eventuelle medlemmer fra de tilsatte). Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene i
styret.
Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet. Det skal «påse at virksomheten drives i
samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og
retningslinjer fastsatt av representantskapet» (§13). Styret skal også føre tilsyn med daglig
leders ledelse av virksomheten.
Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret om selskapsavtalen ikke har lagt dette
til representantskapet.
Virkninger av IKS
Den overordna hensikten med IKS vil typisk være som for vertskommunesamarbeid, å oppnå
bedre kvalitet på tjenesteproduksjonen innen et saksfelt, eller lavere kostnader eller begge
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deler. Det siste blir kanskje et krav i konkrete situasjoner. Med et IKS må det etableres en
styrings- og ledelsesstruktur som kan håndtere en stor virksomhet med betydelig praktisk og
økonomisk aktivitet, tilsvarende hva som for et aksjeselskap. Dette gir en mulighet for
kommunene til å slippe å ha ledelsefokus på virksomheten i et IKS. Kommunens involvering
kan begrenses til valg av medlem/medlemmer av representantskapet og å betale årlig påløpte
kostnader i tråd med representantskapets vedtatte budsjett. Det vil likevel kunne ha flere
uheldige konsekvenser å overlate kommunens praktiske relasjon innen brannvern til en valgt
representant for kommunen, for eksempel ordføreren.
Et IKS har slik organisasjonsstruktur at det bør være et visst omfang på virksomheten før det
er hensiktsmessig å etablere de aktuelle elementene med representantskap, styre og daglig
leder.
Kommunene kan øve politisk innflytelse når samarbeidsavtalen blir etablert og ved instrukser
til sin/sine representanter i IKS’ets representantskap. I representantskapet har alle
medlemmene en stemme. Det fører til at alle kommuner har lik innflytelse. Om det er ønskelig
at store kommuner også skal ha større innflytelse, må det ordnes i selskapsavtalen med
vekting av stemmer eller flere representanter. Disse må stemme i samsvar med
kommunestyrets vedtak, men der det ikke foreligger noen relevant beslutning i
kommunestyret, må de stemme basert på eget skjønn. Det antas det lite realistisk å bruke
kommunens instruksjonsrett i ordinære saksforhold. Det er trolig bare praktiserbart i særlig
viktige eller prinsipielle saksforhold. Dette kan medføre at kommunenes løpende politiske
kontroll med arbeidet i et IKS, blir dårligere enn for andre samarbeidsordninger.
Antall kommuner som samarbeider i et IKS, og antall representanter i representantskapet per
kommune, vil ha stor betydning for maktforholdene i representantskapet og dermed hvem som
bestemmer hvilke forpliktelser IKS’et skal påta seg. Samarbeidende kommuner bør ha stor
grad av interessefellesskap på aktuelt saksområde, for eksempel ved at omfanget på og
geografisk fordeling av tjenestetilbudet i stor grad er lovregulert eller kan reguleres i
samarbeidsavtalen.
I et IKS har daglig leder og styret fullt ansvar og kontroll med løpende drift. Det medfører
kortere beslutningsveger enn det som normalt kan regne med i en kommune. Det bør gi større
effektivitet som resultat, men det gjør også systemet mer sårbart for de personvalgene som
blir gjort.
Eksisterende IKS-samarbeid om brannvesen
Det er ganske vanlig å organisere brannvesen som interkommunale foretak. Tabell 2 har en
liste over noen slike brann- og redningsvesen. Generelt ser det ut til å være noen flere
kommuner i de interkommunale ordningene enn i de vi har funnet med vertskommuneordning.
Men det må sies at det ikke er gjennomført et systematisk søk for å identifisere alle eller et
representativt utvalg av de to ulike ordningene.
Brannvesen
Brannvesenet Midt IKS
Follo Brannvesen IKS
Rogaland brann og redning
IKS

Adressekommune
Steinkjer
Nordre
Follo

Snåsa, Lierne, Røyrvik, Inderøy, Osen

Stavanger

Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes,
Sola, Strand, Time

Øvrige deltakerkommuner*

Enebakk, Nesodden, Frogn, Ås
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Brannvesen Sør IKS
Drammensregionens
Brannvesen IKS
Vestfold Interkommuneale
Brannvesen IKS
Indre Østfold Brann og
Redning IKS
Haugaland Brann og
Redning IKS
Valdres Brann- og
Redningstjeneste IKS
Setesdal brannvesen IKS
Kristiansandsregionen
brann og redning IKS

Mandal

Marnadal, Lindesnes, Audnedal

Drammen

Krødsherad, Lier, Sigdal, Øvre Eiker

Tønsberg

Horten, Holmestrand, Færder

Indre
Østfold
Haugesun
d*
NordAurdal*
Evje og
Hornnes
Kristians
and

Skiptvet, Marker
Etne, Bokn, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira,
Vindafjord, Karmøy
Etnedal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre,
Sør-Aurdal
Bygland, Valle, Bykle, Iveland
Vennesla, Lillesand, Søgne, Birkenes, Finsland,
Hægeland

Figur 2: Noen interkommunale brannvesen

*Kommunen er ikke deltaker i IKS’et
De interkommunale ordningene synes ha flere deltakere enn vertskommuneordningene. De
omfatter gjerne også større geografiske områder. To av IKS’ene har valgt forretningskontor i
kommuner som ikke inngår i ordningen. Det gjelder Haugaland og Valdres der IKS’ene har
forretningsadresse i Haugesund og Fagernes.
Viktige element i eventuell avtale
Det er inngått mange IKS-avtaler om brann- og redningsvesen. Alle slike selskapsavtaler må
inneholde reguleringer i henhold til minimumskravene i IKS-loven slik de framgår av § 4. De
fleste kravene er av formell art med lite potensial for interessekonflikter. Men noen kan være
mer krevende.
Vi sett gjennom 8 ulike avtaler som er inngått. På de fleste områder er de ganske like i
innhold, men enkelte steder er det valgt forskjellige løsninger som kan være betydningsfulle,
særlig med tanke på formål, fordeling av kostnader og representasjon/stemmeregler i
selskapets øverste organ, representantskapet.
Navn, deltakere og hovedkontor
Avtalene er naturligvis ulike i innhold, men med samme type innhold i alle.
Formål
Noen har valgt å begrense formålet til de oppgavene som følger av brannloven og naturlig
tilhørende virksomhet innen redning m m. Andre har valgt å legge inn åpning for å inngå
avtaler med andre kommuner, selskaper og virksomheter, i noen tilfeller også å kunne selge
tjenester.
Representantskapet
Representantskapet er selskapets høyeste organ og har ansvaret for å styre virksomheten i
samsvar med selskapsavtalen. Før selskapet er etablert, må alle deltakerne være enige og
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godkjenne selskapsavtalen. Om ikke annet er bestemt i selskapsavtalen, kan
representantskapet endre den med 2/3-dels flertall der avtalen ikke omhandler minstekravene
i loven til denne avtalen. Disse delene kan bare endres ved enighet.
Selskapsavtalen bestemmer hvor mange medlemmer representantskapet skal ha. Minstekravet
er en representant per kommune oppnevnt av kommunen. Reglene for avstemming er en viktig
del av dette bildet. Der er det tre prinsippløsninger som benyttes:
• En representant per kommune som har en stemme. Dette er lovens hovedregel hvis
annet ikke er bestemt.
• En eller flere representanter per kommune der alle har en stemme. Antallet per
kommune må avtales i selskapsavtalen.
• Det er en representant per deltakerkommune som stemmer med vekt avtalt i
selskapsavtalen.
Deet skal oppnevnes minst like mange vararepresentanter som representanter. Dette ordnes i
nesten alle avtalene med ett personlig varamedlem, men flere kan også bestemmes.
I de tilfellene man har ønsket å gi ulik makt til kommunene, f.eks. som følge av folketall eller
eierandeler, er dette i noen tilfeller ordnet ved vekting av stemmene og andre steder ved at
noen kommuner har flere representanter. Når en kommune har flere, kan alle kan instrueres
av sin kommune. Det antas likevel at slik instruksjon ofte kan være vanskelig å gjennomføre
om den skal baseres på vedtak i kommunens folkevalgte organ.
Ordningen med bare en representant per deltakerkommune er mest benyttet i de avtalene vi
har vurdert. Dette er konkretisert til ordfører i ett tilfelle. I flere av avtalene er det ikke
benyttet stemmevekting basert på folketall eller eierandeler. Representantskapet oppgaver og
myndighet ellers, synes være behandlet relativt likt i de avtalene vi har vurdert.
Styret
Styret har i prinsippet sine fullmakter fra representantskapet. Men antall styremedlemmer og
eventuelle krav til sammensetning av styret, framgår noe ulikt i selskapsavtalene. 5 deltakere
fra eiersiden er det mest vanlige. I tillegg kommer representanter fra de ansatte i h t IKSlovens krav, eller i noen tilfeller som bestemt i selskapsavtalen. Det kan også være krav om at
en eller flere kommuner skal være representert i styret.
Ansvar og myndighet for styret følger samme mønster i alle avtaler.
Eierandel og ansvarsdel
Eierandel blir et resultat av innskutt kapital i selskapet. Kapital kan skytes inn som fysiske
eiendeler eller som likvide midler. Ved etablering av IKS synes det vanlig å skyte inn
maskiner, materiell og utstyr som benyttes av dagens kommunale brannvesen, enten til
bokført verdi eller etter annen verdivurdering. Det er også vanlig at vedkommende kommuner
har eiendommer og bygninger i eget eierskap og leier dette ut til IKS’et basert på selvkost.
Men det finnes også andre løsninger.
Den enkelte deltakeren svarer for sin eierandel av selskapets forpliktelser om ikke annen brøk
er avtalt i selskapsavtalen. Ingen av de avtalen vi har sett på, har avtalt annen ordning.
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Flere avtaler har en premiss om at alle kommuner skal bidra med samlet kapital som
reflekterer kommunens andel av det totale folketallet i ordningen. Hvor stor totalkapital som
skal skytes inn, er et viktig spørsmål både for kommunene og for IKS’et. Man må ta hensyn til
at IKS’et vil få et likviditetsbehov om en stor del av kapitalen skytes inn som anleggsmidler.
IKS-loven sier at et IKS ikke kan ta opp lå uten at det er hjemlet i selskapsavtalen. Det er
gjort i de fleste avtalene og kan dermed benyttes av IKS’et for å oppnå tilstrekkelig likviditet.
Hvor hensiktsmessig dette er, kan sikkert diskuteres. Det er også en rekke begrensning i loven
på hvilke lån et IKS kan ta opp.
Et IKS kan bygge opp fond, men hensikt og mulig omfang bør reguleres i selskapsavtalen.
Årlig deltakerbetaling
Det er et vanlig krav i avtalene at IKS’et skal sørge for en brannordning m m som ivaretar
brannlovens krav. Det blir opp til de styrende organene i IKS’et å konkludere på hva dette i
praksis innebærer. Hvis en kommune ønsker bedre ordning, er dette mulig i de fleste avtaler,
men da må kommunen dekke den ekstra kostnaden dette medfører.
Den ordinære deltakerbetalingen er i de fleste avtalene basert på en sammenheng mellom
eierandeler, folketall og fordeling av årlige driftskostnader. Mange avtaler har en tilnærmet
proporsjonal sammenheng mellom folketall og deltakerbetaling.
Uttreden eller avvikling
IKS-loven gir anvisninger for uttreden, utelukkelse og avvikling. En kommune kan tre ut av
samarbeidet med ett års varsel ifølge loven. Noen avtaler krever to års varsel. Ved uttreden
skal kommunen få en utløsningssum som ikke kan overstige kommunens innskudd. Det
innebærer at verdier som er akkumulert i selskapet etter oppstart, ikke vil tilfalle kommunen
som trer ut. Men om verdier er redusert/forfalt, vil kommunen måtte bære sin andel av tapet.
Andre avtaleforhold
De fleste IKS-avtaler har en bestemmelse om å etablere valgkomite. I de ulike avtalene finnes
det en rekke del bestemmelser som regulerer ulike forhold som godtgjørelse for verv,
medlemskap i KS-bedrift, habilitet, åpenhet mm.
1. Politiske og økonomiske virkninger
Politisk sjølråderett
Norge har et politisk styringssystem som i prinsippet har tre politiske nivå; stat,
fylkeskommune og kommune. Staten har i utgangspunktet all politisk (lovgivende) makt. All
politisk makt hos kommuner og fylkeskommuner er regulert av statens lover. Siden statens
delegasjon av myndighet skjer direkte til kommuner eller fylkeskommuner, men på ulike
saksområder, er det i praksis bare to politiske beslutningsnivå innen de fleste saksfelt, staten
og fylkeskommune eller kommune. Dette siden delegasjon fra staten til kommunene ikke skjer
via fylkeskommunene.
Brannvern og tilhørende arbeidsområder er gjennom lov tillagt kommunene som myndighet
og dermed ansvar. Kommunene kan ikke fri seg fra de deler av dette saksfeltet som er
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lovbestemt, men kan organisere seg sammen med andre kommuner for å håndtere det rent
praktisk. Da er det vertskommunesamarbeid eller IKS som er de realistiske alternativene.
Motivene for samarbeid vil i prinsippet være:
• Redusere kostnader
• Bedre kvaliteten på tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse.
For kommunen som søker samarbeid, vil den åpenbare motposten være å måtte tilpasse seg
beslutninger i andre kommuner. Det kan medføre interessekonflikter og tap av sjølstendighet.
For brannvesen er omfanget på tjenesteproduksjon og innholdet i myndighetsutøvelsen
relativt detaljert regulert av staten. Dermed trenger ikke de mulige interessekonfliktene være
store, og kanskje ganske forutsigbare. Men dette er en politisk avveining hver kommune må
forta. Dette temaet er i noen grad behandlet i (ref. 6).
Virkninger på kostnader og kvalitet
I økonomisk teori og empiri blir det ofte vist til skalafordeler eller storskalafordeler. Rent
matematisk er dette definert som reduserte grensekostnader når produksjonen øker. Alle med
praktisk erfaring vet at dette stemmer, i alle fall i mange situasjoner. Om du skal lage brød og
har en miksmaster og ovn med plass til deig for 4 brød, så tar det ikke 4 ganger så lang tid å
lage 4 brød i en omgang, som deig for hvert av 4 brød med steiking etter hverandre. Her er
grensekostnaden (tid og strøm) åpenbart mindre for brød nr 2 og nr 3 og minst for nr 4. Dette
er en effekt som finnes i nesten all produksjon av varer og tjenester. Men man må være
oppmerksom på at det finnes også tilfeller med økende grensekostnad ved økende produksjon.
I eksempelet vil det være når man trenger brød nr 5, men ikke mer enn det. I dette eksempelet
forutsetts kvaliteten lik og uavhengig av antall produsert. Men det er ikke urimelig å anta at
den som ofte gjør det samme, også trenes opp til å gjøre det med bedre kvalitet.
Det er generelt tre metoder som benyttes for å oppnå storskalafordeler:
1. Større omsetning og produksjon ved større salg i et marked.
2. Felles organisering for flere virksomheter med samme produksjon, men på ulike
steder.
3. Samle hele produksjonen i en fysisk produksjonsenhet.
Den første metoden vil de fleste private bedriftene søke å benytte, i alle fall innen rammen av
tilgjengelig produksjonskapasitet. Metoden er ikke tilgjengelig for brannvesen, men det er
metode nr 2. Siden kravet til produksjonskapasitet i store grad er lovregulert tilordnet
geografiske områder, er det likevel relativt lite som kan gjøres for å redusere kostnader.
Metode nr 3 har heller ikke potensial med særlig volum siden det ikke er mulig å erstatte de to
brannstasjonene i Arendal og Grimstad med en felles som følge av krav til utrykningstid. Det
er mye som tyder på at storskalafordeler som følge av reduserte grensekostnader, vil gi
beskjedne effekter for Grimstad brannvesen sammen med ØABV.
Mye tyder på at de klareste gevinstene må hentes i form av bedre kvalitet. D v s færre branner
som følge av bedre forebyggende arbeid og raskere bekjempelse av branner som følge av
bedre øving og trening m m. Tilsvarende kan gjelde for andre innsatsområder som f. eks.
trafikkulykker, sjøredning m m. Det er mange forhold som kan påvirke kvalitet. Det er viktig å
identifisere faktorer som er avhengige av former for felles organisering samme med andre
kommuner.
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Man bør trolig også ta hensyn til at et brannvesen som bare betjener en kommune mer
uformelt kan utføre oppgaver for kommunen det er vanskeligere for et felles brannvesen å
bidra på andre områder enn det som framgår av samarbeidsavtalen. En
beredskapsorganisasjon kan ha ikke ubetydelig reservekapasitet til oppgaver som ikke er i
konflikt med beredskapsbehovene. Eventuelle volum på slik produksjon bør også være med i
en vurdering.
Konkretiserte skalaeffekter
I (ref 6) er det gjort beregninger av Oslo Economics som påviser samfunnsøkonomiske
positive skalaeffekter av større brannvesen. I (ref 7) er det gjort en konkret sammenlikning av
årsverk brannvesen i 13 brannvesen, de fleste med størrelse på nivå med ØABV eller større. 7
av de 13 har en bemanning på 0,7 årsverk per 1000 innbyggere, en har 0,8, tre har 0,9, en
har 1 og en har 1,2. Gjennomsnittet for alle er 0,82. årsverk per 1000 innbyggere.
Vi har beregnet antall årsverk i brannvesenet per 1000 innbyggere til 0,89 for Grimstad og
0,83 for ØABV. Dette er beregning baser på stillingshjemler som faktisk er i bruk i respektive
brannvesen i h t oppgaver i uttrykt vedlegg (regneark). Dette er tall som ligger ganske nær
gjennomsnittet for de 13 i (ref 7), men også på et nivå som kan indikere muligheter for
kostnadsreduksjoner i form av samlet noe mindre bemanning.
20 000 innbyggere i tettstedet medfører imidlertid et sprang i kravet til kasernert bemanning
der det neste spranget er ved 50 000 innbyggere. Siden Grimstad tettsted nå har passert 20
000 innbyggere og må tilpasse seg dette kravet, medfører dette at kommunen framover blir
liggende relativt høyt i bemanning, noe som også bør inngå i vurderingen.
I (ref. 6) er det gjort økonomiske beregninger av tre modeller for organisering av brannvesen
basert på (tidligere) fylkesinndeling i modell 1, minst 100 000 innbyggere i modell 2 og minst
20 000 innbyggere i modell 3. Alle modeller ble vurdert som tilfredsstillende med tanke på
kvalitet på de tjenestene brannvesen skal yte, men modell 1 ble vurdert som best i et
samfunnsøkonomisk perspektiv og modell 3 var best med tanke på lokalkunnskap og hensynet
til kommunens påvirkning på brann- og redningsvesen.
Drøfting av avtaleform
Siden det er etablert en vertskommuneavtale mellom Arendal og 6 samarbeidskommuner, er
den aktuelle problemstillingen at Grimstad slutter seg til denne avtalen med nødvendige
revisjoner av innhold, eller at det etableres et IKS med de 8 kommunene som deltakere.
Når kommuner har etablert samarbeid om felles brannvesen, så er vertskommuneordning
typiske valg når 2-3 kommuner inngår i ordninga. Med flere kommuner enn 4, har alle som vi
har registrert, valgt IKS, men med unntak av ØABV. Dette er vertskommuneordninga om
brannvesen med desidert størst antall deltakerkommuner.
Den store fordelen med administrativ vertskommuneordning er at samarbeidskommunene ikke
gir avkall på sin myndighet og styringsrett til et selvstendig rettssubjekt med sine
styringsorgan (representantskap og styre i IKS). Myndighetsavgivelsen har skjedd ved
delegasjon fra kommunestyret i samarbeidskommunen, og da til hva vi kan oppfatte som en
leverandør av tjeneste (administrasjonen i vertskommunen) der rettssubjekt vertskommune er
garantist for leveransen. Delegasjonen kan trekkes tilbake når som helst. Men for alle
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praktiske formål bør det skje med ett års varsel. Om så skjer, vil kommunen få (tilbake) sine
brannvernressurser slik dette er definert i samarbeidsavtalen.
Ved å etablere et IKS som eget rettssubjekt, blir det etablert en struktur som med sine
beslutningsorgan utøver den myndigheten som er definert i selskapsavtalen. Det er også
representantskapet i IKS som vedtar årsbudsjettet. Ved brannvern vil det være bestemmende
for hva deltakerkommunene årlig skal betales. Det vil være vanskelig for deltakerkommunene
ikke å tilpasse seg beslutningene i IKS’et. Ved uenighet er den enkleste praktiske muligheten å
oppnå flertall for sitt syn i representantskapet i allianse med andre kommuner.
En kommune kan å tre ut, med ett års varsel om ikke annet er avtalt. Da vil kommunene
likevel ikke få utbetalt mer enn det opprinnelige innskuddet. En kommune som trer ut, vil
heller ikke automatisk få tilgang på de ressursen som trengs for å etablere eget brannvesen.
Det antas likevel å være i begge parters interesse at drifteressurser overføres (personell,
maskiner og utstyr), men rettigheter og verdier knyttet til etablerte fellesanlegg trenger ikke
inngå i dette.
Et IKS vil med sine strukturelle rammer kunne være en mer effektiv aktør og beslutningstaker
enn et samarbeid som formelt er basert på bilaterale avtaler mellom en vertskommune og
mange samarbeidskommuner. Siden storparten av virksomheten inne brannvern er regulert i
lover og forskrifter der det er relativt beskjedent rom for politisk skjønn, trenger ikke det være
et stort styringsproblem. Men det er åpenbart også en struktur som det er vanskeligere å
endre eller forlate når den først er etablert.
Det er Grimstad som er i konkret beslutningsposisjon om å fortsette med kommunalt
brannvesen eller gå inn i et vertskommunesamarbeid eller et IKS. Et samarbeid vil gi både
fordeler og ulemper. I prinsippet kan fordelene være av økonomisk og kvalitativ art, mens
ulempene er å gi avkall på lokalpolitisk styring. Fordelene kan bli størst ved IKS, men det er
også de formelle styringsulempene. Det er åpenbart et politisk spørsmål å vekte de konkrete
fordelene mot ulempene ved valg av modell, det være seg å beholde dagens lokale
brannvesen, bli del av en revidert avtale om ØABV eller være med på å etablere et felles IKS
for Grimstad og kommunene i ØABV.
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Vurdering av hvilken samarbeidsform som ivaretar demokratisk styring på
best måte – KS advokatene
1. Innledning
Det vises til mottatt epost 15.03.21 og oppdragsavtale av 19.03.21.
Vi har fått opplyst at Arendal Bystyre og Grimstad kommunestyre har vedtatt at det skal
utredes mulig sammenslåing av Østre Agder brannvesen og Grimstad brann og redning. I
denne forbindelse er vi blitt bedt om å gi en vurdering av de enkelte deltakerkommunenes
muligheter for å kunne påvirke både den forvaltningsmessige delen av brannvesenet (tilsyn og
saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, samt klagebehandling)
og den ordinære driften av brannvesenet (økonomi, plassering av beredskap med mer) i de to
driftsformene IKS og vertskommune samarbeid.
I utredningen fra oss ønskes også inntatt en vurdering av hvordan den enkelte kommunens
ansvar oppfylles. Vi oppfatter det også slik at vi skal gi en vurdering av saksgangen for
behandling av klager for begge samarbeidsformene.
Det er også ønsket besvart om KS Advokatene har et annet syn på denne vurderingen: «Det
antas at bestemmelser som i loven er omtalt med formulering: «Kommunestyret selv» ikke kan
delegeres. Dette gjelder blant annet for vedtak om lokal forskrift, jfr. brann- og
eksplosjonsvernloven § 13, 4. ledd.
Videre er det i bestillingen til oss vist til at det i veileder fra Kommunal og
regionaldepartementet om Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28a er fremhevet
følgende: «Kommunene vil alltid stå i et politisk ansvarsforhold overfor sine innbyggere også
for den delen av virksomheten som utøves i et interkommunalt samarbeid. De folkevalgte i
kommunene som deltar i vertskommunesamarbeidet vil ha et overordnet ansvar for at deres
innbyggere får de ytelser og tjenester som de etter loven har krav på.» Har KS advokatene en
oppfatning av hvordan dette forholdet kan løses på en god nok måte?
Dette siste spørsmålet, om hvordan det kan løses på en god måte, er mer av politisk art, enn
av juridisk art. Dette avhenger av flere forhold, eksempelvis av hvem som ansettes for å utøve
oppgavene, hva som blir delegert av myndighet og oppgaver, hvem som inngår i styret i
IKS’et dersom den organisasjonsmodellen velges, og hvordan eierne selv opptrer enten det er
i et vertskommunesamarbeid eller i et IKS.
Nedenfor i punkt 2 sier vi først litt generelt om eierstyring av IKS og styring av
vertskommunesamarbeid, mens i punkt 3 sies det litt overordnet om forskjeller og likheter
mellom eierstyring i et IKS og et vertskommunesamarbeid.
Både spørsmålet knyttet til mulighetene for å påvirke og kommunens ansvar henger sammen
med både delegasjon og hvordan eierne velger å utøve sitt eieransvar. For å forstå hvordan
dette henger sammen, har vi sett det nødvendig å redegjøre kort om hva som gjelder for
delegasjon av lovpålagte oppgaver på brannvernområdet, se her under punkt 4. I punkt 4 har
vi også besvart spørsmålet knyttet til bestemmelser der det i loven benyttes formuleringen
«kommunestyret selv».
Nedfor i punkt 5.2 redegjøres det for klageordningen der kommunene har valgt å inngå et
administrativt vertskommunesamarbeid, og i punkt 5.3 redegjøres det for klageordninger det
det er opprettet et IKS.
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2. Generelt om eierstyring av IKS og styring av vertskommunesamarbeid – en
sammenligning
2.1 Innledning

Et interkommunalt selskap (IKS) er en såkalt sammenslutning. Det vil si at det er et
rettssubjekt som flere deltakere er gått sammen om å etablere, og som kan ha rettigheter og
plikter som sådan. Det vil si at virksomheten kan ha partsstilling i kontrakter, være part
overfor andre offentlige myndigheter osv.
Et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kap. 20 er ikke en sammenslutning. Det
opprettes ikke et nytt rettssubjekt som har rettigheter og plikter som sådan, men oppgaver og
beslutningsmyndighet delegeres til en allerede eksisterende kommune – vertskommunen.
2.2 Generelt om eierstyring i IKS

Mulighetene til å øve innflytelse over virksomheten i et IKS er regulert i IKS-loven.
Deltakerne/eierne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Forvaltningen av
selskapet hører under styret. Denne rolledelingen mellom eierorganet (representantskapet) og
styret, er et sentralt trekk ved selskaper. Eierne kan gjennom representantskapet øve
innflytelse gjennom å gi instrukser til styret, og eventuelt omgjøre styrets beslutninger dersom
selskapet ikke er bundet ved avtale eller på annen måte. Instruks- eller omgjøringsvedtak
krever i utgangspunktet alminnelig flertall i representantskapet. Den enkelte kommune kan
ikke gi instrukser direkte til styret eller daglig leder. Eierstyringen må skje via
selskapsavtalen, og gjennom representantskapet.
Representantskapet forutsettes i tråd i med alminnelige prinsipper for god selskapsstyring –
«corporate governance» - å ha en mer tilbaketrukket rolle, mens driften av selskapet ledes av
styret innenfor rammen av selskapets formål. Den nærmere fordeling av myndighet mellom
representantskapet og styret fremgår av IKS-loven og av selskapsavtalen.
2.3 Om muligheten til å øve innflytelse i et vertskommunesamarbeid

Et vertskommunesamarbeid har ingen slik rolledeling mellom eier og driftsledelse. Det er
fordi et vertskommunesamarbeid ikke innebærer at det opprettes en sammenslutning –
vertskommunesamarbeidet har hverken eiere eller medlemmer. Samarbeidet går ut på en
forvaltningsrettslig delegasjon fra en eller flere kommuner - «samarbeidskommunene» - til en
annen kommune – «vertskommunen» - som utrører oppgaver og treffer beslutninger på vegne
av de som har delegert kompetanse til vertskommunen.
Muligheten til å øve innflytelse over de oppgaver som er delegert til vertskommunen fremgår i
det vesentlige av kommuneloven § 20-2, som gjelder såkalt «administrativt
vertskommunesamarbeid». Bestemmelsen lyder slik:
«En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell
betydning. Dette gjelder på tilsvarende måte mellom fylkeskommuner.
Kommunestyret eller fylkestinget delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i
første ledd, ved å instruere kommunedirektøren i egen kommune eller fylkeskommune om å
delegere myndigheten til kommunedirektøren i vertskommunen.
Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i
saker der myndigheten er delegert etter andre ledd.
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En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerte
myndigheten skal utøves i saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens
innbyggere.
Hvis vertskommunen treffer vedtak etter delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan
samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd.»
Her slås det i tredje avsnitt for det første fast at folkevalgte organer i vertskommunen ikke kan
gi instrukser om utøving av oppgaver og beslutningsmyndighet som er delegert til
vertskommunen. Det samme gjelder omgjøring.
Samarbeidskommunen har imidlertid etter fjerde avsnitt myndighet til å kunne gi instruks om
hvordan oppgaver og myndighet som er delegert fra den kommunen skal utøves, dersom
saken bare gjelder denne samarbeidskommunen eller dens innbyggere.
I femte avsnitt følger at en samarbeidskommune også kan omgjøre vedtak som er gjort etter
delegert myndighet fra den aktuelle samarbeidskommunen, innen visse begrensninger.
Et vertskommunesamarbeid kan også etableres med en egen folkevalgt nemnd, jf. § 20-3.
Denne varianten krever at samarbeidskommunene delegerer identisk myndighet til
vertskommunen, jf. formuleringen i annet avsnitt «samme myndigheten».
Samarbeidskommunenes mulighet til å øve innflytelse i vertskommunen gjennom instruks- og
omgjøringsmyndighet er imidlertid den samme som redegjort ovenfor om administrativt
vertskommunesamarbeid.
Daværende Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet en veileder til
vertskommunereglene i kommuneloven. Denne er fortsatt relevant, siden bestemmelsene om
vertskommunesamarbeid i det vesentlige er de samme i den nye kommuneloven (2018). I
veilederen pkt. 5.6 er det tatt inn en forholdsvis utførlig redegjørelse for hvilke
styringsmuligheter de andre samarbeidskommunene har overfor vertskommunen, som vi kan
slutte oss til. Redegjørelsen om dette hitsettes her i sin helhet:
«5.6. Samarbeidskommunenes styringsmuligheter
Innledning
Den kommunen som blir pekt ut til å være vertskommunen vil selvsagt få en sterk stilling
innenfor det interkommunale samarbeidet, se likevel nærmere om ulike måter å fordele
vertskommuneansvaret på under punkt 7.3. Dette er med på å sikre den faglige og kvalitative
utviklingen av de ulike samarbeidsområdene. Vertskommunen har også den alminnelige
styringsrett som arbeidsgiver, og samarbeidskommunene kan ikke gi retningslinjer for
organisering av arbeidet, gi instrukser eller på annen måte gripe inn på en måte som kommer
i strid med dette.
Når det er sagt, er det ikke tvil om at deltakerne ut fra legitime demokratisk hensyn bør ha
muligheter til å påvirke og styre de tjenestene vertskommunen utfører på deres vegne. Loven
har derfor flere ordninger som er ment for å ivareta dette. Flere av disse vikemidlene er
forholdsvis inngripende, og hviler på en forutsetning om at de kun brukes i særlige tilfeller.
Om deltakernes politiske ansvarsforhold
Kommunene vil alltid stå i et politisk ansvarsforhold overfor sine innbyggere, også for den
delen av virksomheten som utøves i et interkommunalt samarbeid. De folkevalgte i
kommunene som deltar i et vertskommunesamarbeid, vil ha et overordnet ansvar for at deres
innbyggere får de ytelser og tjenester som de etter loven har krav på. Om så ikke er tilfelle må
den enkelte deltaker vurdere å gripe inn med de midler loven åpner for, eller i ytterste
konsekvens avslutte samarbeidet. Dette forutsetter at kommunene har tilstrekkelig
informasjon til at de kan vurdere tjenesteproduksjonen, for eventuelt å bruke de
styringsvirkemidlene som loven åpner for.
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På denne bakgrunn er det bl.a. krav til at vertskommuneavtalen skal inneholde rutiner for
hvordan deltakerne skal orienteres om de vedtak som blir fattet i vertskommune på deres
vegne. Det kan også være andre forhold som er viktig at samarbeidskommunene blir orientert
om, f.eks. tilsynsrapporter, forvaltningsrevisjoner og klagesaker på samarbeidsområdene.
Betydningen av at myndighet blir delegert fra deltakerne til vertskommunen
Et hvert organ som har delegert myndighet til et annet organ står i prinsippet fritt til når som
helst å trekke denne myndigheten tilbake, enten for en enkelt sak eller generelt. Det samme vil
gjelde for myndighet som er delegert fra en deltakerkommune til en vertskommune. Dette vil
nok være et virkemiddel som har karakter av å være en sikkerhetsventil for helt spesielle
tilfeller. Om en av deltakerne velger å trekke all myndighet tilbake med øyeblikkelig virkning,
vil man være bundet til å betale vederlag til vertskommunen ut oppsigelsestiden, se nærmere
om dette i punkt 5.4 og punkt 9. Det kan være hensiktsmessig å ta inn en nærmere regulering
av en slik situasjon i avtalen.
I et administrativt vertskommunesamarbeid skal delegering av myndighet gå fra
administrasjonssjefen i samarbeidskommunene til administrasjonssjefen i vertskommunen.
Det betyr at administrasjonssjefene i samarbeidskommunene har en særlig anledning til å
følge opp hvordan myndighet og instrukser er fulgt opp av vertskommunen på
samarbeidskommunenes vegne. For vertskommune med nemnd går delegeringslinjene rett fra
kommunestyrene til nemnda. Her vil representantene fra deltakerkommunene i nemnda ha
ansvaret for å følge opp at føringer og instrukser fra egen kommune blir fulgt opp av
vertskommunen.
Instruksjons- og omgjøringsadgangen til deltakerne
I tillegg til dette har loven i hovedsak to styringsredskaper: instrukser fra
deltakerkommunene, jf. § 28 b nr. 5 og § 28 c nr. 7, og muligheten til å omgjøre vedtak som er
gjort av vertskommunen, jf. § 28 b nr 6 og § 28 c nr. 8.
Det å utforme generelle instrukser om hvordan oppgavene på et område skal løses på vegne
av deltakerkommunene, vil være et styringsvirkemiddel som deltakerne vil kunne benytte seg
av når 4.1 avtalen inngås. Her legges premissene for hvordan vertskommunen skal løse
sakene på vegne av samarbeidskommunen. Vertskommunen kan selvsagt også få instrukser
fra egen organisasjon om hvordan de skal løse saker fra egen kommune, men dette følger av
alminnelige regler for delegering til en administrasjon i en kommune. Det er kanskje det mest
praktiske styringsvirkemiddelet som samarbeidskommunene har til rådighet.
I tillegg kan deltakerkommunen gi spesiell instruks til vertskommunen, typisk kan dette være
om utfallet i en særskilt sak. Denne retten til instruksjon er avgrenset til å gjelde saker som
alene angår deltakerkommunen eller dens innbyggere. Denne avgrensningen er viktig å
merke seg når det gjelder vertskommune med felles nemnd. Dersom det er tale om en
avgjørelse i nemnda som gjelder alle deltakerkommunene kollektivt, f.eks. en forskrift eller
lokalisering av en virksomhet, åpner ikke loven for instruks eller omgjøring fra den enkelte
deltaker. Det ville i tilfelle innebære at hver enkelt deltaker ble gitt vetorett, og det ville gjøre
nemnda til et lite styringseffektivt organ.
Deltakerkommunen har også til en viss grad myndighet til å omgjøre vedtak som er fattet av
vertskommunen, dette er nærmere behandlet i punkt 8.
2.4 Særlige krav til beslutninger i nemnda
Deltakerkommunene står fritt til å legge inn i avtalen krav til avstemningen i visse typer
saker. Det kan være krav om at avgjørelsen først er gyldig fattet når nemnda er enstemmig,
eller at det kreves et kvalifisert flertall.
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2.5 Lovlighetskontroll
Samarbeidskommunene har også anledning til å bringe en sak som er avgjort av
vertskommunen inn for lovlighetskontroll, jf. 28 h. For vedtak vertskommunen fatter på egne
vegne, vil lovlighetskontrollen følge av de alminnelige reglene i kommuneloven § 59.»
3. Overordnet om forskjeller og likheter mellom eierstyring i et IKS og et
vertskommunesamarbeid
Forskjellen i muligheten for deltakerkommunenes til å øve innflytelse over virksomheten i et
IKS og i et vertskommunesamarbeid knytter seg i det vesentlige til at i et IKS må all
eierstyring skje gjennom representantskapet, og innenfor god skikk for eierstyring og
selskapsstyring. Den enkelte kommune kan for eksempel ikke gi instruks om hvordan styret
eller representantskapet skal utøve sin myndighet, selv om saken bare gjelder den enkelte
kommunen eller innbyggere i den enkelte kommunen. Dette i motsetning til
vertskommunesamarbeid, hvor samarbeidskommunen kan gi instrukser i saker som bare
gjelder den kommunen og dens innbyggere, og også i en viss utstrekning omgjøre
beslutningen som vertskommunen har tatt i slike saker. I et vertskommunesamarbeid kan den
enkelte deltaker i prinsippet også når som helst trekke tilbake den delegerte myndighet. Det
kan man ikke i et IKS, uten å gå veien om uttreden av selskapet. IKS-loven har nærmere
regler om uttreden.
4. Nærmere om delegasjon på brannvernområdet
4.1 Overføring av lovpålagte oppgaver
Det følger av kommuneloven § 20-1 annet ledd at en kommune kan overlate utførelsen av
lovpålagte oppgaver til en vertskommune med mindre det er en sperre i lovgivningen.
Til et IKS vil det ikke være adgang til å overlate lovpålagte oppgaver med mindre
lovgivningen åpner for det. På brannvernområdet er det åpnet for det. Dette følger direkte av
brann- og eksplosjonsvernloven § 9, fjerde ledd som lyder slik:
«To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av
brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale overlatebrannvesenets oppgaver og ledelse helt
eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere
ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle
ansvar».
I forarbeidene Ot.prp nr .28 (2001-2002) er går det frem att: «Etter fjerde ledd kan
kommunene inngå avtale om ulike former for samarbeid om drift og etablering av
brannvesenet. De kan både drive brannvesenet gjennom interkommunalt samarbeid eller
overlate oppgavene helt eller delvis til en annen kommune.»
Dette er tolket slik at det er tillatt å opprette interkommunalt samarbeid som et IKS.
4.2 Generelt om delegasjon og bestemmelser som inneholder begrepet «kommunestyret
selv»
For å forstå hvordan deltagerkommunene kan påvirke den forvaltningsmessige delen av
brannvesenet (tilsyn og saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter)
og den ordinære driften av brannvesenet (økonomi, plassering av beredskap m.m) er det
viktig å forstå delegasjon.
I veiledningen til Forskrift om organisering og dimensjoner av brannvesen 2002-06-26-729
(Dimensjoneringsforskriften) er det redegjort for hva som menes med delegasjon, kommunens
plikt til å delegere og hvordan delegasjon faktisk skal gjennomføres. Her viser vi til
dimensjoneringsforskriften § 2-2 som pålegger kommunen å delegere slik at brannsjefen kan
ivareta sine oppgaver tilfredsstillende i henhold til brann og eksplosjonsvernloven.
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Det er viktig å skille mellom delegasjon av offentlig myndighetsutøvelse som på
brannvernområdet primært er knyttet til tilsyn og saksbehandling når det treffes enkeltvedtak
etter brann- og eksplosjonsvernloven og andre oppgaver som brannvesenet har som
eksempelvis administrasjon og /eller beredskap. Med offentlig myndighetsutøvelse siktes det
her til vedtak som regulerer rettigheter og plikter for privatpersoner (enkeltvedtak og
forskrifter). Enkeltvedtak er nærmere regulert i forvaltningsloven § 2, 1 b), mens forskrifter er
definert i 2, 1 c).
Deltagerkommunene delegerer myndighet til et IKS på samme måte som når det delegeres til
administrasjonen i kommunen eller til vertskommunen. Kommunen beholder sitt formelle
forvaltningsansvar og instruksjonsmyndighet gjennom representantskapet, jf. ovennevnte.
Gjennomføring av kontroll, tilsynsrapportering og forberedelse av eventuelle enkeltvedtak
kan etter delegasjon utføres av selskapet hvis det er et IKS, eller av administrasjonen i
vertskommunen dersom det velges et administrativt vertskommunesamarbeid.
Der hvor det i lov eller forskrift er benyttet begrepet «kommunestyret selv», er vi enig i at det
betyr at delegasjon ikke er tillatt, verken internt i kommunen eller andre rettssubjekter. Der
hvor dette begrepet fremkommer av ordlyden, betyr det at vedtak må treffes av kommunestyret
selv i den kommunen det angår. Det vil derfor ikke være anledning til å delegere eksempelvis
å vedta lokale forskrifter om f. eks når man skal regulere tilsyn i byggverk som ikke er
særskilte brannobjekter, verken til et IKS eller en vertskommune. I bestemmelsen i brann ogeksplosjonsloven 13 fjerde ledd fremgår det at det er «kommunestyret selv» som fatter slike
vedtak. Dette innebærer en delegasjonssperre ved at det kun er kommunestyret i den
kommunen hvor forskriften skal gjelde som kan vedta slike lokale forskrifter.
Det er likevel slik at vertskommunen eller et IKS kan forberede/utrede en sak om lokale
forskrifter. Det gjelder i alle saker hvor vedtak etter loven er lagt til «kommunestyret selv».
Ofte kan det tenkes at det er ønskelig med felles lokale forskrifter hos alle
deltagerkommunene. For å sikre dette, må det fattes likelydende vedtak i alle
kommunestyrene.
5. Klageordningen
5.1 Generelt om klageordningen
Klagebehandling er regulert i forvaltningsloven kap. VI om klage og omgjøring. Enkeltvedtak
kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse, jf. fvl § 28, første ledd. En
klage innebærer at forvaltningen må behandle saken på nytt. Et vedtak i en klagesak kan
vanligvis ikke påklages videre, jf. fvl § 28, tredje ledd.
Ved klagebehandling internt i kommunen, vil klageorganet vanligvis være kommunestyret
eller formannskapet, eventuelt at kommunen har opprettet et særskilt klageorgan. Er klagen
truffet av kommunestyret, vil klageorganet være et statlig organ, normalt Statsforvalteren.
En klage skal sendes til det organet som har truffet vedtak, altså underinstansen.
Underinstansen skal forberede saken ved å foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til,
og varsle eventuelle motparter, jf. annet og tredje ledd (fvl. § 33).
I underinstansen kan saken få tre mulige utfall: Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke
er oppfylt, skal saken avvises. Dersom underinstansen finner klagen begrunnet, kan den
oppheve eller endre vedtaket. Dersom underinstansen fastholder sitt syn, skal sakens
dokumenter oversendes til klageinstansen for avgjørelse.
5.2 Klageordningen ved vertskommunesamarbeid
Forvaltningsloven § 28, annet ledd, punkt to regulerer klageordningen der kommunen har
overført myndighet til et annet rettssubjekt. Her fremgår det at:
«For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått overført myndighet fra
kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere særskilte klagenemnder som
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er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet. Departementet er likevel klageinstans når
vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget eller av det øverste organet i et eget
rettssubjekt som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen»
Denne bestemmelsen kommer til anvendelse der kommunen har inngått et samarbeid i form
av eget rettssubjekt. Det vil si at den gjelder når det er opprettet et IKS.
For vedtak truffet i et administrativt vertskommunesamarbeid er klageinstansen den
kommunen eller fylkeskommunen som har delegert myndigheten, jf. kommuneloven § 20-5.
Treffes vedtaket av en felles folkevalgt nemnd, er klageinstansen en særskilt klagenemnd
opprettet for fellesnemndas vedtak, jf. kommuneloven § 20-6. Alle samarbeidskommunene
skal være representert i en slik klagenemnd.
5.3 Klageorgan når IKS er valgt
Dersom brannvesenet opprettes som et IKS, skal det i henhold til fvl § 28, andre ledd, annet
punktum som er referert ovenfor, opprettes et særskilt klageorgan for selskapet.
Bestemmelsen angir ikke nærmere hva som ligger i særskilt klageorgan, men bestemmelsen
angir hvem som oppnevner klageorganet.
Det står i fvl § 28, andre ledd punkt to at klageorganet oppnevnes av det øverste organet i
rettssubjektet. Det øverste organet i et IKS, er representantskapet. Dersom et enkeltvedtak er
truffet av IKS’et og dette blir påklaget, skal altså klagen behandles av én eller flere særskilte
klagenemnder oppnevnt av representantskapet.
Det følger likevel av fvl § 28 i tredje punktum at dersom enkeltvedtaket er truffet av det
øverste organet i et eget rettssubjekt, skal klagen likevel behandles av departementet. Dette
tilsvarer klageordningen når et enkeltvedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget, jf.
punkt 5.1 ovenfor.
Sivilombudsmannen har i en uttalelse publisert 20.02.2020 (2019/3089) som gjaldt klage over
fritak for revisjonsgebyr, lagt til grunn at styret i et IKS ikke kan opptre som klageorgan i et
IKS. Dette begrunner blant annet at styret ikke har den særskilte uavhengigheten som kreves.
I uttalelsen viser Sivilombudsmannen til hvordan begrepet «særskilt klagenemnd» omtales i
Ot.prp. nr. 58 (1995-96), og til departementets rundskriv til forvaltningsloven § 28 andre
ledd, H-12/94. I proposisjonen på side 40-41 heter det:
«Klagenemda skal være ‘særskilt’. I dette begrepet ligger, etter departementets oppfatning,
både at klagenemnda må være uavhengig av den etat som har forberedt og/eller truffet
vedtaket som førsteinstans, og at nemnda ikke skal ha andre oppgaver. Det vil således være i
strid med forvaltningsloven § 28 andre ledd om klagebehandlingen legges til et eksisterende
fast utvalg eller til et arbeidsutvalg under dette.»
Denne uttalelsen taler for at heller ikke representantskapet kan opptre som klageorgan i
IKS’et. Representantskapet er et eierorgan, og har ikke ansvar for å forvalte driften av
selskapet. Det ansvaret er lagt til styret. Representantskapet vil andre oppgaver i tillegg til
eventuelt å være klageorgan. Også ut fra rettssikkerhetshensyn tilsier dette at
representantskapet heller ikke vil ha den nødvendige uavhengigheten som et klageorgan bør
ha, jf. ovennevnte utdrag fra ot.prp.58 (1995-96).
Praktiske hensyn tilsier også at representantskapet ikke innehar rollen som klageorgan. I
noen IKS-selskaper kan et representantskap ha opp til 30-40 medlemmer fordi det er mange
deltagere i selskapet. Det sies seg selv at det kan bli vanskelig å samle en så stor gruppe hver
gang klagesaker kommer opp.
VI kan ikke si med sikkerhet at representantskapet vil være utelukket som klageorgan i et IKS,
men mye taler for dette. Vi anbefaler derfor at representantskapet oppretter et eget
klageorgan som verken er styret eller representantskapet.
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Bestemmelsen i fvl § 28, annet ledd angir imidlertid ikke hvordan valg av klagenemd skal
skje. Dette er heller ikke utdypet i forarbeidende til bestemmelsen utover at det er oppgitt at
dette kan deltakerkommunene avtale selv1. En løsning kan derfor være å fastsette dette i
selskapsavtalen, herunder hvor mange medlemmer klageorganet skal ha.
6. Hvordan den enkelte kommunens ansvar oppfylles
Det finnes ingen fasitsvar for hvordan dette ansvaret oppfylles. Hvordan den enkelte
kommunens ansvar oppfylles, avhenger av hvordan myndigheten utøves av de som er settes til
å utføre oppgaven enten det er i et vertskommunesamarbeid eller i et IKS. Dette henger igjen
sammen med delegasjonsvedtak, selskapsavtalens innhold, rapporteringskrav som stilles fra
deltagerkommunene og de vedtak som treffes i vertskommunen eller i selskapet enten det er
administrativt, i styret eller i representantskapet. Herunder er dette også avhengig av
hvordan klageorganet utøvet sin myndighet når det treffes vedtak i en klagesak hvor det er
truffet enkeltvedtak.

2.2 Dimensjonering av ledelse og stabsstørrelse
Det vil i likhet med å dokumentere felles brannvesen (brannordning) være for tidlig og
dimensjonere konkret organisering av ledelse i denne fasen. Dette med bakgrunn i at det ved
inngåelse av selskapsavtale/fordelingsnøkkel for kostnader (om det er vertskommune prinsipp
eller IKS) vil kunne komme vilkår fra den ene aller andre part som vil kunne påvirke utfallet
av en organisering. Eksempelvis om Grimstad kommune ønsker tilstedeværelse av ledelse i
egen kommune. Rambøll er utfordret på å si noe om dette forholdet i oppdraget, men har
avstått fra å vurdere dette nettopp av ovenstående grunn. Arbeidsgruppen vil likevel sette opp
et forslag til hvordan et organisasjonskart for et felles brannvesen kan fremstå for å ivareta
forskriftskrav.
Det som imidlertid er klart på nåværende tidspunkt er at beregning fra konsulent har tatt
utgangspunkt i nåværende etablerte stillinger. Disse tallene er derfor ikke korrekte opp mot
hva som er minimumskrav etter dimensjoneringsforskriften og heller ikke i forhold til stedlig
ros for brannvesena. For ØABV vil dette gjelde 5 stillinger og for GBR 13 stillinger. Totalt er
det altså 18 årsverk som ikke er medtatt i beregningene, noe som vil ha signifikans når man
skal betrakte en eventuell økonomisk gevinst. Økonomi gruppa må ha dette tydelig for seg om
de benytter datafangst tabellen som er utarbeidet av Rambøll.
Det som imidlertid er på det rene er at stillingene, brannsjef, leder forebyggende og leder
beredskap må ivaretas etter forskrift. I tillegg må det uansett driftsform hensyntas dagens stab
som er på tre stillinger, hvis GBR skal tiltrå dette samarbeidet vil kontrollspennet øke og det
vil være sannsynlig at man må tilføre ytterligere ressurser for å ta hånd om dette.
Samtidig er det slik at brannsjefen skal ha en fast stedfortreder, varabrannsjef. Det vil måtte
vurderes om det er hensiktsmessig med en egen stilling i et så stort brannvesen eller om denne
funksjonen skal legges til en av avdelingslederne under brannsjef, slik det er i begge vesen i
dag. Gitt antall deltakerkommuner og størrelse på organisasjonen er organisering og

1

Ot.prp nr 46 (2017-2018)
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dimensjoneringsgruppa sin vurdering at det bør opprettes egen varabrannsjef stilling som
blant annet kan avlaste brannsjef i kontakt og jevnlig oppfølging mot deltakerkommunene.
Det vil måtte vurderes grundige om det er nødvendig å etablere en egen stabslederstilling for
staben, slik at varabrannsjefen får kontrollspenn nok til å ivareta sine faktiske oppgaver.
Per i dag er det slik at vertskommune organiseringen vil få ressurs tilgang fra vertskommunen,
på lik linje med at GBR nytter seg administrative, HR, juss og økonomi funksjoner fra
Grimstad kommune i dag. Det vil ikke være unaturlig å estimere dette til ett årsverk.
Ved en IKS organisering må IKS’et selv sørge for ivaretakelse av disse ressursene, enten ved
avtale inngåelser eller egne ansatte. Erfaring viser at avtale inngåelser over tid blir utvannet
og flere brannvesen organisert som IKS etter hvert ansetter disse selv. Det vil være rimelig å
anta at dette vil dreie seg om en økonomi- og en HR funksjon. Imidlertid er det i aktuell
region utviklet flere formaliserte interkommunale samarbeidsprosjekter for løsninger av denne
type oppgaver. Dette er samarbeidsløsninger som enten to eller flere av aktuelle kommuner
benytter i dag. Her kan nevnes AKST, jussnettverk, IKT osv.
Forskjellen på organisering etter den ene eller andre modellen vil således kunne kulminere i
ekstra ressurser ved IKS i form av økonomi og HR ivaretakelse internt, høyst 2 stillinger.
I tillegg vil det ved IKS organisering tilkomme etablering av representantskap og styre.
På den annen side kan man si at IKS løsningen synliggjør kostnader som er de samme i
vertskommune modellen, men som er skjulte. Vertskommunens administrasjon vil måtte bruk
tid å styre et vertsbrannvesen på samme måte som en annen stor kommunal enhet.
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Figur 3: Anbefalt ledelsesstruktur for et felles brannvesen

Figur over viser anbefalt organisering av ledelsen i et felles brannvesen. Denne
organiseringen vil være et minimumsnivå (det er sannsynlig at varabrannsjef må være egen
stilling for støtte til brannsjef og at staben må ledes av en egen stabsleder), dekke direkte
dimensjoneringskrav i forskrift og legge til rette for et godt fagmiljø. Dette vil være i tråd med
effektmålene i utredningen.
2.2.1 Overordnet vakt (Innsatsleder)
Forskriften er tydelig på at det skal være etablert vaktordning for å ivareta brannsjefens ansvar
og plikter til enhver tid. Overordnet vakt er i dag etablert i begge brannvesen. I GBR er det en
4-delt ordning hvor øverste ledelse inngår, mens det i ØABV er en 5-delt ordning som utøves
av 6 personer i den øverste ledelsen.
Kravene til oppmøte på skadested er i en veiledning til tidligere dimensjoneringsforskrift satt
til “innen 45 minutter fra varsel”. I dagens forskrift er det derimot krav til oppmøte innen
rimelig tid til de mest sentrale stedene i brannvernregionen. Dette medfører at det er mulig å
dekke hele ansvarsområdet fra et eventuelt nytt felles brannvesen med en overordnet
vaktordning.
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Det som imidlertid fremkommer i forslag til ny forskrift (som er ventet vedtatt medio juli), er
at det må etableres en lederstøtte ordning for overordnet vakt. Dette vil kunne aktualisere seg
ytterligere ved et eventuelt samarbeid ved at kontrollspennet vil økes vesentlig. Dersom dette
blir vedtatt må dette dimensjoneres inn i ny brannordning.
Når det gjelder antall personer som skal inneha overordnet vakt er det tidligere fremhevet fra
DSB at det ikke bør være færre enn fire og ikke flere enn seks som deltar i denne ordningen.
Ikke færre enn fire grunnet stor belastning og ikke flere enn seks for å oppnå en frekvens som
sikrer erfaring og trygghet. Det kan av denne grunn antydes at det mest optimale vil være en
5- delt vaktordning fordelt på 5 personer.
Det som ytterligere må bemerkes er at GBR har satt krav til frammøte på skadested etter
varsel ikke bør overstige 20 minutter. Dette med bakgrunn i at det er ønsket at ledelsen faktisk
kommer frem til skadested innenfor et tidsaspekt hvor man har reelle muligheter for å bistå
utrykningsleder i taktiske spørsmål og andre vurderinger. På den måten sikrer GBR at man får
bedre kommunikasjon, bedre helhet i ressursstyring, bedre situasjonsforståelse og bedre
arbeidsmiljø totalt. Dette vil ikke bli gjennomførbart i et eventuelt fellesbrannvesen, da
avstandene blir for lange.

2.3 Dimensjonering av forebyggende avdeling
I dette kapitlet tar vi for oss vurderinger omkring antall forebyggende årsverk. Først og fremst
minimumskrav gitt i forskrift, dernest justert for forebyggende analyse. På denne måten vil vi
få konkretisert behov og eventuelt gap fra der vi er i dag for både GBR og ØABV.
Ledere av avdelingene kommer i tillegg og er etablert ved begge brannvesen. Effekter av en
eventuell sammenslåing på dette nivå vil bli beskrevet av konsulent. Feiertjenesten vil også
bli vurdert uavhengig grunnet kravene til selvkost i eget kapittel.
Dimensjoneringsforskriftens krav til forebyggende årsverk er følgende (§ 3 – 2):
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.
Veiledning til dimensjoneringsforskriften utdyper videre:
Brannvesenets forebyggende avdeling, herunder feiertjenesten skal ha tilstrekkelig bemanning
til å gjennomføre oppgavene som følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 11 og forskrift
om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 6 og 7.
Oppgavene skal gjennomføres med foreskrevet hyppighet, og med tilfredsstillende kvalitet.
Kommunen må ta hensyn til behov for mer personell til forbyggende avdeling hvis kommunen
beslutter at det skal føres tilsyn med flere objekter enn lovens krav til særskilte brannobjekter.
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Videre kan det få betydning for arbeidsmengden hvis kommunen vil søke å gjennomføre
ytterligere sikringstiltak i brannobjekter i stedet for å bygge opp brannvesenets beredskap.
Minstekrav til dimensjonering av forebyggende avdeling
For å sikre at alle kommuner gjennomfører et minimum av brannforebyggende arbeid, er det
fastsatt et minstekrav til antall årsverk. Det skal utføres minst ett årsverk pr. 10 000
innbyggere. Normalt vil det tilsvare omtrent 70-80 særskilte brannobjekter. Minstekravet er
basert på erfaringer om hva kvalifisert personell bruker av tid for å gjennomføre og følge opp
lovpålagte tilsyn og annet forebyggende arbeid.
Ytterligere ressurser
Kommunestyret må tilføre forebyggende avdeling ytterligere ressurser i form av personell
og/eller midler hvis:
– det generelt sett finnes store risikoobjekter (i kommunen/regionen)
– objektene har stor kompleksitet
– objekteierne har vist liten vilje til å investere i sikkerhet
– det var utilfredsstillende brannteknisk tilstand da objektet var nytt
– det er svak kompetanse hos (nyansatt) personell i brannvesenets forebyggende avdeling
– det tidligere er gjennomført utilfredsstillende brannforebyggende arbeid i kommunen
– kommunens ønske om informasjons- og motivasjonstiltak er omfattende
– forebyggende avdeling, herunder feiertjenesten, pålegges andre ikke-lovpålagte oppgaver,
herunder tilsyn med andre brannobjekter
Omfanget av informasjon og motivasjon
I henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 punkt a, angående informasjon og
motivasjon er det forventet at det utarbeides en plan for gjennomføring av informasjons- og
motivasjonstiltak. Det skal være satt mål for aktiviteten, og målgrupper man vil satse på skal
prioriteres.
Aktiviteten skal evalueres jevnlig. Det forutsettes at brannvesenet gjennomfører
informasjonsaktiviteter rettet mot utvalgte målgrupper som for eksempel omsorgsboliger,
barnehager, skoler, restauranter og forsamlingslokaler. Som et minimum forventes det at man
følger opp og deltar i de sentralt initierte aktiviteter.
Angående informasjon og motivasjon er det viktig å fremheve noen områder hvor det
forventes at brannvesenet skal være aktiv medspiller og bistå i undervisning i forhold til:
– opplæringsprogrammet for grunnskole og videregående skole
– opplæringsprogram for ansatte i helse- og sosialtjenesten som rettes mot
omsorgsboliger/eneboliger med pleietrengende
– opplæringsprogram for ansatte/brannvernledere i helseinstitusjoner (sykehjem/
sykehus)
– informasjon mot allmennheten generelt
Tilleggsoppgaver for brannforebyggende avdeling
Kvalifisert personell i forebyggende avdeling er en ressurs som med fordel kan benyttes til
brannforebyggende oppgaver som går ut over minstekravene i lovgivningen.
Slike oppgaver kan være å:
– bistå ved opplæring av brannvernansvarlige
– delta i møter som berører branntekniske spørsmål, men som ikke er knyttet opp mot
tilsynet med særskilte brannobjekter
– foredra i lokale forsamlinger
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– observere/delta i øvelser ved bl.a.:
– skoler, barnehager
– aldershjem, sykehjem og sykehus
– hoteller, overnattingssteder
– industribedrifter, salgslokaler
Mange tilleggsoppgaver kan føre til behov for ytterligere personell. Dette gjelder også hvis
feiertjenesten skal utføre tilleggsoppgaver.»
Endring ny dimensjoneringsforskrift på høring
De fleste av de dimensjonerende kravene fra dagens forskrift videreføres i ny forskrift, et
ønske som har vært tydelig fra brann- og redningsvesenene selv. DSB har likevel gjort en del
justeringer og presiseringer for å gi kommunene økt fleksibilitet, slik at analyser og planer i
større grad kan være førende for organisering, bemanning og utrustning.
Når det gjelder det forebyggende arbeidet er organisering av forebyggende avdeling
tydeliggjort ved at: «Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann- og
redningsvesenet (forebyggende avdeling) på bakgrunn av en forebyggendeanalyse.»
Videre er det presisert at forståelsen av ett årsverk per 10 000 innbygger er: «Brann- og
redningsvesenets brannforebyggende arbeid etter forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om
brannforebygging skal utføres med minst 0,1 årsverk per 1 000 innbyggere i
ansvarsområdet.» Dette betyr således at oppbemanning av forebyggende avdeling skjer
kontinuerlig per økt 1000 innbygger.
Høringsforslaget legger også føringer (krav til) for å etablere lederstøtte ved store og
kompliserte hendelser (01 støtte). Dette blir i dag praktisert i dag i begge brannvesen ved
behov, men trenger å formaliseres. Dette vil dermed bli et gap for begge når forskriften trer i
kraft.
Dette er endringer som allerede er inntatt i både GBR og ØABV sine analyser. Forebyggende
analysen er således et redskap for å dokumentere reelt krav til forebyggende årsverk i en
kommune for å arbeide mot den risikoen og de særegenheter som befinner seg der.

Kommune
Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli
Bef.endring

1.1.2020
6809
23544
44999
2428
2097
6053
5951
1836
93717

1.1.2021
6762
23891
45065
2430
2128
6067
6004
1822
94169

befolkningsøkning
-47
347
66
2
31
14
53
-14
452

Endring i %
-10 %
77 %
15 %
0%
7%
3%
12 %
-3 %
100 %

Figur 4: Folketall og befolkningsendring
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GBR
Dimensjoneringsforskrift
I Grimstad kommune er det totalt 23 891 innbyggere per 01.01.21 ifølge Statistisk
sentralbyrå.
Dette medfører uten justering for faktisk stedlig risiko beskrevet i forebyggende analyse 2,4
årsverk på forebyggende avdeling uten leder.
Forebyggende analyse
Det er utarbeidet en grundig forebyggende analyse for GBR i 2019. Denne tar tak i
risikoforhold som er særegne for Grimstad og skisserer:
«Grimstad er en universitetsby og skolekommune. Det er folkehøgskole (internatskole),
videregående skoler, hvorav en er en internatskole, samt at universitet i Agder er etablert her.
Dette medfører at det er mange studenter som bor i Grimstad kommune, men har
bostedsadresse i en annen kommune. Studenter endrer normalt ikke bostedsadresse under
studiene. Dette medfører at reelt innbyggertall vil være høyere enn 23 250 innbyggere, ref.
eget avsnitt om studenter. Av tabell 5 fremgår det at 3571 elever/studenter har en annen
bostedsadresse enn Grimstad. Det estimeres at 2500 studenter bor i Grimstad som ikke er
bostedsregistrert her. Antall innbyggere justert etter ROS for antall borteboende studenter
blir da 25 747. Når en tar høyde for denne justeringen vil ubesatt stilling på forebyggende
avdeling være 57,5 %.
I sommer månedene er Grimstad en populær sørlandsby og feriemål og er godt besøkt av
turister. Imidlertid sammenfaller dette med at mange studenter reiser hjem i skoleferiene slik
at det reelle befolkningstallet antas å være det samme som når studentene er her.
I avsnitt om 10 minutters krav til innsatstid synliggjøres antall mennesker som oppholder seg
i området rundt universitet daglig til å være ca. 5 700 mennesker daglig. Videre er området i
dag bebygd med en bygningsmasse på ca.100 000 m². Både antall mennesker som oppholder
seg i området og størrelsen på bebyggelsen i området er foreløpig, da det er planlagt flere
store utbygginger. Dette medfører at det må vurderes om forebyggende avdeling må økes med
ytterligere årsverk med en stillingsprosent i området 20 –50 % i tillegg til de 257,5
stillingsprosentene det er krav til i dag (justert med ROS for studenter). Denne stillingen 57,5
< 100 % kan for eksempel benyttes til informasjons-, kommunikasjons-, og kurs virksomhet
rettet mot studenter, barn og unge i tillegg til oppfølging av virksomhetene i området.
Det reelle tallet på forebyggende personell i GBR må således være dimensjoneringsforskriften
med tillegg av egen forebyggende analyse minst 3 fulle stillinger (2,4 + ros studenter 0,25 +
omfattende bygningsmasse og arbeidere 0,35), Det totale behovet stillinger er således 3
stillinger til forebyggende arbeid i Grimstad kommune.
Gap
I dag er det to faste stillinger ved forebyggende avdeling og det utføres 0,35 årsverk
forebyggende arbeid av beredskapsavdelingen. Avdelingen er derfor underbemannet i forhold
til forebyggende analysen med en 0,65 årsverk, forutsatt fortsatt 0,35 årsverk forebyggende
arbeid blir utført av beredskapsavdelingen (tilsvarer 2,45 timer per dag). Det forebyggende
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arbeidet som utføres av beredskapsavdelingen er ikke estimert nøyaktig, men det er
sannsynlig at det blir utført mindre arbeid enn dette.
Konklusjon
For at forebyggende avdeling i Grimstad brann og redning skal organiseres og bemannes i
tråd med regelverket (dimensjoneringsforskrift og forebyggende analyse) må det tilføres ett
årsverk til avdelingen. Beredskapsavdelingen vil like fullt utføre forebyggende
arbeidsoppgaver, men dette vil ikke erstatte krav til forebyggende årsverk.
ØABV
Dimensjoneringsforskrift
I ØABV sitt distrikt er det totalt 70 278 innbyggere per 01.01.21 ifølge Statistisk sentralbyrå.
Dette medfører minimum 7 årsverk på forebyggende avdeling i tillegg til leder. Da er det ikke
justert for faktisk, stedlig risiko beskrevet i forebyggende analyse. Det var planlagt å innføre
ett ekstra årsverk på forebyggende i ØABV fra og med 2022, men dette er tatt ut fra
økonomisk handlingsplan (HØP 2021 – 2024).
Forebyggende analyse
Det er utarbeidet en grundig forebyggende analyse for ØABV. Denne tar tak i risikoforhold
som er særegne for ØABV sitt distrikt og skisserer:
«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, Jfr. Dimensjoneringsforskriften § 3-2.
Det betyr at forebyggende skal bestå minimum av 7 årsverk + avdelingsleder.
For å utføre et tilfredsstillende forebyggendearbeid må forebyggende avdeling tilføres 1
årsverk som minimum etter forskriftskrav. I tillegg er det påpekt at brannvesenet bør styrkes
med en prosjektstilling innenfor ekstern kursvirksomhet. For å drive ekstern kursundervisning
er det også en klar anbefaling å erstatte dagens øvelsestilhenger med en øvelsesbil. Dette for
å kjøre kurs hele året uten begrensninger. Det er også beskrevet behov for ytterligere 1
årsverk til arbeid mot risikoutsatte grupper. Dette årsverket kan tillegges et
informasjonsårsverk som kan plasseres i administrasjonen i brannvesenet. Dette for at hele
brannvesenet kan dra nytte av kompetansen. Kompetanse innenfor informasjon og
kommunikasjon er noe som brannvesenet ikke har i dag, men som er nødvendig for å utføre et
tilfredsstillende forebyggende arbeid.»
Gap
Det er etablert 6 stillinger på forebyggende i dag. Dette er færre enn
dimensjoneringsforskriftens minimumskrav som tilsier 7 hele stillinger. I tillegg til dette
fremkommer det av ROS/forebyggende analyse at det må være ytterligere to stillinger for å
ivareta det forebyggende arbeidet. Henholdsvis en stilling innenfor kursvirksomhet og en for å
bedre ivareta arbeid mot risikoutsatte grupper (Trygg hjemme). Beredskapsforebyggende
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arbeid er planlagt utført innenfor beredskapsavdelingens ansvarsområde og vil ikke tilføre
forebyggende avdeling noen arbeidsressurs, men trekker i dag ut en 40 % stilling til
administrasjon av beredskapsforebyggende arbeid. Dette er ikke hensyntatt i forebyggende
analyse. I dag mangler det dermed minimum 3 hele stillinger på avdelingen.
Konklusjon
For at forebyggende avdeling i Østre Agder brannvesen skal organiseres og bemannes i tråd
med regelverket (dimensjoneringsforskrift og forebyggende analyse) må det tilføres 3 årsverk
til avdelingen.
Forebyggende personell som konstabler og lederstøtte (ELS stab)
Det er vesentlig for brannvesenets robusthet at ansatt personell kan bidra på tvers av
avdelinger når det er store, kompliserte og langvarige hendelser. Bedre bruk av intern
kompetanse til å utføre valgte oppgaver vil gi en styrke til brannvesenet, samt en større helhet
og slagkraft. Slikt arbeid vil generere gode effekter mellom avdelingene og graden av
læringsutbytte vil økes. Totalt vil også brannvesenets slagkraft og evne til å håndtere spesielle
hendelser bli større.
Det er noe arbeid på tvers av avdelinger i begge brannvesen. Spesielt i Grimstad hvor også
forebyggende personell arbeider fast på konstabelnivå i beredskapsavdelingen (vakt og
oppdekking ved sykdom etc. på dagtid). Ansatte i beredskapsavdelingene i begge brannvesen
utfører enkelte forebyggende oppgaver (øvelser, kurs, informasjonsarbeid etc.).
Videre har brannsjefsavtalen allerede redet grunnen og sikret flyt av ressurser på tvers av
kommunegrenser her. ØABV har blant annet avgitt lederressurser til Setesdalen brannvesen i
forbindelse med langvarige skogbranner i deres distrikt i 2018.
Det kan ikke umiddelbart ses at et felles brannvesen med GBR og ØABV vil endre denne
flyten av ressurser på noen vesentlig måte, annet enn at mannskaper disponeres og prioriteres
av samme ledelse i regionen. Det er vesentlig at organisasjonen sikrer kompetanse og bygger
kunnskap på tvers av avdelinger for å sikre størst mulig robusthet. Ett felles brannvesen kan
skape en bedre struktur på dette arbeidet.
Hovedkonklusjon felles brannvesen
Det er mangler ved begge brannvesen i dag hva gjelder antall årsverk som skal arbeide med
forebyggende oppgaver. For at et felles brannvesen skal drive forsvarlig forebyggende arbeid
i tråd med regelverket og avdekket behov igjennom forebyggende analyser, må det etableres
minst fire nye årsverk, ett for Grimstad og tre for ØABV.
Det er vurdert i gruppa i hvilken grad forebyggende arbeid utført av beredskapsavdelingen
kan få felles synergieffekter. Dette arbeidet finnes mye erfaring på i begge brannvesen og et
slikt samarbeid er mulig, men ikke i stor skala. Dette grunnet at beredskapsavdelingene
allerede skal oppfylle brannlovens føringer og er forventet, uavhengig av forebyggende
avdeling, å drive med forebyggende arbeid. Motsatt vil det kunne være muligheter for
forebyggende personell å være disponible for beredskapsavdelingen ved sykdom ol. såfremt
de innehar kompetanse på dette nivået (utdanning og øvelser). På denne måten slipper
beredskapsavdelingen bruk av overtid ved innkalling av nye mannskaper.
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Figur 5: Anbefalt organisering forebyggende avdeling (farget)

Organisasjonskart over viser gruppas anbefalte organisering av forebyggende avdeling i et
felles brannvesen. I dag er feiertjenesten i ØABV en egen avdeling, mens feiertjenesten i
GBR er organisert under leder forebyggende. Gruppa anbefaler en mellomløsning mellom
dagens valgte løsninger. Dette gjennomføres ved at det opprettes seksjonsleder stillinger i
forebyggende og feier, slik at leder forebyggende avlastes i det daglige, samt at den faglige
kompetansen ivaretas gjennom de respektive seksjonsledere. Dette vil gi en egen ledergruppe
også i forebyggende avdeling som ivaretar helheten i det forebyggende arbeidet. Ytterligere
inndeling av avdelingen bør gjøres gjennom en felles forebyggende analyse. Feieravdelingene
i GBR og ØABV utdypes nærmere i kapittelet under.

2.4 Dimensjonering av feiertjenesten
Feiertjenesten er en regulert av selvfinans regelverket og vil ikke ha vesentlig betydning for
mandatet i prosjektet, da denne ikke belaster brannvesenets budsjetter. Det finnes imidlertid
organisatoriske vurderinger som kan medføre endring i kostnadsbildet og det medtas derfor i
det underliggende.
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Krav i dimensjoneringsforskriften:
Feiertjenesten
Feiertjenesten skal dimensjoneres ut ifra behovet for feiing og tilsyn i den enkelte kommune/
region. Minstekravet er at det skal feies og føres tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert
fjerde år. Den kommunale risiko- og sårbarhetskartleggingen i kommunen må beskrive
dimensjoneringsbehovet utover minstekravet til gjennomføring av oppgavene.
Ut over minstekravet med hvert 4. år til feiing og tilsyn, bør feierens faglige skjønn være
retningsgivende når brannsjefen skal avgjøre hvor ofte det skal feies og føres tilsyn. Denne
praksis bør nedfelles i skriftlige retningslinjer der det vises til forskrift om forebyggende tiltak
og tilsyn med veiledning.
Når det gjelder feieavgift til dekning av lovbestemt feiing, vises det til forskrift om
forebyggende tiltak og tilsyn kapittel 7, Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Feiertjenestens oppgaver omfatter motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved
fyring, om riktig fyring og om opptreden ved (utilsiktet) brann i fyringsanlegget.
Motivasjons- og informasjonsarbeidet er viktig i forhold til:
– feil montering av fyringsanlegg
– manglende vedlikehold av fyringsanlegg
– feil bruk av fyringsanlegg
– veiledning om riktig fyring slik at tjæredannelse og andre fyringsproblemer blir så
små som mulig
– riktig anbringelse av aske ved blant annet å advare mot bruk av pappesker,
plastbøtter og plastposer
Ellers bør kommunen ved brann- og feiervesenet vurdere om det finnes andre
satsningsområder blant objekter eller risikogrupper hvor det kan være viktig å vedlikeholde
eller øke sikkerheten.
GBR
Feiertjenesten i GBR er i dag organisert under forebyggende avdeling. Den daglige driften
blir tatt vare på av en feierformann.
Feiertjenesten i GBR er bemannet med 3,8 årsverk + lærling som sørger for feiing og tilsyn av
totalt 8740 registrerte skorsteiner. Dette tallet vil stige de neste årene da det kun er registrert
603 skorsteiner i fritidsboliger av totalt 1354 registrerte fritidsboliger (ssb). I tillegg kommer
det boliger som er registrert som bolig, men benyttes som fritidsboliger. Grimstad er også en
kommune i vekst med stadig utbygging av nye boligfelt.
Ved et felles brannvesen med ØABV kan det tenkes at det kan hentes en stordriftsfordel på
ledelse.
Feiertjenesten benyttes også ved behov for beredskapsavdelingen ved sykdom ol.
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Gap
Feiing har blitt utført med en frekvens på hvert andre år og tilsyn hvert fjerde år. Med tanke
på økte arbeidsoppgaver i form av fritidsboliger er det ikke realistisk at en frekvens på feiing
kan opprettholdes til hvert andre år. GBR er derfor inne i en fase hvor fyringsmønster og
behov blir nøyere kartlagt og mer behovsrettet frekvens. Tilsynet bør utføres hvert fjerde år
som i dag.
GBR har ingen GAP på dette området i dag.
Konklusjon GBR
GBR utfører i dag en forsvarlig og god tjeneste med nærhet og kjennskap til sitt område.
ØABV
Feiertjenesten er den eneste tjenesten i ØABV som drives som selvkost der offentlige gebyr
finansierer avdelingen. Avdelingens arbeid utover feiing av skorstein og tilsyn av
fyringsanlegg må tilføres midler fra brannvesenet. Den daglige driften med tilsyn/feiing av
fyringsanlegg på feieravdelingen blir håndtert av egen feierformann, mens økonomi og HRansvar håndteres av avdelingsleder. ØABV og GBR benytter samme fagprogram (DM brann)
i planlegging og utførelse av arbeidet, men det er valgt noen ulike lokale tilpasninger.
Feiertjenesten i ØABV er bemannet med avdelingsleder, feierformann og 9 feiere, totalt 11
årsverk. I forebyggende analyse er det beskrevet et behov for 12 årsverk i feieravdelingen.
Arbeidet til avdelingen består i feiing og tilsyn av totalt 26316 registrerte skorsteiner i
objekter for fastboende og 8152 skorsteiner i fritidsboliger.
Ansatt ved feiertjenesten i Risør benyttes også til å dekke opp vakter i beredskapsavdelingen,
ved tilfeldig fravær som sykdom eller liknende. Tabellen er fra 2018 (ROS) og tallene har økt
i samtlige kommuner.

Figur 6: Antall boliger/fritidsboliger med fyringsanlegg i ØABV

Gap
Feiing har blitt utført med en frekvens på hvert andre år og tilsyn hvert fjerde år. Etter ny
forskrift med risikovurdering har ØABV delt regionen opp i 8 områder og planlagt feiing og
tilsyn etter følgende intervaller:
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-

4 år på feiing (enkelte områder/tilsynsobjekter kan fortsatt ha hvert annet år)
8 år på tilsyn
10 år på fritidsbolig

ØABV er derfor inne i en fase hvor fyringsmønster og behov blir nøyere kartlagt og mer
behovsrettet frekvens. For eksempel vil det være hyppigere feiing og tilsyn i områder for tett
verneverdig trehusbebyggelse. ØABV har ikke noe GAP på feiing, men med bakgrunn i
Covid-19 situasjonen er det et stort etterslep på tilsyn i flere kommuner.
Konklusjon ØABV
For at feieravdeling i ØABV skal organiseres og bemannes i tråd med det behovet som er
beskrevet i forebyggende analyse, må det tilføres 1 årsverk til avdelingen.
Feierne som reservemannskaper
Flere av feierne er i dag med som reservemannskaper i brannvesenet. Disse sitter med en
kompetanse som kan benyttes ved behov også i deres normalarbeidstid ved ekstraordinære
situasjoner (sykdom, kurs mv). Dette krever derimot en lokalisering i det området hvor
beredskapen trengs. Dette vil man ikke kunne oppnå dersom hele feieravdelingen blir
samlokalisert på en plass i regionen (annet enn for denne lokasjonen). Dette vil i hovedsak
berøre Risør-, Grimstad og Stoa stasjon da disse brannvesen er kasernerte styrker på dagtid.
Praksisen med å ha feiere i egen kommune, med kompetanse som brannkonstabler, vil også
bygge opp under mindre sårbarhet for brannvesenet i den regionen. Dette med grunnlag i at
pendlermønster på dagtid i flere av kommunene tilsier at det kan være utfordrende å få på
plass brannstyrker når vi har deltidsordninger uten kasernering på dagtid. I mindre kommuner
kan dette imidlertid ikke tillegges vesentlig vekt, da det ofte vil dreie seg om kun en mann.
Hovedkonklusjon felles feiertjeneste
Feiertjenesten er regulert av selvfinans regelverket og vil kunne organiseres under
forebyggende avdeling i ett felles brannvesen. Overgangen til en felles feiertjeneste vil være
enklere i driften da samme fagsystem allerede er godt etablert i regionen.
Bemanningen vil da være felles leder forebyggende med to seksjoner, en for feiing og en
forebyggende med hver sin seksjonsleder. Antall registrerte skorsteiner er
beslutningsgrunnlag for antall stillinger og det forventes at antall skorsteiner vil øke
kommende år. For at feier seksjonen skal organiseres og bemannes i tråd med det behovet
som er beskrevet i forebyggende analyse (ROS ØABV), må det tilføres ett årsverk til
avdelingen.
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2.5 Dimensjonering av beredskapsavdeling
2.5.1 Beskrivelse av GBR
GBR er delt i 2 avdelinger, beredskap og forebyggende. Videre er disse delt inn i 2
underkategorier hver. For beredskapsavdelingen gjelder dette heltidsansatte og deltidsansatte.
For forebyggende avdeling gjelder inndelingen forebyggende og feier.
GBR har en enhetsleder/brannsjef som i all hovedsak løser administrative oppgaver samt
innehar det overordnede ansvaret for den daglige driften av brannvesenet.
Brannsjefen har ansvar for mange oppgaver, noen blir delegert til avdelingsledere, mens andre
ivaretas av brannsjef selv.
Økonomikontroll er en vesentlig oppgave, herunder ligger det å arbeide for at budsjetter fra år
til år er gjennomførbare og påse at det igjennom året er balanse i regnskapet. Det
gjennomføres månedlige økonomirapporter for både brannvesenet og feiertjenesten som
selvfinansierende tjeneste (varabrannsjef ivaretar feiertjenesten). Ytterligere utarbeides det
tertial- og årsrapporter.
Rapportering av brannvernet gjennomføres hvert år, både internt i kommunen, men også til
DSB. Brannsjefen avlastes her ved at varabrannsjef rapporterer tallmateriale for forebyggende
og leder beredskap for beredskapsavdelingen.
Under enhetsleder nivå er det egen avdelingsleder både for forebyggende og beredskap. Leder
forebyggende innehar også funksjonen varabrannsjef. Disse 3 lederne utgjør ledergruppa i
GBR. Ledergruppa har faste månedlige møter eller oftere ved behov for å koordinere arbeid
og retning videre.
Beredskapsstyrken skal bestå av 20 mannskaper i turnus2 + fast vikar (3 stk) samt 3
mannskaper som reserve (feier/forebyggende). Det gir en total styrke på 26 mannskaper.
Organisatorisk har ikke GBR et mellomledd mellom leder og brannmester. Fordelen med det
er at det er kort tjenestevei for å ta avgjørelser. Ulempen kan være at avdelingsleder ikke
avlastes tilstrekkelig.

2

Bemanning beskrives etter kravene i dimensjoneringsforskrift og egen ROS.
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Visuell framstilling av bemanning og utstyr Grimstad brannstasjon
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2.5.2 Beskrivelse av ØABV
ØABV er delt i 4 avdelinger, henholdsvis beredskap, feier, forebyggende og 110 sentralen.
Videre er disse delt inn i underkategorier. For beredskapsavdelingen gjelder dette
heltidsansatte og deltidsansatte. ØABV har 70 heltidsansatte og 122 deltidsansatte.
Beskrivelse av 110 Agder blir ikke hensyntatt i denne beskrivelsen. Denne avdelingen flyttes
til Kristiansand med virkning fra 01.01.23.
ØABV har en enhetsleder/brannsjef som i all hovedsak løser administrative oppgaver samt
innehar det overordnede ansvaret for den daglige driften av brannvesenet.
Brannsjefen i ØABV er leder av IUA for kommunene i ØABV og Grimstad kommune.
Det brukes mye ressurser på avtaler, ferieplanlegging, permisjoner, kurs mv. I likhet med
GBR får vi støtte av kommunens HR avdeling, men arbeidet med personal er tidkrevende og
til tider relativt omfattende. Det daglige arbeidet her er lagt til avdelingslederne. Til tross for
mange mindre stillingsprosenter (122 stykker) krever disse stillingene like mye tid som
fulltidsstillinger ved sykdom, permisjoner, kurs mv. Ofte krever deltidsstillingene faktisk mer
tid da HR modulen ikke anerkjenner deltid og særkrav i brannlovgivningen. Dette medfører
manuelle/praktiske tilpasninger som til tider er en stor tidstyv.
Under enhetsleder nivå er det egen avdelingsleder både for 110 Agder, forebyggende, feier og
beredskap samt to overbrannmestere beredskap. Leder beredskap innehar også funksjonen
varabrannsjef. Disse utgjør ledergruppa i ØABV.
Beredskapsavdelingen har totalt 31 ansatte på heltid og 122 deltid. Av de er 24 ansatte som
brannkonstabler heltid på Stoa stasjon Arendal, 4 ansatte på dagtid ved Risør stasjon og 2
ansatte er overbrannmestere på Stoa, samt avdelingsleder.
Hver deltidsstasjon har en ansatt med ca. 10 % stilling som brannmester hvor det medfører et
noe større ansvar, totalt 60 % stilling. Risør har dagkasernering med egen stasjonsleder og
Arendal har resterende ledelse. Overbrannmester utfører beredskapsmessige og administrative
oppgaver, og er nærmeste leder for brannmester på deltid. Herunder utarbeidelse av
turnusplaner, planlegging av ferier, bistå til å organisere oppdekning av vakter i tillegg til
utarbeidelse av beredskapsplaner, innsatsplaner, beredskapsanalyse m.m.
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Konklusjon felles brannvesen
Den største beredskapsmessige endringen vil være for Grimstad som må bemannes opp til
døgnkontinuerlig vaktlag på 5 mannskaper i turnus. I tillegg må mangler på materiell og utstyr
som fremkommer som nødvendige behov i en ny felles beredskapsanalyse anskaffes.
Organisasjonsstrukturen anbefales videreført tilnærmet som i dag hvor av det for ØABV er
overbrannmestre plassert organisatorisk under avdelingsleder som har ansvar for henholdsvis
heltids- og deltidsstasjoner.

Brannsjef

Varabrannsjef
(Stab)

Leder
forebyggende

Leder beredskap

Seksjonsleder
(Heltidsstasjoner)

Seksjonsleder
(Deltidsstasjoner)

Seksjonsleder

Seksjonsleder

forebyggende

feier

Figur 7: Anbefalt organisering beredskapsavdeling (farget)

2.5.3 Bilpark
Det vil i dette prosjektet være formålstjenlig å belyse om det finnes potensiale for
begrensninger i dagens bilpark. I hovedsak så er det de tyngste kjøretøyene som er størst
investeringspost og driver de høyeste driftskostnadene.
Avgrensning er gjort i forhold til biler i daglig bruk for feiertjenesten, forebyggende,
kontorbiler og hjemmevakter (GBR har egne hjemmevaktsbiler pr. nå).
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Samfunnet er i stadig endring og brannvesenet må sørge for at vi har de kjøretøy som trengs
for å kunne håndtere en eventuell hendelse. Her vil vi først og fremst se på kjøretøyene som er
stasjonert i Grimstad og Arendal (Stoa). Kjøretøy stasjonert i Froland er ikke berørt her, da
det her kun er brannbil til førsteutrykning og personellflytter. Moland brannstasjon er berørt
da brannbil her benyttes som reservebil ved andre brannstasjoner. Det er ikke egen reservebil,
høyderedskap eller tankbil stasjonert i Froland eller Moland.
Utdrag fra beredskapsanalysen i ØABV:
Dersom ny «Dokumentasjon om brannvesenet» (tidligere brannordning) legger opp til en
utvidelse av tjenesteområder og tilgjengelig utstyr ved flere stasjoner i ØABV, vil det samtidig
bety en kostnadsøkning ved hver enkelt stasjon for å kunne erverve og vedlikeholde ny
kompetanse og ferdigheter i bruk av nytt utstyr. Dette vil således kreve behandling og vedtak i
hvert enkelt kommunestyre / bystyre.
Det er også funn som peker på at det kan gjøres endringer i hvordan ØABV har organisert
seg med plassering av brannstasjoner, hvordan disse er satt opp med bemanning og
kompetanse, og hvordan stasjonene brukes. Dette er også endringer som vil kreve politiske
vedtak i et par kommuner.
Noen funn i analysen peker også på at det kan være på tide å tenke nytt i flere sammenhenger
og begynne å håndtere en del hendelser på en annen måte enn hva man historisk sett har gjort
tidligere. Motivasjonen til dette er sammensatt, men handler primært om redusert risiko,
mindre unødvendig belastning for hovedarbeidsgiver, raskere og mer riktig respons, samt
bedre utnyttelse av skattebetalernes midler.
Funn ved analyse av ØABV’s tjenester og funksjoner:
• Stigebil må anskaffes til Risør. Garasjering av denne er et poeng da det ikke er plass i
eksisterende brannstasjon til dette kjøretøyet
• Gjerstad stasjon utstyres med tankbil med 8 - 10.000 liter vann som minimum
Brannvesenet har forsøkt å henge godt med i endringene som har vært og det er etablert
samarbeid på ulike områder i dag.
Her er det naturlig å trekke frem dykkerberedskapen som er et felles satsingsprosjekt mellom
ØABV og GBR. Dykkerbilen er stasjonert i Arendal og driftes fra Stoa i dag.
Dykkerberedskapen er ikke en lovpålagt tjeneste for brannvesenet fra myndighetenes side,
men ros i ØABV holder dette frem som nødvendig. Det er med andre ord muligheter for
innsparing på øvelsestimer og utstyr her (for begge brannvesen, da GBR også betaler for
denne ordningen). Dette er imidlertid festet i ROS og utredningsprosjektet at det ikke skal
vurderes forhold som svekker dagens nivå på brannvesenet.
Behov for kjøretøy i felles brannvesen
Arendal
A01 Kommandobil
A02 Lederstøtte / Reserve
A21 Brannbil
A91 Reserve brannbil
A22 Dykkerbil
A23 Lift
A24 Tankbil
A25 Personellflyttevogn (utstyr)
A27 Redningsbil (klippeutstyr)

Grimstad
G 0.1 Kommandobil
G 1.1 Brannbil (klippeutstyr)
G 1.0 Reserve brannbil (klippeutstyr)
G 1.3 Lift
G 1.4 Tankbil
G 1.8.1Personellflytter
G1BÅT Båt med motor på tilhenger (IUA)
G 1.8.2 Hjemmevaktsbil
G 1.8.3 Hjemmevaktsbil
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A28 Personellflytter
A2 BÅT. Båt med motor på tilhenger
A2 ATV m/henger på bilhenger
A2 Kjemikaliehenger
IUA Aust Agder – Båt m/ dobbel bunn
I tillegg kommer småbiler til:
• Forebyggende (ADM)
• Feier (F)
• Ledelse (LED)

IUA henger
Vannscooter
I tillegg kommer småbiler til:
• Forebyggende
• Feier

Biler/utsyr som kan benyttes for hele distriktet
A01/G01 Kommandobil
A2 ATV m/henger på bilhenger
G Vannscooter
A91/G10 Reserve brannbil – klippeutstyr (Forutsatt tilsvarende oppsett på brannbilen)
Figur 8: Oversikt over biler i brannvesenene Arendal og Grimstad

GBR har utstyrt sin førsteutrykningsbil og reservebil med redningsverktøy. ØABV har
derimot egen redningsbil med utstyr for innsats mot tyngre kjøretøy. Her er det aktuelt å se på
en felles struktur med redningsutstyr på førsteutrykningsbilen/brannbil, i stedet for egen
redningsbil på Stoa. En annen fordel med å ha alt utstyret på samme bil er at den da også er
klar til innsats mot brann. Dette er imidlertid ikke berørt av samarbeid med Grimstad eller
ikke.
Behov for tankbil og høyderedskap fremkommer i flere forskrifter. Det er derfor vist til
teknisk forskrift, forskrift om brannforebygging og dimensjoneringsforskriften.
«Brannceller i byggverk i risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer kan ha utgang til ett trapperom
utført som rømningsvei. Dette forutsetter at hver boenhet har minst ett vindu eller balkong
som er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats, jf. § 11-17, TEK17.
Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med kravet om automatisk slokkeanlegg i
byggverk i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, jf. § 11-12 første ledd bokstav a, TEK17.
Bestemmelsen innebærer at det må være direkte tilgang for brannvesenets høyderedskap (for
eksempel brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel) til vindu eller balkong i hver
boenhet.
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Veiledning til forskrift om brannforebygging § 21 Vannforsyning
Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i
tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.
I boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens
brannvesen disponerer passende tankbil.
Dimensjoneringsforskriftens § 6-1 Utrustning til brannbekjemping og ulykkesinnsats
Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig antall transportmidler med høy
driftssikkerhet til innsats ved de branner og ulykker som kan forventes i regionen. I områder
hvor tilstrekkelig vann til brannslokking ikke umiddelbart kan skaffes til veie, skal
brannvesenet medbringe vann til slokking. Brannvesenets utstyrsbehov vil alltid henge direkte
sammen med hvilken risiko og sårbarhet som finnes i innsatsområdet.
Slokkemiddelressursene skal stå i forhold til aktuell risiko og sårbarhet.
Dimensjoneringsforskriftens § 5-5 Beredskap for høyderedskap eller tankbil
I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt
slokkevannforsyning, skal tankbilen kjøres ut samtidig med førsteutrykningen, dersom det er
nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig slokkevann.
Byggeforskriftene åpnet tidligere for at brannvesenets stiger kan godtas som den ene av to
rømningsveier fra bolig- og kontorbygninger, forutsatt at det er adkomst til vindu/balkong.
Har kommunen gitt slike tillatelser, legger det bindinger på brannvesenets stigemateriell.
Maskinstige/snorkel må dermed inngå i brannvesenets materiell og skiftes ut ved behov, så
lenge bygningene er i bruk, og har kun en fast rømningsvei.
I de tettstedene hvor snorkel-/stigebil utgjør rømningsvei som beskrevet, skal føreren ha
samme beredskap som vaktlaget forøvrig. Dette innebærer at i tettsted med kasernert
beredskap tillegges også stigebilsjåføren kasernert vakt, og vaktlagene består derved av minst
5 personer.
I områder hvor tilstrekkelig vann til brannslokking ikke umiddelbart kan skaffes tilveie, følger
dimensjoneringsforskriften opp intensjonene i forebyggendeforskriften ved å pålegge
brannvesenet å bringe med seg tankbil.
Forpliktelsen ved å akseptere brannvesenets høyderedskap som alternativ rømningsvei må
dokumenteres jf. § 2-4, dimensjoneringsforskriften.
Dimensjoneringsforskriften § 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.
Behov for kjøretøy til brannberedskap i Arendal og Grimstad
Det er etablert flere bygninger i Arendal og Grimstad med krav til direkte tilgang for
brannvesenets høyderedskap til vindu eller balkong i boenheter. I tillegg er enkelte bygninger
oppført med forutsetning til at sekundær rømningsvei er via brannvesenets stigemateriell.
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For å ivareta funksjonen til et erstatningsvaktlag må det være reservebrannbil for kasernerte
styrker. Behov for erstatningsvaktlag er ikke vurdert i beredskapsanalysen, men vil bli
beskrevet her i eget kapittel. Reservebil er nødvendig også sett i forhold til driftsstans,
dekkomlegginger, verksted timer mv.
Grimstad har etablert reservebil som dekker behovet i dag og ØABV/Stoa har egen reservebil.
I tillegg benytter ØABV brannbil i Moland som reservebil i hele sitt dekningsområde, fordi
det ikke er definert objekter med innsatstid for Moland stasjon. Sannsynlig behov for samtidig
hendelse med behov for reservebil både i ØABV og Grimstad kan utredes mer. Men det er
vurdert til at et så stort distrikt som et felles brannvesen blir, anbefales utstyrt som i dag med
tre reservebiler. Dette fordi reservebil løsningen ØABV består av stasjonsbilen til Moland
stasjon og en reservebil på Stoa. Det faktiske oppsettet vil således være at det kun er etablert
to reservebiler for et sammenslått brannvesen i dag. Bruk av en stasjonsbil som reservebil
medfører mindre robusthet for stasjonen (innbyggerne i dette distriktet) som må avgi denne.
Reservebil må være et reelt alternativ som ikke svekker andre regioners beredskap annet enn
ved akutt hendelse.
I tillegg finner vi direkte forventninger i dimensjoneringsforskriften som anfører at:
Tettsted med 3000-8000 innbyggere.
I slike tettsteder forventes det at brannvesenet har røykdykkere som settes inn i førsteinnsats.
Kjøretøy og slokkeutstyr må være tilpasset dette. I førsteinnsatsbilen eller i egen bil bør det
minst finnes skumutstyr som kan benyttes til å sikre/slokke brann i brannfarlige væsker.
Tettsted med flere enn 8000 innbyggere.
I tillegg til overstående bør ytterligere en fullt utrustet brannbil være tilgjengelig som
supplement ved stor brann, for å ivareta utrykning til annen samtidig hendelse og som
reservebil ved reparasjon/service av hovedbilen. I områder der nabobrannstasjon har kortere
innsatstid enn 15 minutter kan det vurderes om behovet for ekstra brannbil ivaretas gjennom
samordnede innsatsrutiner (eventuelle samarbeidsavtaler),” jfr. Vedlegg 4; Parametere for
vurdering av utstyrsbehov, slokkevannforsyning og lignende.
Her ligger forventningene om at det må være etablert en reservebil, med mindre innsatstiden
for nabobrannvesen er kortere. Med innsatstid menes; “Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til
den er i arbeid på skadestedet, ref. definisjon. I dette tilfellet er tiden til eventuelt ØABV vil
være i innsats i Grimstad kommune lenger enn 15 minutter fra de får melding. Dette betyr at
reservebil stasjonert på Stoa ikke vil kunne nå minimumskrav til tider gitt i
dimensjoneringsforskriften og at Grimstad brannstasjon må ha egen reservebil.
Til dreiende overordnet vakt for ett felles brannvesen er det tilstrekkelig med en bil for hele
regionen og det er ikke krav til reservebil. Dette er under forutsetning av at det etableres en
felles ordning for overordnet vakt.
Selv om vi i dag har en samarbeidsavtale, bør et felles brannvesen gi en enklere og bedre flyt
av ressurser i ett brannvesen. Her kan nevnes bruk av ATV, motorbåt og vannscooter som
skiller seg ut ved dagens oppsett i Arendal og Grimstad.

Delrapport fra arbeidsgruppe organisering og dimensjonering

12.05.2021

60

Konklusjon
1) Ved ett brannvesen vil det sannsynlig være tilstrekkelig med en kommandobil til
overordnet vakt.
2) Både Arendal og Grimstad har behov for å videreføre stasjonering av høyderedskap og
tankbil på brannstasjonene og det kan derfor ikke reduseres på tyngre kjøretøy. Men
det kan ha en effekt i at valg av at høyderedskap kan dekke ulike behov, henholdsvis
stigebil/lift.
3) Det bør legges til grunn at et distrikt som fellesbrannvesenet skal dekke bør ha to faste
reservebiler for å møte kravene til robusthet og kontinuitet i beredskap til enhver tid.
4) Forutsatt at det gjøres nødvendige tilpassinger i biloppsett vil det ikke være behov for
egen redningsbil i Arendal.
5) ATV, motorbåt og vannscooter vil kunne benyttes i større områder enn praktisert i
dag.
6) I tillegg fra ROS i ØABV:
a) Stigebil må anskaffes til Risør. Garasjering av denne er per dd ikke plass til i
eksisterende brannstasjon.
b) Gjerstad stasjon må utstyres med tankbil med 8 - 10.000 liter vann som
minimum.
2.5.4 Reserve-/støttestyrker
I det understående ses det på om det finnes muligheter for å dra nytte av hverandres støtte/reservestyrker for bedre restberedskap i forbindelse med samtidige og/eller sammenfallende
hendelser.
Dagens situasjon:
Grimstad har sin reservestyrke gjennom ansatte i brannvesenet som er på frivakt. Samtlige
bortsett fra 2 ansatte bor i Grimstad kommune innenfor kort avstand til brannstasjonen.
Beredskapen består av totalt 26 mannskaper hvor alle har egen radioterminal.
Denne styrken kan utalarmeres og vil være i stand til å håndtere en hendelse innenfor
gjeldende krav i dimensjoneringsforskriften.
§ 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.
Tilhørende veiledning til dimensjoneringsforskriften utdyper dette tydeligere:
Som utgangspunkt skal alle kommuner ha en samlet innsatsstyrke på minst 16 personer, jf.
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§ 5-1. Kommuner med flere tettsteder kan vurdere å fordele denne minstestyrken på de ulike
tettstedene i lag med minst 4 mann, samt støttestyrke og overordnet ledelse, se under §§ 5-2
og 5-6.
Ved større branner er det en forutsetning at minst 12-14 mannskaper skal operere samlet
innen en innsatstid på 10-15 minutter etter at førsteinnsats er iverksatt.
Beredskapen skal organiseres med en vaktberedskap avhengig av innbyggertallet i tettstedet.
Her er det i utgangspunktet ment fastboende. Hvis tettstedet i snitt ligger godt over antallet
fastboende (pga turister/andre tilreisende), må man ut fra en risiko- og sårbarhetskartlegging
vurdere økning av beredskapen utover standardkravet.
Sårbarheten i GBR ligger i at en aldri vet eksakt hvor mange som stiller ved alarm, samtidig
viser opplevde hendelser at det er godt oppmøte. Etter innføring av nødnett har 110 sentralen
nå imidlertid mulighet til å se hvor mange som kvitterer på utkall. Fordelen med dette er at da
gis det muligheter for å også kalle ut enten Arendal stasjon eller Lillesand stasjon for å sikre
nok mannskaper til hendelsen.
Både ØABV og GBR dekker sine egne krav til innsatsstyrke med 12-14 mannskaper innen 10
- 15 minutter etter iverksatt førsteinnsats. For å oppnå eventuelt felles samnytte av
støttestyrker må altså GBR kunne stille med 6 – 8 mannskaper i ØABV (forutsatt 6 på laget i
ØABV) innen 10 – 15 minutter etter iverksatt førsteinnsats i ØABV sitt distrikt.
For å vurdere dette mulighetsrommet må innsatstider for hjemmevakt legges til grunn, natt vil
være dimensjonerende. På natt regnes innsatstiden til 6 minutter til stasjon (dagtid 4 minutter)
og det er derfor åpenbart at støttestyrker for GBR ikke kan nyttes i ØABV sitt distrikt. Dette
fordi raskeste kjørevei til nærmeste kommunegrense (brannstasjon GBR – Lunde) er 9
minutter ved fartsgrenser som dimensjonerende grunnlag (anført som gjeldene
beregningsmetode i dimensjoneringsforskriften, ref. § 4 -8). Dette medfører at raskeste
respons fra støttestyrker fra GBR (forutsatt 5 mann døgnkasernert) vil gi minimum 15
minutter til nærmeste kommunegrense. Støttestyrker for GBR vil således oppnå å
opprettholde krav til egen kommune, men ikke lenger.
Motsatt vil det for GBR være nødvendig med tilførsel av 7 – 9 mannskaper fra ØABV
(forutsatt 5 kasernert). Da det kasernerte vaktlaget i ØABV har høyst 6 mann på laget, vil
samme resonnement gjøre seg gjeldene her. Altså 6 minutter med tillegg av kjøretid som
eksempelvis vil være 27 minutter ved innkalling fra Froland stasjon (direkte til GBR), 32
minutter fra Moland stasjon (direkte til GBR) og 15 minutter fra Stoa. ØABV sin stasjon på
Stoa benytter seg imidlertid av støttestyrker i Froland og Moland. Det vil derfor heller ikke
være mulig å bruke støttestyrker fra ØABV i Grimstad som følge av minimumskrav gitt i
dimensjoneringsforskriften.
Dette kan imidlertid være helt i grensegangen til å kunne unngås ved et felles brannvesen om
vaktlagstørrelsene er slik at de dekker minimumskrav til støttestyrker. Altså om det kasernerte
vaktlaget i ØABV (Stoa) er 7 mann og det kasernerte vaktlaget i GBR er 5 mann. Ved en slik
organisering vil støttestyrkene bli dekket opp av vaktlaget på minimumsnivå når det gjelder
antall (12 mann samlet), men det vil fortsatt ikke løse tidsaspektet og kan dermed utelukkes.
Samtidig vil en slik oppjustering være mindre kostnadseffektiv enn det som er tilfelle i dag.
Dette fordi en ekstra mann per vaktlag medfører 4 fulle stillinger i turnus, noe som er
vedheftet vesentlig høyere kostnad enn flere deltidsstillinger i 1,92 %. Dette alternativet
dekker således ikke minimumskrav i forskrift og heller ikke intensjonen i utredningen om
besparelser eller effektmål om å være robuste.
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I tillegg må det da innkalles ekstramannskap/mannskap på frivakt for å dekke opp krav til
beredskap i området som dekkes av Grimstad brannstasjon og vise versa. Dette vil også
medføre ekstra kostnader knyttet til overtid.
Avgrensninger
ROS analysene i begge brannvesen legges til grunn. Arendal har derfor et kasernert vaktlag på
6 mannskaper (minimum 5 stk) og Grimstad et kasernert vaktlag på 5 mannskaper (ref. ROS
analyse 2020 samt vurdering av uavhengig konsulent 2021). Forspenningstid settes til 2
minutter for begge stasjoner. Kjøretid deretter er 1 min/km. Dimensjonering av den totale
beredskapsstyrken eller plassering av brannstasjoner sees ikke på.

Figur 9: Kartet viser hvor langt stasjonene i Grimstad, Stoa, Froland og Moland når innen 10 minutter

Scenarioer ved behov for ulike typer støtte
I Grimstad sin ROS-analyse fremkommer det flere objekter med krav til 10 minutters
innsatstid. Det vil si at fra et utkall skal mannskapene være i innsats ikke senere enn 10
minutter etter mottatt alarm. I Grimstad gjelder dette først og fremst tett trehusbebyggelse i
sentrum, Berge Gård og Frivolltun.
2 scenarioer som gjøres gjeldene:
-

Om Grimstad skal være i beredskap for Arendal vil det medføre økt avstand til egne
risikoobjekter, men må avgrenses til ikke mer enn 10 minutter (dette berører også krav
om 20 og 30 minutters innsatstid). Spørsmålet da er om Grimstad kan sideforflyttes til
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-

en gitt plassering mellom Grimstad og Arendal og likevel nå egne risiko objekter samt
Arendal sine?
Om Grimstad skal gi bistand til Arendal i samme hendelse vil ikke tidskravene i
Grimstad nås. Da må det vurderes ny oppbemanning av stasjonen som kan ivareta
tidskravene når vaktlaget er sendt til Arendal. Dette krever også reservebil, noe som er
etablert allerede i Grimstad.

I denne sammenheng vises det til brann og eksplosjonsvernloven § 15, Samarbeid mellom
kommuner, hvor det står følgende:
“Brannvesenet i enhver kommune skal etter anmodning fra innsatsleder på skadestedet yte
hjelpeinnsats ved brann, eksplosjon og annen ulykke i andre kommuner så langt det er mulig
under hensyn til egen beredskap.”
I dag er det etablert en samarbeidsavtale mellom alle brannsjefer på Agder. Denne sier at ved
behov for bistand på tvers av kommunegrenser, så gjøres dette sømløst via 110 sentralen til en
avtalt kostnad. Kort fortalt betyr dette at alle brannvesen og tilhørende ressurser kan kalles ut
til hendelser hvor dette anses nødvendig. Eksempelvis har Grimstad bistått Arendal med
høyderedskap til hendelser i deres region, mens Arendal har bistått Grimstad og motsatt med
vanntankbil ved flere hendelser. Samtidig er en i hverandres beredskap i tilfeller hvor
vanntankbil og/eller høyderedskap er ute av drift.
Om Grimstad kalles ut på hendelse i Arendal må stasjonen i Grimstad bemannes opp for å
ivareta restberedskap i Grimstad. Om vaktlaget sideforflyttes inntil 10 minutter unna egne
risikoobjekter vil like fullt ikke Grimstad kunne ivareta Arendals risikoobjekter på østsiden av
Arendal. Infrastrukturen er også slik at det ikke er åpninger i midtdeler fra Grimstadporten til
Nedenes. En sideforflytning vil da enten begrense seg til Grimstadporten, et sted i nærheten
av Fevik eller et sted i nærheten av Rykene. Det vil igjen medføre en dårligere beredskap for
egne risikoobjekter i tillegg til at Arendals risikoobjekt fortsatt ikke nås.
Tilsvarende vil også gjøre seg gjeldende for ØABV.
Konklusjon
Konklusjonen er slik respektive reservestyrker fungerer i dag er den mest optimale løsningen
ut ifra dagens beredskapsorganisering og stasjonsstruktur. Dette vil ikke endres ved et felles
brannvesen uten tilførsel av ressurser eller vurdering av dagens stasjonslokalisering.
2.5.5 Sårbarhetsanalyse ved samtidige hendelser eller støtte
Hverken ØABV eller GBR er i dag dimensjonert for å håndtere mer enn en hendelse samtidig.
Grunnen til det er at det ikke finnes et direkte lovkrav som sier hvor mange og hvilke typer
hendelser et brannvesen skal håndtere. Forventningene til hendelser et brannvesen skal kunne
håndtere er definert som «liten», «større» og «de største». Dette fremkommer av veiledning til
dimensjoneringsforskriften (gjengitt under). Men det defineres ikke hvilken type hendelse
som kommer inn under hver enkelt kategori. Heller ikke om et brannvesen skal håndtere 2
hendelser av definisjon «liten» samtidig.
Minstekravene i kapittel 3, 4 og 5 er knyttet til tettsteder, innbyggertall og innsatstider, og
skal sikre et minste sikkerhetsnivå. Både brannvesenets forebyggende og beredskapsmessige
innsats skal organiseres og dimensjoneres minst i henhold til disse.
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Minstekravene for beredskap er fastsatt med sikte på at brannvesenet skal kunne håndtere
branner i objekter som oppfyller det branntekniske sikkerhetsnivået, som følger av Plan- og
bygningsloven av 14. juni 1985 (pbl) med forskrifter og brann- og eksplosjonsvernloven med
forskrifter. Konsekvensene etter de fleste branner/ulykker vil som følge av disse
bestemmelsene være redusert til det som "normalt" blir akseptert.
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. § 51, men med ulike krav til vaktberedskap, avhengig av tettstedets innbyggertall, jf. §§ 5-3 og 54.
"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.
"Liten" brann eller ulykke kan være:
– brann innenfor en frittliggende bygning eller forskriftsmessig "liten" branncelle på
størrelse med en bolig/leilighet. (ca. 100 – 150 m2)
– brann i frittliggende fritidsbolig (ca. 100 – 150 m2)
– bilbrann
– trafikkuhell med 1-2 biler involvert
– forberedende innsats ved skogbrann, vannskader, ras, flom, osv.
– pipebrann
– akutt forurensning (avhengig av interkommunal avtale og beredskapsplan)
– mindre branner som f.eks. containerbrann og gressbrann
"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 § 41, § 4-3 og § 5-1.'
"Større" brann eller ulykke kan være: – brann med spredning utover "liten" branncelle –
brann innenfor forskriftsmessig brannseksjon, (salgslokaler og industri/håndverkslokaler på
inntil 1800 m2 uten kompenserende tekniske tiltak) – totalbrann i bygning med
forskriftsmessig avgrenset størrelse som bolighus i tettbebyggelse, rekkehus, overnattingssted
– trafikkulykker med mer enn 2 biler involvert – akutt forurensning (avhengig av
beredskapsplan/avtale) – mindre skogbrann (2-10 mål)
"De største" branner og ulykker
Branner og ulykker i objekter som er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til
bygningsloven med forskrifter og brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, kan
likevel utvikle seg til å bli større enn hva standardkravene er ment å dekke. Dette skal det
tas hensyn til ved å: – tilrettelegge for bistand i akuttsituasjon, se under § 4-2 –
rekvirere/anmode andre personell- og materiellressurser med hjemmel i brann- og
eksplosjonsvernloven §§ 5 og 15, se også under § 4-2.
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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.
Når en hendelse får et større omfang enn "større" brann eller ulykke, overstiger dette
forventningene til effekten av standardberedskapen.
I brann og eksplosjonsvernloven § 15, 3. ledd, står det følgende: «Brannvesenet i enhver
kommune skal etter anmodning fra innsatsleder på skadestedet yte hjelpeinnsats ved brann,
eksplosjon og annen ulykke i andre kommuner så langt det er mulig under hensyn til egen
beredskap.»
Det vil si at dersom brannsjefen avgir vaktstyrke til nabokommune ved anmodning om
bistand, forventer lovgiver at beredskapen bemannes opp slik at krav til beredskap er oppfylt,
selv om bistand er avgitt. Lest i dagens oppbygning av brannvesen vil dette kunne tolkes dit
hen at dersom det avgis styrker som det er krav til for å bistå i en annen hendelse som hører til
under en annen stasjon, skal beredskapen ved stasjonen fortsatt ivaretas for egen region.
Videre sier § 9 i brann og eksplosjonsvernloven blant annet:
«Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best
mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å
sikre kontinuerlig læring og forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet.»
Det betyr at dersom kommunen ser at det er sannsynlighet for at flere hendelser kan inntreffe
samtidig, eller at det kan komme inn forespørsler om bistand fra nabokommune, må det være
et system som sørger for at det er muligheter til å bemanne opp beredskap ved behov. Dette
vil være noe annet enn å ha to vaktlag i kontinuerlig beredskap for å kunne håndtere to
hendelser samtidig.
Hvis man tenker system for oppbemanning så er dette egentlig i denne sammenheng tenkt på
hendelser som inntreffer med kort tidsmessig avstand imellom hverandre. Hvis man tenker på
hendelser som opptrer helt samtidig må jo dette løses med full alarm eller ved at også
nabostasjon varsles.
Av den grunn er praksisen i dag at begge brannvesen har fokus på restberedskap. I de tilfeller
en større del av beredskapen alarmeres begge steder, er det også fokus på å dekke opp egen
stasjon eller reserve mannskapsbil for å kunne håndtere samtidige hendelser.
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For å ivareta beredskap for hendelse nr. 2 eller forsterkning av hendelse nr. 1, så har Arendal i
dag en innkallingsordning (UMS) blant faste mannskaper som skal sikre tilgang til nødvendig
kompetanse i tilfeller der vaktlaget blir opptatt med en hendelse over litt tid.
UMS ordningen ble opprettet på bakgrunn av sannsynlighetsberegning i ROS analyse fra
2006. Den er ikke videre beregnet inn i ny ROS av 2018, men bør revideres inn ved neste
anledning. I tillegg til UMS ordningen har ØABV mulighet til å kalle ut bistasjoner slik at en
sørger for at kravet til støttestyrke ivaretas på hendelsen. UMS’en benyttes da for å dekke opp
stasjonen om det skulle komme en hendelse nr. 2 innenfor samme tidsrom.
Når en ser på oppdekking ifm revidering av ROS er det hensiktsmessig å definere mål med
UMS og hva den skal brukes til.
I GBR er oppdekking av stasjon ikke beskrevet i ROS og gjøres via 110 av innsatsleder, slik
at dette bør gjøres ved neste revidering. Ansvaret i GBR ligger direkte på innsatsleder og
hvilke vurderinger som gjøres sammen med utrykningsleder. Det er ønskelig at det defineres
et mer helhetlig system da hver enkelt innsatsleder naturlig nok vurderer situasjonene på hver
sin måte. Det har forekommet flere samtidige hendelser de siste årene hvor det var gunstig at
stasjonen var oppdekket. I tillegg forekommer det fra tid til annen flere hendelser i nærheten
av samme skadested. Det er relativt vanlig at vi i begge brannvesen opplever ABA ved andre
objekter enn der hendelsen er.
Grunntanken med å dekke opp er at en hensyntar spesielt de objektene med 10 minutters krav
etter dimensjoneringsforskriften selv om en har en primær hendelse.
Kravene til et brannvesen er i dag høyere enn for en del år siden. Kravene til spesielt deltid er
økt. Det faglige spennet er blitt større og et brannvesen skal ha kompetanse på mange
områder. Dette gir selvsagt en økt forventning til en deltidskonstabel på ca 2 % stilling.
Samtidig må alle inneha riktig kompetanse og øve etter satte krav.
ØABV og GBR bistår hverandre ved hendelser i egen kommune og nabokommuner den dag i
dag. Ofte sendes et vaktlag fra enten Stoa eller Grimstad for å bistå hverandre. ØABV har
spesialkompetanse innenfor redningsdykking, kjemikaliedykking og atv-er, mens GBR har
tauredning, skjærslokker og vannscooter. Avtalen er derfor at om det oppstår slike hendelser
sendes det brannvesenet med spesialkompetanse i tillegg til nærmeste ressurs. Dette øker også
sannsynligheten for å bistå hverandre. Samtidig som det er vurdert at det ikke er
kostnadsmessig forsvarlig om begge brannvesen skulle hatt samme spesialkompetanser.
Tredjeperson har krav på raskest mulig hjelp, uavhengig av kommunegrenser og brannvesen.
Derfor har bistand til hverandre blitt mer og mer aktuelt da både ØABV og GBR har
kommunegrenser hvor begge er definert som nærmeste ressurs i ytterkant av egne
kommunegrenser. Dette gjelder hovedsakelig Rykene/Kroken og Nedenes/Fevik området.
For å se på selve sårbarheten til brannvesenene, legges utrykningsstatistikk for 2018-2020 til
grunn for begge.
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Figur 10: Oppdragsstatistikk 2018-2020

Statistikken deles videre opp i 4 tider på døgnet, fra 00-06, 06-12, 12-18 og 18-00, for å se på
hyppighet og forekomster av hendelser.
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Grimstad brann og redning
Tidsrom (klokkeslett på døgnet)
Årstall
00-06
06-12
2018
79
119
2019
55
132
2020
47
127

12-18
193
178
156

18-00
145
140
114

Østre Agder brannvesen
Tidsrom (klokkeslett på døgnet)
Årstall
00-06
06-12
2018
163
306
2019
136
311
2020
161
301

12-18
477
485
457

18-00
348
334
312

Figur 11: Tabellene viser antall oppdrag på tider i døgnet

Nøkkeltall GBR:
2018: Flest utrykninger i tidsrommet 12-18. Hyppigheten på oppdragene er også høyest her.
Det vil si det forekommer flest helseoppdrag, ABA-er, bygningsbranner og trafikkulykker i
dette tidsrommet.
14,7 % av alle oppdrag skjer på nattestid mellom 00-06. Resterende oppdrag skjer i
tidsrommene flesteparten er våkne.
2019: Flest utrykninger i tidsrommet 12-18. Som for foregående år forekom det flest ABA,
helseoppdrag og bygningsbranner mens det forekom flere trafikkulykker i tidsrommet 06-12
dette året.
10,9 % av alle oppdrag skjer på nattestid mellom 00-06. Resterende oppdrag skjer i
tidsrommene flesteparten er våkne.
2020: Flest utrykninger mellom 12-18. Som for 2019 er det flest ABA, helseoppdrag og
bygningsbranner her, mens det forekom flere trafikkulykker mellom 06-12.
10,6 % av alle oppdrag skjer på nattestid mellom 00-06. Resterende oppdrag skjer i
tidsrommene flesteparten er våkne.
Trenden siste 3 år i Grimstad er at færre hendelser oppstår på nattestid, mens flesteparten av
hendelsene skjer i tidsrommet 12-18 på døgnet. De fleste trafikkulykkene skjer mellom 06-12.
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Nøkkeltall ØABV:
2018: Flest utrykninger i tidsrommet 12-18. Det vil si det forekom flest ABA, helseoppdrag
og bygningsbranner mens det forekom flere trafikkulykker i tidsrommet 06-12 dette året.
12 % av alle oppdrag skjer på nattestid mellom 00-06. Resterende oppdrag skjer i
tidsrommene flesteparten er våkne.
2019: Flest utrykninger i tidsrommet 12-18. Som for foregående år forekom det flest ABA,
trafikkulykker og bygningsbranner mens det forekom flest helseoppdrag i tidsrommet 18-00
dette året.
10,4 % av alle oppdrag skjer på nattestid mellom 00-06. Resterende oppdrag skjer i
tidsrommene flesteparten er våkne.
2020: Flest utrykninger mellom 12-18. Som for 2019 er det flest ABA, helseoppdrag og
trafikkulykker her, mens det forekom flest bygningsbranner mellom 18-00.
12,9 % av alle oppdrag skjer på nattestid mellom 00-06. Resterende oppdrag skjer i
tidsrommene flesteparten er våkne.
Trenden siste 3 år i ØABV kommuner er at få hendelser oppstår på nattestid, mens
flesteparten av hendelsene skjer i tidsrommet 12-18 på døgnet.
Kommune

Arendal (Stoa og Moland)
Froland
Gjerstad
Grimstad
Risør
Tvedestrand
Vegårshei
Åmli

Utrykninger per 1000
innbygger (snitt per år 20182020)
18
12
17
21
27
20
16
21

Utrykninger per dag (snitt
fra 2018-2020)
2,24
0,2
0,11
1,36
0,5
0,33
0,1
0,1

Figur 12: Tabell over utrykninger per stasjon

Usikkerhet med tallgrunnlaget
Arendal kommune har 2 brannstasjoner, en døgnkasernert stasjon på Stoa og en deltidsstasjon
uten vaktordning på Moland. Moland stasjon blir ikke kalt ut på hendelse på dagtid. Stasjonen
på Stoa kjører også på mange oppdrag i Froland samt oppdrag i nærområdet til Moland på
dagtid da disse stasjonene ikke har vaktordning.
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Hvor sannsynlig er det med samtidige hendelser?
Ut fra ovenstående tabell er det 3,58 utrykninger per døgn i ØABV. 37 % av alle utrykninger i
ØABV fra 2018-2020 skjer mellom kl. 12-18, 26 % skjer mellom kl. 18-00, 24 % mellom kl.
6-12 og 13 % på nattestid mellom kl. 00-06.
I Arendal kommune som har en døgnkasernert brannstasjon er det 2,24 utrykninger per døgn,
87 % av utrykningene skjer mellom kl. 06-00, altså i en tid vi er våkne.
Sannsynligheten for at det skjer samtidige hendelser innenfor samme tidsrom er absolutt til
stede. Skal en samtidig kunne ivareta de objektene med krav om innsatstid i
dimensjoneringsforskriften, er en avhengig av å ha et system for restberedskap.
Arendal har dette i dag gjennom en UMS ordning som skal sørge for at stasjonen dekkes opp
for å ivareta en hendelse nummer 2. Kompetansen til de som dekker opp stasjonen skal ha
minimum vaktlags kompetanse som vil si 2 røykdykkere, 1 røykdykkerleder/lift sjåfør/sjåfør
tankbil, 1 sjåfør/pumpemann og 1 utrykningsleder.
Ut fra ovenstående tabell er det også 1,36 utrykninger per døgn i GBR. 37 % av alle
utrykninger i GBR fra 2018-2020 skjer mellom kl. 12-18, 27 % skjer mellom kl. 18-00, 24 %
mellom kl. 6-12 og 12 % på nattestid mellom kl. 00-06.
Slik praksisen i Grimstad er i dag ligger ansvaret på innsatsleder for å bestemme om stasjonen
skal dekkes opp for å ivareta en ny hendelse. Statistikken viser at det er sannsynlig med
samtidige hendelser. Grimstad har flere objekter med krav til innsatstid. Om vaktlaget er
opptatt med en større hendelse vil også frimannskaper kalles ut. Slik praksisen er i dag vil en
del av frimannskapene dekke opp en mannskapsbil nummer 2 og kunne håndtere en ny
mindre hendelse alene.
Hvor langvarig kan hendelsen være før oppdekking?
Praksis i dag for både ØABV og GBR er at innsatsleder i begge vesen bestemmer når
stasjonene skal dekkes opp. Det anbefales at dette blir satt i system og revidert inn i ROS.
Trender
Fra statistikken ser en at antall helseoppdrag øker årlig. Tvedestrand, Åmli og Grimstad er
stasjoner med akutt førstehjelper kompetanse. Tvedestrand og Åmli ligger dog ikke inne på
AMK’s utalarmeringsliste per dags dato, men de innehar like fullt kompetansen.
Dette betyr at i langt større grad enn før rykker brannvesenet ut på akutte helseoppdrag. Akutt
førstehjelper kompetanse gir et bedre grunnlag for å håndtere slike oppdrag på en god måte.
Pågående livstruende vold (PLIVO) er også noe brannvesenet har kompetanse på. Det er
nasjonale føringer som tilsier at grunnet brannvesenets og ambulansens tilstedeværelse skal
også disse 2 etatene kunne håndtere politi oppgaver ved pågående livstruende vold. Dette
øves etatene i fra årlig til 2. hvert år.
Brannvesenet har lokal tilstedeværelse med krav til innsatstider. Ambulanse er til stede i de
fleste kommuner, men har store kjøredistanser ut fra type oppdrag. Det er langt færre
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lensmannskontor i kommune-Norge nå enn før. Derfor er sannsynligheten stor for at
brannvesenet er den etaten som først kommer frem til mange akutte helse- og PLIVOoppdrag.
Sannsynligheten for at brannvesenet er først til stede og må håndtere en hendelse alene i en
innledende fase er også høyere for en deltids stasjon hvor avstanden til nærmeste politi og
ambulanse er lenger. I bystrøk som Arendal og Grimstad er det mer sannsynlig at politi og
ambulanse kommer frem til hendelsen mer eller mindre samtidig.
Videre er det slik at antallet helseoppdrag har økt de senere årene og det forventes en videre
økning i antall. Dette begrunnes med økende befolkningstall, samt også økning i andel eldre
som bor hjemme. Sannsynligheten for at hendelser opptrer samtidig eller i samme tidsrom vil
øke.
Det bør også nevnes at antall utrykninger i 2020 og deler av 2021 er lavere enn normalt på
grunn av korona sitasjonen (fortrinnsvis spesielt for Grimstad). Det vil si at antallet
utrykninger forventes å øke noe når samfunnet er tilbake til det normale igjen. Det er først når
ting normaliseres at de største ringvirkningene etter pandemi inntreffer og det kan gi utslag på
antall oppdrag for brannvesenet.
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2.5.6 Vurderinger knyttet til størrelsen på den kasernerte vaktstyrken i GBR
Vurderinger omkring kasernerte styrker i GBR er beskrevet i ROS og beredskapsanalyse. Dette er
ytterligere vurdert i intern tilleggsvurdering og bekreftet av Rambøll. Vurderingen angis her:
Vurdering Rambøll

TOLKING AV KRAV TIL BRANNBEREDSKAP FOR TETTSTED
1 Bakgrunnen for notatet
Grimstad kommune har en brannstasjon som betjener Grimstad kommune. Kommunen hadde
et folketall på 23544 per 1. januar 2020. Av disse bodde 20384 i kommunens tettsteder, av
disse igjen 13543 i Grimstad og 6021 i Fevik.
Kommunens særskilte plikter og fullmakter knyttet til brannvern er i utgangspunktet regulert i
«Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)». I medhold av loven er det utarbeidet en
«Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen». I denne forskriften er det
bestemmelser som stiller krav til kommunenes organisering og dimensjonering av
brannvesenet. Noen krav er avhengig av innbyggertall i kommunen eller innbyggertall i
tettsteder.
20 000 innbyggere i tettsted utløser behov for heltidspersonell på kasernert døgnkontinuerlig
vakt. Grimstad er i den spesielle situasjonen at kommunen ikke har ett tettsted med som
utløser dette kravet, men et samlet antall innbyggere i tettsteder, de fleste i Grimstad og
Fevik, som til samme kan eller vil utløse kravet. På oppdrag fra Grimstad brann og redning,
vil vi i dette notatet gi vår fortolkning av hvordan dette kravet bør bli forstått.

2 Forskriftens krav til innsatstid.
Vi tar utgangspunkt i forskriftens krav til innsatstider. De er satt med utgangspunktet i
risikovurderinger, innbyggertall, tettbebyggelse og spesielle risikoobjekt. For innsatstider er
det tre terskelverdier:
Forskriften § 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.
Innsatstid defineres som tidsrom fra alarm mottas til (første del av) utrykningsstyrken er i
aktivitet på skadestedet. For beredskapsordninger med kasernert vakt er det ofte mulig å
oppnå en innsatstid på mindre enn 10 minutt. Ref. 2 (side 41) oppgir en såkalt administrativ
tid på gjennomsnittlig 3,7 minutt. Men 1,8 minutt (ref. 3, side 20) av dette er tid før
alarmsentralen varsler brannvesenet, så 1,9 minutt er brannvesenets forspenningstid som
inngår i begrepet innsatstid. Ved kasernert vakt vil det være gjennomsnittlig 8,1 minutt til
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disposisjon for kjøring og rigging på brannstedet. I praksis vil det med slik ordning være
mulig å nå steder innen avstand på 6-8 km. Basert på opplysninger i de samme referansene,
vil en deltidsbrannordning (uten kasernert vakt) i gjennomsnitt trenge ca 7 minutt til
forspenning, noe som begrenser mulig kjøreavstand til 2-3 km innen på 10 minutt innsatstid.
Fra dagens brannstasjon nås storparten av Grimstad tettsted innen 10 minutt med kasernert
vakt, mens man med en deltidsvaktordning bare når sentrumsdelen av Grimstad. Sentrale
deler av Fevik nås på 12-13 minutt med kasernert vaktordning mens resultatet blir 16-18
minutt med deltidsordning. Etter det vi forstår er det bare Grimstad sentrum som har slik
bebyggelse at kravet på 10 minutt slår inn. For resten av kommunen gjelder, og innfris, kravet
om 20 minutt til tettstedene og 30 minutt for spredtbygde strøk.
For spredtbygde områder er det et bør-krav om innsatstid på 30 minutter. Dette er uttrykk for
at det er praktisk omtrent umulig, og samfunnsøkonomisk uakseptabelt, å etablere absolutt
krav til brannberedskap for spredtbygde områder med 20 eller 30 minutt innsatstid.
3 Hvorfor krav om maks 10 minutt innsatstid
Dette kravet gjelder når konsekvensene av en brann kan bli store, enten i form av
personskader/omkomne eller materielle verdier. Med personskade tenkes det primært på hjelp
til evakuering av personer som har dårlig mulighet for å gjøre det aleine (sykehjem, sykehus
m m). Med materielle verdier er kjøpesenter på 4000-5000 m2 bruk som illustrasjon i ref. 1.
Dette er bygninger med typisk nybyggkostnad på 200 mill kroner.
Branner kan utvikle seg med svært ulike forløp, helt fra å slukne ut (av mangel på luft eller
brennbart materiale) til å spre seg til hele huset eller en tett husklynge i løpet av relativt kort
tid. Om brannmannskap kommer fram innen 12 minutt etter alarm til alarmsentral (innsatstid
på 10 minutt), er det gode sjanser for at en stor andel av branner fremdeles er avgrenset til
det rommet der den startet, 10 minutter senere kan den omfatte hele bygningen hvis det ikke
er brannskiller. Men det kan fremdeles være brukbare sjanser til å redde deler av bygningen.
Etter 30 minutter er små sjanser for å redde bygningen der brannen startet, men
nabobygninger med brannskille eller i god avstand kan reddes.
Ved brann skal det alltid være mulig for personer i bygget å evakuere på egen hånd og berge
seg uten bistand fra brannvesenet. Men for å bistå personer som trenger hjelp til evakuering,
er innsatstid på maksimal innsatstid på 10 minutter et svært viktig krav.
4 Forskriftens krav knyttet til tettbebyggelse.
Kravene i forskriften er satt med utgangspunktet er risikovurderinger og innbyggertall i
tettbebyggelse. For vaktberedskapen er følgende terskelverdier relevante:
Forskriften § 5-3 Vaktberedskap
I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere…………
«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.
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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.»
Det er referert bare den delen av paragrafen som gjelder tettsted med 8 000-20 000
innbyggere, og med mer enn 20 000 innbyggere. Neste terskel er ved 50 000 innbyggere, da
skal det være minst to vaktlag.
Verken forskrift eller veileder til forskriften omtaler situasjonen med en brannsatsjon som
betjener to eller flere tettsteder som hver for seg har mindre enn 20 000 i tettstedet, men som
til sammen har mer enn 20 000 innbyggere, altså nåværende situasjon for Grimstad. Det er
for eksempel ikke sagt tydelig at samlet antall innbyggere i tettstedene skal legges til grunn.
Det er likevel flere forhold som tilsier at det er en logisk konklusjon:
1. Sannsynligheten for brann, som er en viktig faktor i risikoberegningen, øker med
innbyggertallet, kanskje noenlunde proporsjonalt. I ref. 1 (side 53) sies det blant
annet: «Beredskapen skal organiseres med en vaktberedskap avhengig av
innbyggertallet i tettstedet. Her er det i utgangspunktet ment fastboende. Hvis
tettstedet i snitt ligger godt over antallet fastboende (pga turister/andre tilreisende),
må man ut fra en risiko- og sårbarhetskartlegging vurdere økning av beredskapen
utover standardkravet.»
2. Summen av arbeid med lovpålagte oppgaver som brannvesenet skal utføre, øker med
innbyggertallet i kommunen, og særlig aktiviteter knyttet til tettstedene (ref.1 side 55).
3. De fleste branner oppstår på dagtid med størst hyppighet mellom klokka 1400 og
1900. Det er altså på dagtid det er størst nytte av god beredskap. Ut fra en
risikobetraktning er det naturlig at forskriftskravet til kasernert vakt slår inn på dagtid
først, og da allerede ved 8000 innbyggere i tettstedet.
4. Det bør/skal være en sammenheng mellom dimensjoneringen av brannvesen og samlet
risiko (sannsynlighet kombinert med konsekvens) som skal håndteres av beredskapen.
Man har valgt å la kravet til kasernert dagtidsbemanning slå inn på 8000 innbyggere,
og heldøgns kasernert bemanning på 20 000 innbyggere.
5. Det er i tillegg en kjent problemstilling av det mange steder er vanskeligst for
deltidspersonell å være godt tilgjengelige på dagtid, det gjelder særlig kommuner med
stor utpendling. Over 50 % av sysselsatte personer bosatt i Grimstad, pendler ut av
kommunen. Innpendlingen er ca 35 %, men det hjelper ikke med tanke på rekruttering
til brannvesenet.
6. Grimstad har storparten av året mange studenter som ikke er folkeregistrert i
Grimstad, ca 2500 er anslått. Resten av året er turister et kanskje tilsvarende stort
tall.
5 Brannrisiko i Grimstad
Ref. 4 er en rapport utarbeidet i 2019 som beskriver en oppdatert brannsikringsplan for den
tette trehusbebyggelsen i Sentrum og Biodden. Rapporten beskriver dagens situasjon i de
aktuelle delene av Grimstad med en detaljert analyse av aktuelle risikofaktorer (kap. 4.6).
Gjennomførte og tidligere foreslåtte brannsikringstiltak blir vurdert og det blir anbefalt
prioriteringer av framtidige tiltak (kap. 8). Brannsikringsplanen er basert på at man
aksepterer tap av enkeltbygninger, men skal hindre spredning til større deler av området.
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Rapporten har ikke anbefalt bestemte løsninger med tanke på brannvesenets beredskap da
den også skal håndtere et større område enn det som behandles i rapporten. Men det
summeres opp noen viktige erfaringer fra brannspredning i tette trehusområder:
1. All erfaring fra de siste 20 år med brannsikring av trehusmiljøer i Norge tilsier at rask
innsats med tilstrekkelig mannskap er det beste tiltaket mot storbrann (side 37)
2. Beredskapsavdelingen må ha en bemanning som står i samsvar med risiko forbundet
med storbrann (side 36).
3. Dagens ordning medfører at to mann rykker fra ut fra brannstasjonen og to mann fra
hjemmevakt. Ulempe med dette er at man får 3 ulike situasjonsforståelser, og
planlegging av innsats forsinkes (side 36).
Særlig punkt 3 konkretiserer svakheten ved dagens beredskapsordning kontra den som følger
av kravet om kasernert vakt ved mer enn 20 000 innbyggere i tettsted. Denne effekten er
generell ved enhver utrykning med lengre og ulik innsatstid for halvparten av
utrykningsstyrken. Det gir påfølgende vansker med raskt å etablere felles situasjonsforståelse
og arbeidsfordeling. De negative konsekvensene blir størst i komplekse situasjoner, noe brann
i tett trehusbebyggelse kan være.
I tillegg til tettbebyggelsen i Grimstad sentrum er det 2 sykehjem som forventes å ha krav til
10 minutter innsatstid. Det gjelder Frivolltun og Berge gård.
6 Forslag til tolking av forskriftens krav til vaktorganisering
Forskriften sier «I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere …..». Ut fra konteksten er det
naturlig å tolke flertallsforma tettsteder «som tettsteder i Norge», og ikke som «summen av
innbyggertall i flere tettsteder betjent av samme vaktordning». Likevel mener vi at summen av
innbyggere i tettstedene som dekkes av samme ordning, bør være korrekte fortolkning og bør
legges til grunn for dimensjonering.
Vi ser likevel en risiko som kan tale for at terskelverdien skal gjelde 20 000 innbyggere i
hvert tettsted som betjenes av samme vaktordning. Det kan være en katastrofe i form av brann
som rammer hele det ene tettstedsområdet. Men dette er en hendelse med svært liten
sannsynlighet i vanlige norske tettsteder med inntil 20 000 innbyggere. I slike tettsteder er det
normalt stor avstand (8 meter +) mellom bygninger i storparten at tettstedet, noe som effektivt
hindrer rask brannspredning. Dermed er dette scenariet neppe lagt til grunn som risiko av
betydning når dimensjoneringskravet til vaktordning er fastsatt. Det er vanskelig å se noen
betydelig risikoreduserende effekt av samme innbyggertall fordelt på flere tettsteder kontra
samlet i ett tettsted.
Om fortolkningen av kravet til vaktordning skulle være knyttet til bare det ene største tettsted i
en felles brannordning, så ville det formelt være mulig å betjene to eller flere tettsteder, hvert
med knapt 20 000 innbygger, til en felles ordning som bestemt for 8000-20000 innbyggere. Ut
fra en risikovurdering er dette en åpenbart urimelig konklusjon som ikke kan være i tråd med
mål og hensikt med lov og forskrift. Vi vil derfor anse slik fortolkning som høyst urimelig.

Referanser
Ref. 1 Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. DSB juli
2015.
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Ref. 2 Brannvesenets responstid når sekundene virkelig teller. UiT Norges arktiske
universitet, 2015.
Ref. 3 Utredning i forbindelse med brannvesenets organisering. RISE Fire Research mai
2015.
Ref. 4 Brannsikringsplan Grimstad. Grimstad kommune/COWI november 2019
Underlagsvurdering fra GBR finnes i vedlegg 1.
2.5.7 Vurderinger knyttet til størrelsen på vaktstyrken i ØABV
I likhet med vurderinger for GBR vil det også være mulighetsrom for slike vurderinger i
ØABV. Slik det fremkommer i dimensjoneringsforskriften skal/kan vaktstyrken i
dimensjonerende tettsted også dekke beredskapen i tilliggende mindre tettsteder, såfremt
innsatstider er ivaretatt. Et eventuelt samarbeid med GBR vil ikke endre dette.
For ØABV sin del er det teoretisk mulig å ivareta beredskapen i Froland og Moland fra Stoa.
For øvrig er det slik i dag at disse stasjonene dekker opp og sørger for at krav til støttestyrker
og reservebilløsning er opprettholdt. Det må derfor gjøres en mer dyptgripende vurdering for
hva en slik eventuelle endringer innebærer.
Løsninger her vil også i stor grad også berøre gjeldene kommuners ønske om at deres region
har eget stedlig brannvesen og det vil sannsynlig også bygge opp under større sårbarhet for
hele ØABV om slike endringer gjennomføres.
Samtidig må forhold hvor prosjekterte bygg der det er foretatt for eksempel fravik på krav til
kledning (Ut2 istedenfor Ut1) utredes. Dette fordi det er bestemmelser i byggeforskriften som
tilsier at om brannvesenet er der før 10 minutter, så er det forventet at de kan hindre spredning
i utvendig kledning. Flere bygg er prosjektert slik uten at det forefinnes registre om hvilke
bygg dette gjelder. Dette er fordi plan- og bygningslovgivningen i stor grad igjennom
byggesøknader vil bedømme om ansvarsretter og kompetanse i tiltaket er ivaretatt. Faktisk
innhold i brannprosjekteringsgrunnlaget blir dermed ikke registret og i enda mindre grad
opplyst ovenfor brannvesenet. Dette innebærer i korthet at bygg som normalt krever 20
minutters innsatstid, faktisk kan være prosjektert med 10 minutter. Ved å endre dette
(omlokalisere stedlig brannberedskap) vil de branntekniske rammebetingelsene/forutsetningene for bygget ikke være tilstedeværende lenger om man eksempelvis har dette i
et område hvor innsatstiden endres fra eksempelvis 8 minutter til 15 minutter. Dette er
imidlertid for omfattende å avdekke i denne rapporten, og vil kreve mye arbeid. Erfaring viser
imidlertid at det er høyst sannsynlig at det er flere bygg i brannstasjoners nærhet (10 minutters
kjøretid) som er prosjektert slik.
Dette er utenfor prosjektets mandat og ros som skal ligge til grunn, men vil allikevel kunne
være gjenstand for en mulighetsstudie i fremtiden og omtales kort allikevel.
2.5.8 Samdriftsgevinst ved kasernerte styrker i GBR og ØABV
Det kan ses for seg at det kan være besparelser på bemanning i beredskapsavdelingene ved
samdriftsfordeler. Det er imidlertid strenge føringer gitt i dimensjoneringsforskriften og ROS
for hva som er absolutt minimumsbemanning av styrken. I dette tilfellet vil det være både
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kasernerte stasjoner og deltidsstasjoner. Når det kommer til sistnevnte, er dette beskrevet
under kapittel for støttestyrker (jfr. Kap. 3.2) og medtas ikke her.
ØABV er oppsatt med seks mannskaper på vaktlaget. De kan ikke være mindre enn fem for å
ivareta kravene til minimum innsatsstyrke.
Ved kasernert vaktlag med minimumsløsning i GBR vil det være fem på vaktlaget her. Dette
kan medføre at vi ved at det er seks stykker på jobb i ØABV og det grunnet sykdom eller
annet blir for eksempel fire i GBR, så kan en konstabel fra ØABV sendes til vaktlaget i GBR
(forutsetter samordna turnusordning). Dette kan bety en innsparing ved at det unngås at en
konstabel kalles inn for å dekke opp på overtid.
På den annen side vil ikke dette være normalen. Erfaring med seks på vaktlaget i ØABV
tilsier at grunnet kurs, sykdom er det mer ordinært at det er fem på vaktlaget og at de dermed
ikke kan avlevere noen.
Gevinsten ved å ha andre i organisasjonen som kan inntre som mannskap ved sykdom
eksisterer imidlertid allerede i dag (dagtid) da forebyggende personell (inkludert
feiertjenesten) og overbrannmestere i ØABV er utdannet konstabler og kan dekke opp ved
slike tilfeller (jfr. Kap. 3.5).
Dette kan imidlertid bli skadelidende hvis en ser for seg endret geografisk plassering av
forebyggende ved et nytt sammenslått brannvesen. Og kan dermed medføre økte kostnader i
form av innkalling av mannskap på overtid.
Etter gruppen sin vurdering vil dette kunne gi en gevinst i forbindelse med ferieplanlegging
og planlagt fravær, da det er mulig å disponere mannskapene mellom Grimstad og Arendal
stasjon. På den annen side disponeres mannskaper i noe skala mellom stasjonene i dag, da
som biarbeidsgiver. Særavtalen legger imidlertid føringer her som medfører at det må betales
overtid fra første time hvis en er etablert som en felles arbeidsgiver. I dag hvor man er
biarbeidsgiver lønnes dette som normal timelønn.
2.5.9 Dimensjonering etter største tettsted i regionen
Det er igjennom arbeidet fremkommet vurderinger omkring dimensjoneringsforskriftens
minimumskrav hva gjelder å dimensjonere beredskapen etter største tettsted i regionen, ref. §
5 - 1:
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.
For ØABV og GBR er det slik det er organisert i dag da største dimensjonerende tettsted i
regionen dekker beredskapen for mindre tettsteder i samme region. Det hviler imidlertid en
betingelse om at mindre tettsteder sine innsatstider kan nås fra dimensjonerende tettsted.
Eksempelvis tettstedet Rykene i ØABV sitt distrikt og Homborsund i GBR sitt distrikt. Begge
disse stedene har 20 minutters innsatstid og vil kunne nås fra beredskapen i det største
tettstedet innenfor denne tiden.
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I noen tilfeller vil det ligge objekter på slike mindre steder som har 10 minutters innsatstid,
som ikke nås av den dimensjonerende vaktberedskapen fra hovedtettstedet. Dette dreier seg
vanligvis om sykehjem som er etablert også ute i distriktene i regionen. Det er i lovverket
behandlet og gitt adgang til å løse ved å fullsprinkle slike objekter, noe som medfører 20
minutters innsatstid istedenfor 10 minutter. For GBR sin del er Feviktun et slikt objekt. Vi når
ikke dette innenfor 10 minutters innsatstid og det er dermed fullsprinklet slik at innsatstiden
blir 20 minutter. Tilsvarende gjelder også i ØABV sitt område for Færvik bo- og
omsorgssenter og Saltrød bo- og omsorgssenter.
Når det gjelder objekter som sykehjem vil det være en fungerende og økonomisk løsning å
sprinkle disse fremfor å etablere beredskap på disse mindre tettstedene. Av andre objekter
som krever 10 minutters innsatstid vil tette trehusmiljøer fremtre mer utfordrende. Her er det
mange eiere, kompliserte sammenbygde objekter, mye hulrom og stort volum. Det vil være en
tilnærmet umulig oppgave å fullsprinkle slike miljø for å øke innsatstidene. Slike tette
trehusmiljø vil derfor spille en vesentlig rolle av plassering av beredskapen i en kommune.
2.5.10 Brannstasjoner
Arbeidstilsynet har gjort 317 tilsyn i brann og feiervesen i perioden 2016–2018. Nesten 7 av
10 kontrollerte virksomheter gjør ikke tiltak for å redusere helserisikoen forbundet med farlig
eksponering for brannrøyk.
Arbeidstilsynets hovedfunn etter drøyt 300 tilsyn:
- 6 av 10 kontrollerte arbeidsgivere har ikke kartlagt og vurdert risiko knyttet til
kjemikalier og forurensinger
- Nesten 7 av 10 har ikke gjennomført tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen
forbundet med kjemikalier og forurensinger i virksomheten
- 6 av 10 har ikke planer for å hindre eksponering for kjemikalier og forurensinger
Funnene har vært med på å sette krav til ren og skitten sone på hver enkelt brannstasjon.
Derfor har mange brannstasjoner måtte enten bygges på nytt eller måtte oppgraderes for å
imøtekomme kravene.
ØABV har gjennomført oppgraderinger på flere av sine stasjoner og planen i nær fremtid er å
bygge ny stasjon i Gjerstad. Grimstad har behov for ny stasjon og må bygge denne i løpet av
nær fremtid. Dette er grunnet generelt gammel bygningsmasse.
Bygging av brannstasjoner er ikke en kostnad som tillegges et felles brannvesen da det er hver
enkelt kommune som skal stå ansvarlig for brannstasjon i egen kommune(r).
2.5.11 Tjenester fra brannvesenet til hjemkommune som berøres - Grimstad
GBR utfører i dag flere tjenester for Grimstad kommune utover det arbeid som normalt faller
inn under et brannvesen sitt virke.
Dette arbeidet gjelder for alle avdelinger i brannvesenet. Imidlertid kan tjenestene som
beredskapsavdelingen i GBR utfører sannsynligvis fremdeles gjennomføres i fremtiden
uavhengig av hvilken form brannvesenet drives i.
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Enkelte av tjenestene som særlig enhetsleder i dag utfører, men også forebyggende avdeling,
vil vanskelig kunne fortsette i dagens omfang, dersom organisering av brannvesen endres.
Enhetsleder i GBR har bidratt sterkt inn i kommunens arbeid med risiko og
sårbarhetsanalyser. Han og personell fra forebyggende avdeling har blant annet utarbeidet
kommunens tverrfaglige risikoanalyse til kommuneplanens samfunnsdel. Dette er et arbeid
som normalt tilligger kommunens planavdeling. Arbeid som dette hører ikke inn under
brannvesenets fagområde og det kan ikke påregnes at dette arbeidet vil bli utført av
brannvesenet dersom de to brannvesenene blir slått sammen.
Videre er enhetsleder også sentral inn mot kommunens kriseledelse og har hatt rollen som
beredskapskoordinator over flere år, enten alene eller sammen med andre. Det er nå ansatt
egen beredskapskoordinator, men enhetsleder har fremdeles rollen som
beredskapskoordinator nummer to. Det er ikke unaturlig at brannvesenet er en
samarbeidspartner inn mot kommunens kriseledelse og har enkelte funksjoner her. Imidlertid
må nok også omfanget av utført arbeid og ansvar reduseres dersom det blir en sammenslåing
av brannvesena. Dette begrunnes med at omfanget av dette arbeidet raskt vil overstige en hel
stilling om samme arbeid skal gjennomføres i alle 8 kommunene i Østre Agder.
I regi av Østre Agder regionråd er det etablert et fagutvalg for beredskap. Dette fagutvalget er
et resultat av kommunenes ønske om å formalisere det eksisterende samarbeidet innenfor
beredskap som har blitt utført av Østre Agder IPR (Intern politisk råd). Ved en eventuell
sammenslåing vil dette være en arena for samspill og samarbeid mellom kommunene og
brannvesenet med tanke på beredskapsarbeid.
Fagutvalget består av beredskapskoordinatorene i de åtte medlemskommunene i Østre Agder
regionråd, samt brannsjef i ØABV og brannsjef i GBR. Representant for beredskapsstaben
hos statsforvalteren i Agder inviteres til møtene med tale og forslagsrett.
Beredskapskoordinatoren i Agder fylkeskommune tiltrer møtene med tale og forslagsrett.
Her skal det gjennomføres møter fire ganger årlig, samt i etterkant av større hendelser. Til
sammenlikning har beredskapskoordinatorene ukentlige møter i Grimstad kommune i dag.
GBR er en sentral samarbeidspartner med flere avdelinger i Grimstad kommune. Det er daglig
eller ukentlig kontakt mellom forebyggende avdeling og følgende avdelinger i Grimstad
kommune; bygg- og eiendomsavdelingen, prosjektavdelingen, kommunalteknikk, flere
avdelinger innenfor helse og omsorgssektoren samt plan- og byggesaksavdelingene.
Avhengig av fremtidig organisering av et eventuelt nytt brannvesen hvor Grimstad inngår vil
dette samarbeidet bli påvirket. Dersom all forebyggende aktivitet flyttes til brannstasjonen i
Arendal vil en vanskelig kunne se for seg at dette arbeidet vil kunne fortsette i samme
omfang. Dersom dette arbeidet skal utføres i samme utstrekning for alle kommuner som i dag
inngår i samarbeidet, vil dette legge beslag på store personellressurser i et nytt brannvesen.
Ledelsen i GBR inngår nå i den daglige ledelsen i Grimstad kommune. Ved en eventuell
sammenslåing er det rimelig å anta at ledelsen ved GBR vil bli geografisk plassert på Stoa.
For Grimstad sin del vil da den daglige kontakten mellom ledelsen av kommunen og ledelsen
i brannvesenet bli redusert. Dette kan medføre at kontaktflatene minskes og en vil få mindre
tilstedeværelse av brannvesenet. Slike uformelle møtepunkter bidrar i stor grad til mer
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enhetlig og kompetent saksbehandling for mange enheter. Denne nærheten er av betydning og
det forventes at kvalitet-/leveranse gruppen utreder dette nærmere.

Konklusjon berørte tjenester:
Grimstad kommune vil ved en eventuell sammenslåing av GBR og ØABV få en reduksjon av
de tjenester som GBR leverer i dag. Noen tjenester vil fremdeles kunne leveres av et nytt
felles brannvesen, men i redusert omfang i forhold til dagens situasjon. Dette er også
avhengig av organisering og lokalisering av et eventuelt nytt brannvesen. Større geografisk
avstand vil sannsynligvis bety mye i forhold til reduksjon av uformell kontakt og tverrfaglig
kunnskapsutvikling.
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3. KONKLUSJONER
Det vil være viktig at andre arbeidsgrupper som blant annet økonomi og kvalitet- og
leveranse, tar høyde for at dagens kostnadsnivå ikke har tatt utgangspunkt i ROS arbeid.
Rambøll har lagt til grunnlag dagens bemanning i sine vurderinger og disse tallene vil således
måtte justeres med 18 stillinger (13 for GBR (12 i egen sak) og fem i ØABV). Her
fremkommer det blant annet vakante stillinger som ikke fylles iht. minimumskrav i forskrift
samt at ROS analysen peker på nødvendig opprettelse av flere stillinger. Kostra tall fra
foregående år vil derfor ikke vise det fullstendige bildet av totaldriften for begge brannvesen
da avvik etter endt ROS arbeid ikke er rettet opp i.
Prosjektet har vist oss av det det foreligger flere avvik fra krav til beredskap og forebyggende
avdeling med tanke på bemanning i begge brannvesen som må oppfylles:
GBR:
1 årsverk på forebyggende avdeling
1 ATV
12 årsverk i beredskap (egen sak, behandles av kommunestyret i slutten av april)
2 stk. mangler påkrevd kompetanse
ØABV:
3 årsverk på forebyggende avdeling
1 årsverk i feierseksjonen
1 høyderedskap Risør
1 tankbil Gjerstad
53 stk. mangler påkrevd kompetanse
Det vil utvilsomt skape synergieffekt av bredere grunnkompetanse enn det krav til
kompetanse stillinger isolert beskriver, slik at forebyggende personell (også feiere) kan nyttes
i beredskapsavdelingen ved sykdom og ferier vil skape robusthet og kunnskapsutvikling
begge veier. Dette vil også danne grunnlag for nedbrytning av avdelingsskott og bidra til en
større ‘vi’ følelse og bygge opp under felles arbeidsmiljø. Dette er imidlertid ikke avhengig av
felles brannvesen og nyttes allerede i dag, spesielt i GBR.
Gruppens anbefaling hva gjelder organisering av feiertjenesten er at denne bør inngå i
forebyggende avdeling. Feiertjenestens oppgaver har de senere årene dreid mer og mer over
mot forebygging fra feiing. Det er derfor en naturlig utvikling at feierne er organisert under
forebyggende avdeling. GBR har slik organisering i dag og har gode erfaringer med det. I
ØABV er feieravdelingen organisert som egen avdeling med egen leder på organisatorisk nivå
med leder beredskap og leder forebyggende. I et slikt bilde bør det imidlertid etableres
funksjoner under leder forebyggende for å sikre at kontrollspennet blir ivaretatt, se figur 3.
Mulighetsrommet for gevinster i bilpark er nøye vurdert i rapporten. Tanken er om det er
potensiale for å ha færre store kjøretøy, noe som ville gitt en gevinst. Det er imidlertid ikke
slik at brannvesena kan ha færre tyngre kjøretøy. Dette er vurdert i rapporten og det viser seg
ved beregninger av reservebiler, tankbiler, høydemateriell, støttestyrker, innsatstider og krav
til fremmøte at det ikke er mulig å hente inn noen gevinst. Bakgrunnen for dette er
innsatstider og at brannvesena sine stasjoner er for langt fra hverandre. Ideelt kunne man
tenke seg en felles stasjon midt imellom dagens plasseringer, men dette er heller ikke mulig
da man ved en slik plassering ikke oppfyller krav til innsatstider.
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Det vil imidlertid være en gevinst ved felles brannvesen at det kun er behov for en
kommandobil (personbil). I dag er det en i GBR og en i ØABV.
Forskriften anfører krav til en konkret mengde personell som skal være tilgjengelig på
skadested etter førsteutrykning fra vaktlaget. Både GBR og ØABV har etablert egne
støttestyrker. Rapporten har sett på mulighetene og synergi effektene ved et eventuelt felles
brannvesen om det er muligheter for noe synergi effekter og om det eksempelvis er potensiale
for å kun ha en felles støttestyrke. Dette er ikke mulig, da avstander er for omfattende.
Organisering av støttestyrker må derfor være organisert som i dag og vil ikke kunne endres
som følge av et eventuelt felles brannvesen.
Sideforflytning av enheter for å dekke opp for hverandre er også belyst i rapporten.
Tilsvarende forhold som over vil gjøre seg gjeldene og sideforflytning vil således kun være
mulig i korte avstander for å opprettholde krav til innsatstider i eget distrikt. Konkret vil dette
for GBR sin del medføre at vi kan sideforflytte vaktlaget til Vik området for fortsatt overholde
krav i eget distrikt (under forutsetning av man ikke kaller inn ekstra mannskaper). Fra dette
området vil vi fortsatt ikke kunne dekke opp tidskrav i Arendal (eller Froland) og således er
en slik manøver ikke fruktbar. Det vil altså ikke være noen gevinst ved dette.
Det foreligger en allerede utnyttet synergieffekt som er etablert i dag. Brannsjefsavtalen fra
2009 i Agder om å kunne benytte hverandres ressurser ved akutte oppdrag er grunnmuren for
dette. I korte trekk dreier denne seg om fritt og kunne tilkalle nabokommunes ressurser uten
anmode om hjelp, men gå direkte via 110. Herunder er det således også smidigere å etablere
spesialist kompetanse slik at vi ikke etablerer dobbelt, men at ØABV har noe tema områder
de er kunnskapsrike på og GBR andre områder. På denne måten utfyller vi hverandre godt
allerede i dag og gruppen har ikke funnet områder eller temaer dette kan gjøres bedre på.
Dette berører også nisjeområder på forebyggende.
Det kunne tenkes at det fantes noe samdriftsfordeler ved styrkene i GBR og ØABV.
Rapporten omtaler dette og har vurdert det slik at det i praksis ikke vil gi effekter med spesiell
relevans. Erfaringer tilsier at det sjelden er mannskaper å avse og at dette løses på en god
måte i dag ved at forebyggende/feiere besitter kompetanse til å dekke opp. Det vil derfor ikke
være grunnlag for å anføre at vi kan få noen samdriftsfordel av dette ved et eventuelt felles
brannvesen.
Det vil imidlertid være en synergi effekt å hente på felles brannvesen ved at
dimensjoneringsforskriften ikke stiller direkte krav til hvor mange ansatte en leder kan ha
under seg. Forskriftens krav er en brannsjef, en leder forebyggende og en leder beredskap. I
tillegg settes det føringer for at brannsjefen skal ha en fast stedfortreder. Sistnevnte er i dag
løst ved at denne funksjonen ligger til leder forebyggende eller beredskap (varabrannsjef). I
dag er det seks ledere i GBR og ØABV til sammen. Ved et eventuelt felles brannvesen er det
kun krav til tre. Det vil imidlertid generere et større behov for støtte i en så stor organisasjon
for å ivareta kontrollspennet til lederne. Varabrannsjef er således satt opp som egen stilling og
avdelingsledere er oppsatt med to fagledere. Dette vil etter gruppens syn løse forskriftens krav
på en faglig riktig måte i tråd med kravene i forskriften. I tillegg er det en fordel per nå at
ØABV har to konstituerte lederstillinger slik at stillingsbanken vil være enklere å løse.
Det er medtatt i rapporten at vi skal vurdere organiseringen av beredskap (antall på vaktlag).
Dette har sitt utspring i at det i GBR for tiden pågår en sak om døgnkasernering av vaktstyrke
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(5 mann), uavhengig av dette prosjektet. Vurderingene er utført tidligere av GBR internt og i
tillegg støttet av Rambøll som uavhengig for vurdering av forholdet. Konsulenten støttet disse
vurderingene. Det er helt klart at om forskriftens krav skal oppfylles så må det etableres
døgnberedskap i GBR og at dette er uavhengig av samarbeid med nabokommuner
Tilsvarende er det i rapporten også gjort vurderinger omkring Froland, Moland og Stoa
stasjonene. Her er mulighetsrom for innsparinger uavhengig av om det blir felles brannvesen
med Grimstad eller ikke. Stoa stasjon innfrir kravene til innsatstider i begge disse områdene
og det er således potensiale for å utrede dette. I dag nytter imidlertid ØABV disse som
støttestyrker og man kan dermed ikke uten videre legge ned disse. De er en ressurs internt i
ØABV i dag og det kreves derfor en mer dyptgripende vurdering internt i ØABV om man
skal gjøre noen endringer her. Dette vil også være uavhengig av et eventuelt samarbeid GBR ØABV.
En negativ effekt for Grimstad kommune ved et eventuelt fellesbrannvesen er at man
sannsynlig vil få mindre lokal nærhet og tilstedeværelse av forebyggende og ledelse. Tjenester
som i dag utføres tverrfaglig for kommunen vil være vanskelig å fortsette med i dagens
omfang, og vil mest sannsynlig opphøre.
Når det gjelder driftsform for et eventuelt fellesbrannvesen vil avgjørelser rundt dette falle på
i hvilken grad man ønsker styring og påvirkning på eget brannvesen. Arendal kommune vil
miste sin grad av påvirkning på eget brannvesen ved valg av IKS på lik linje som Grimstad vil
få mindre påvirkning ved vertskommunesamarbeid. IKS for Grimstad kommune vil gi større
grad av påvirkning enn et vertskommune samarbeid. Dette med bakgrunn i at man ved IKS vil
sitte som den nest største deltaker kommune med relativt stor tyngde i representantskapet.
Rapporten som er bestilt av KS advokatene vil belyse dette ytterligere når den foreligger i
slutten av april.
Videre vil økonomi veie tungt i dette valget og utredes dypere i økonomigruppa. Det vil
imidlertid være utfordrende å ha tunge oppfatninger om dette i denne rapporten. Selskaps/samarbeidsavtaler vil måtte utarbeides og disse vil sannsynlig være gjenstand for en
forhandling. Det er imidlertid på det rene at Grimstad kommune vil være en vesentlig aktør
inn i dette samarbeidet og vil dermed besitte sterke forhandlingskort i denne sammenhengen.
Det som imidlertid fremkommer igjennom arbeidet i gruppen er at organiseringen enten som
vertskommune eller IKS, vil være at sistnevnte vil få synliggjort tydeligere kostnader som
allerede ligger i vertskommune samarbeid i dag, da disse tjenesten blir benyttet, men ikke
tydelig dokumentert.
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3.1 Videre arbeid
Økonomigruppe må beregne kostnader ved:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kostnader ved samordna ledelsesstruktur som fremgår av organisasjonsplan, figur 3.
1 innsatsleder bil mindre.
Mangel av 3 årsverk på forebyggende ØABV (1 som følge av dim.forsk og 2 fra
ROS).
Mangel av 1 årsverk på forebyggende i GBR (0,4 som følge av dim.forsk og 0,6 fra
ROS).
Mangel av ett årsverk i feieravdeling ØABV (som følge av dim.forsk. feiersvenn).
Kostnader ved lift i ØABV Risør (ROS).
Kostnader ved garasje ØABV Risør (ROS).
Kostnader knyttet til desentralt eller sentralisert forebyggende/feier avdelinger.
Kompetanse gap ØABV 53 stykker (Her benyttes snitt pris per kurs på 30’).
Kompetanse gap GBR 2 stykker (Her benyttes snitt pris per kurs på 30’).
Tilkomst av 12 mannskaper mangler i kasernert styrke for GBR.
Avgang av 12 deltid mannskaper for GBR.
Innsparing ved reduksjon av antall innsatsledere (fra 9 – 5 stk.)

Kvalitet- og leveranse gruppe må drøfte:
•
•
•
•
•
•

Bruk av forebyggende og feier ift robusthet for beredskapsavdeling.
Effekt av geografisk plassering av forebyggende- og feier personell opp mot kontakt
med publikum og samarbeidspartnere.
Effekten av å organisere feiertjenesten under forebyggende eller som egen avdeling.
Hvordan den daglige kontakten med tverrfaglige sektorer i kommunen påvirkes av
færre uoffisielle møtepunkter.
I hvilken grad enhetlig og fullendt saksbehandling av andre kommunale sektorer vil
bli påvirket av større avstand.
Betydningen av graden av mindre demokratisk innflytelse på eget brannvesen. Både
for kommunene i dagens ØABV samarbeid og GBR som IKS samt vertskommune for
Grimstad sin del.

Hvis politisk vedtak om fellesbrannvesen blir positivt, må det utføres en felles ROS-analyse
for det nye brannvesenet i oppstarten for å beskrive total risiko i brannvernregionen.
HR gruppe må drøfte:
•
•
•
•
•

Hvordan fordeles økonomi og personalansvar i nytt brannvesen på følgende stillinger;
brannsjef, varabrannsjef, avdelingsleder beredskap og avdelingsleder forebyggende.
Overgangsordninger ved endring av vaktordninger/stillinger etc.
Rettigheter ved endret oppmøtested.
Timetall arbeidsuker.
Trygghetsavtaler.
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4.

Tillegg – Vurdering av Fevik tettsted

Hva betyr det at vi deler tettstedet Fevik mellom GBR og ØABV?
Kan ØABV dekke tettstedet Fevik fra stasjonen på Stoa slik at Grimstad kommune ikke vil ha
krav til oppbemanning til døgnkontinuerlig turnus?
Dette spørsmålet er fremkommet i prosessen og ikke tidligere omtalt i rapporten. Vi er bedt av
prosjekteier om å belyse denne muligheten og gjør det i det underliggende.
Først og fremst er det vesentlig å forklare hvorfor dette er ikke belyst tidligere. I prosjektets
start og vurderinger i prosess rapport før jul 2020, er det bestemt at brannvesenets ROS skal
ligge til grunn for vurderingene. Brannvesen generelt er dimensjonert og organisert etter
dimensjoneringsforskriften som en «standard» kommune uten større risiko. Brannloven setter
krav til at kommunen skal sørge for drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og
beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.
Videre skal kommunen gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir
best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Dette ROS arbeidet er vesentlig for
at kommunen skal få avdekket om det forefinnes økt risiko utover kravene i
dimensjoneringsforskriften.
For Grimstad fremkommer det eksempelvis et vesentlig høyere befolkningstall enn det som er
folkeregistrert (2500 studenter som bor i kommunen, men er folkeregistrert i andre
kommuner), samt tett trehusbebyggelse i sentrum og Biodden. Viktighetene av rask og
effektiv innsats i forhold til bybrann samt innbyggertall i tettsted og herunder kasernering er
bekreftet av to uavhengige konsulent selskap (Cowi og Rambøll). Et arbeid for å unngå
døgnkasernering vil derfor bryte med kommunens eget ROS arbeid.
Det er også satt tydelige effektmål for arbeidet ved vurderinger om et eventuelt felles
brannvesen. Disse målene er listet opp og vært igjennom politisk behandling. Flere av disse
målene berører kvaliteten til brannvesenet og en senkning av beredskapsnivået for GBR vil
således ikke harmonere med effektmålene.
Bakgrunnen for at dette ikke er omtalt er dermed også forankret i mandatet til prosjektet og
vil i tillegg bryte med kommunestyre vedtaket i Grimstad 15.12.20 som ble gjort om at:
«Intensjonen med slikt samarbeid må være å styrke beredskapen, samtidig som man søker å
finne muligheter for å oppnå innsparing, uten at det går på bekostning av en beredskap som
ivaretar Grimstad som vekstkommune.»
Vi vil allikevel i det underliggende belyse hva dette kan medføre.
Tettstedet Fevik har 6021 innbyggere per oktober 2020 og er i vekst. Kartet viser at
størstedelen av befolkningen bor fra Vik og til området rundt Fevik sentrum.
Kommunegrensen mellom Arendal og Grimstad er markert i lilla farge.
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Figur 13: Oversikt over tettstedet Vik/Fevik med grenser mot Grimstad og Arendal kommune. Skjæringspunkt
mellom GBR og ØABV Stoa markert i rødt.

Fra GBR sin ROS fremkommer Feviktun som et avvik fra krav til 10 minutters innsatstid.
Feviktun er i ettertid utstyrt med heldekkende automatisk slokkeanlegg i 2021. Et slikt tiltak
kompenserer for innsatstid, slik at dette nå er 20 minutters innsatstid. Det forefinnes ingen
andre objekter på Fevik med 10 minutters innsatstid og således er det tilstrekkelig innenfor
forskriftskrav at Fevik området får hjelp av brannvesenet innen maksimalt 20 minutter.
Tilsvarende finner vi også i ØABV sin ROS hvor det fremkommer to avvik fra krav til 10
minutters innsatstid som gjelder Saltrød bo- og omsorgssenter samt Færvik bo- og
omsorgssenter. Stoa har 14 minutter innsatstid til Færvik3, og 16 minutter til Saltrød4. Her er
det igangsatt en tilsvarende prosess hvor disse objektene også får heldekkende automatisk
slokkeanlegg for å ivareta forskriftskrav (innsatstiden økes til 20 minutter).
Det er naturlig å se denne risikoen i sammenheng med denne vurderingen, da risikoen i disse
objektene kan øke om ØABV Stoa må rykke ut på flere og hyppigere hendelser inn i
Grimstad kommune enn det som er tilfelle i dag. Dette er hendelser som GBR håndterer i dag.
Altså vil økte oppdrag vest i ØABV sitt distrikt minske tilgjengelig tid øst i deres distrikt.
Dette rammer også eksempelvis Sørlandet Sykehus Arendal. Det er etablert
innkallingsordninger i begge brannvesen for oppbemanning av beredskapen, men det vil
likevel være en økt risiko i dette tidsrommet.
ØABV dekker et større distrikt med høyere folketall og har større sannsynlighet for samtidige
hendelser enn GBR, og har blant annet gjennomført sannsynlighetsvurderinger for samtidige
hendelser på denne bakgrunnen (altså uten Fevik som tettsted).

3
4

Moland brannstasjon har innsatstid 18 minutter til Færvik BOS, men har ingen vaktordning.
Moland brannstasjon har innsatstid 12 minutter til Saltrød BOS, men har ingen vaktordning.
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Forspenningstiden5 settes til 2 minutter både for Stoa og Grimstad.
Innsatstider
Sted
Fjære skole
Strand Hotell
Feviktun BOS
Fevik skole
AGR
(rideklubb)
Haslatangen
Haugenes

GBR
Dagens

ØABV (Stoa)
Dagens

6
9
12
11
12

14
14
13
12
12

16
16

14
15

Tabellen viser kjente objekter i tettstedet Vik/Fevik og hvilken stasjon som ankommer
raskest. Skjæringspunktet fremkommer i området rundt Arendal og Grimstad Rideklubb hvor
ØABV er nærmeste ressurs på østsiden og GBR på vestsiden.
Dette betyr at områdene på Fevik øst for Rideklubben vil kunne nås raskest fra ØABV Stoa
ved dagens brannordning i GBR. I tettstedet Fevik er dette et mindretall av befolkningen som
er bosatt innenfor dette området (se figur 1).
Sakens kjerne er om det er slik at ØABV kan dekke så mange at dette medfører at Grimstad
kommune får mindre enn 20 000 innbyggere i tettsted. Vil man da etter
dimensjoneringsforskriften i praksis kunne unngå døgnkasernerte styrker i Grimstad
kommune?
Hvis dette skal være mulig etter dimensjoneringsforskriften må dette være et tall som
overstiger 3000 innbyggere (22 500 innbyggere i tettsted (inkl. 2500 ikke folkeregistrerte
studenter)). Dette vil allikevel være en tilbakevendende problemstilling i 2022, sett opp mot
Grimstad kommune som vekstkommune. Det har over flere år vært en netto økning i
innbyggertall for Grimstad kommune på over 300 personer per år. Det forefinnes ingen
holdepunkter for at denne trenden vil stagnere eller snu. Tvert imot ser vi en fortsatt positiv
vekst i kommunen i fremtiden. Samtidig er de faktiske forhold slik at det innbyggertallet
ØABV eventuelt kan dekke, er langt under 3000 innbyggere i tettstedet Fevik.
Videre vil det være slik at om en teoretisk tilfører ØABV et «nytt» tettsted med eksempelvis
6000 innbyggere så vil dimensjoneringsforskriftens krav til to fulle kasernerte vaktlag nærme
seg for ØABV. Det vil påvirke valg av dimensjonering i hele området og mulige nye
stasjonsplasseringer som må utredes i en felles ROS. Dimensjoneringsforskriftens
bestemmelser er; «I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag
og nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3.»
Dette betyr altså at om man velger og ikke døgnkasernere i GBR, så må man allikevel etablere
et døgnkasernert vaktlag til i ØABV innen kort tid. Man vil i så måte velge bort en robusthet i
Grimstad kommune og flytte denne til Arendal kommune. Ved et fellesbrannvesen vil man,
avhengig av innhold i selskapsavtale, allikevel måtte finansiere dette. Ved løsning med 2
vaktlag på Stoa stasjon vil man uansett måtte finansiere en vaktordning i GBR.
5

Tiden det tar fra alarmen går til brannbilen rykker ut fra stasjonen
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Sett opp mot hva vi legger i ordet beredskap; planlagte og forberedte tiltak som
gjør oss i stand til å håndtere uønskede hendelser slik at konsekvensene blir minst mulig, vil
dette gi en underlig klangbunn i samfunnsutviklingen.
Fra begge sin ROS er det tett trehusbebyggelse og sykehjem som er de største risikoobjektene
med krav til 10 minutters innsatstid. Grimstad kommune har delsprinklet/sprinklet alle
sykehjem som kompenserende tiltak for eksisterende bygningsmasse og for å få et økt
brannsikkerhetsnivå. Arendal har de fleste sykehjem/sykehus innenfor 10 minutter fra
brannstasjon, unntakene er som nevnt Færvik BOS og Saltrød BOS.
Etter åpningen av nødnett6 i 2015 skal den forulykkede i hver hendelse motta hjelp fra
nærmeste tilgjengelig ressurs uavhengig av kommunegrenser. For GBRs del vil dette si at på
østsiden av Fevik vil uansett ØABV være nærmeste ressurs etter nødnett sine prinsipper om at
raskeste ressurs skal alarmeres. Skjæringspunktet er mellom avkjøring til Sømsveien og
Birketveit i nærheten av Arendal og Grimstad Rideklubb. Tilsvarende vil det på vestsiden av
Grimstad (Homborsund/Eide) ofte være KBR Lillesand som er nærmeste nødressurs ifht
branner og ulykker.
GBR har tilsvarende vært på hendelser på Rykene og Løddesøl i Arendal kommune som
nærmeste ressurs.
En tilføring av innbyggerne på Fevik til ØABV vil således være en skrivebordsøvelse som i
praksis vil gi innbyggerne på Fevik dårligere beredskap enn det de vil motta om GBR blir
døgnkasernert.
En forskyvning av at ikke nærmeste ressurs skal respondere på hendelser vil bryte med
fundamentet til lovverket om at brannvesenet skal yte en rask og effektiv innsats for
innbyggerne sine. Dette vil heller ikke være i tospann med regjeringens arbeid de senere år
igjennom blant annet utbyggingen av nødnett (Stortingsmelding 10 (2016 – 2017) Risiko i et
trygt samfunn og Stortingsmelding 5 (2020 – 2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden.
Stortingsmelding nr. 5 legger konkrete føringer for styrkning av nærvær lokalt og kunnskap
for nødetatene, slik at man får en robust og tilstedeværende redningstjeneste som er i stand til
å håndtere uønskede hendelser slik at konsekvensene blir minst mulig.
Utviklingen i risikobildet, med blant annet økte påkjenninger fra naturhendelser, stiller
skjerpede krav til samfunnssikkerhetsarbeidet på lokalt og regionalt nivå. Dette vil medføre at
en redusert beredskap i GBR ikke vil følge opp nasjonale føringer om man reduserer
vaktberedskapen. Regjeringen legger tvert imot til rette for at kommunene skal ha
profesjonelle (døgnkasernerte) og slagkraftige brann- og redningsvesen, som driver godt
brannforebyggende arbeid og som har god evne til å håndtere både de dagligdagse og de
større og krevende hendelsene. Brann- og redningsvesenet er kommunenes viktigste tekniske
redningsressurs.
Ansvaret tilligger like fullt kommunen hvor hendelsen oppstår, men den forulykkede har krav
om raskest tilgjengelig hjelp. Brann og redningsvesenet bistår ikke bare ved brann, men har
de senere år også fått en betydelig tverrfaglig samfunnsoppgave. Det kan nevnes at totalt for
perioden 2016 til 2019 var blant annet økningen i helseoppdrag på 41 prosent der hvor
brannvesenet har inngått avtale som akutthjelper. GBR har avtale som akutt hjelper, mens

6

Nødnett er et digitalt kommunikasjonssystem for politi, brannvesen, helsevesen og andre aktører med et nødog beredskapsansvar i Norge. Nødnett bygger på TETRA teknologi.
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ØABV Stoa ikke har. For å belyse totalbilde av oppdrag brannvesenet er ute på gjengis
statistikk fra DSB.

Figur 14: Brannvesenets reelle oppdrag 2016 – 2019, ref. St. meld. 5.

Som St. melding nr. 5 fremholder er det kommunene sitt ansvar for å sørge for brann- og
redningstjenester til sine innbyggere. Rask innsats med livreddende førstehjelpstiltak der
brann- og redningsvesenet er i tillegg til, og ikke i stedet for, helsepersonell kan være
fornuftig såfremt det ikke går utover brann og redningsvesenenes primæroppgaver. Ut fra en
beredskapsmessig og samfunnsøkonomisk vurdering kan det også være fornuftig å utnytte
eksisterende ressurser til å forsterke tilbud til befolkningen i nødsituasjoner. Dette vil
imidlertid medføre at tidsaspektet er vesentlig slik at raskest hjelp når frem. En øvelse som
nevnt tidligere ved å legge ett tettsted, eller deler av et tettsted, som nås innenfor innsatstider
av begge til nabokommunen, men som nås raskere av eierkommunen, vil ikke bygge opp
under statlig beredskapsfilosofi.
Fra GBRs ROS fremkommer det flere aspekter rundt risikonivået i kommunen som
beredskapen må håndtere. I samme ROS, som også konsulentselskapet Rambøll har vurdert,
er antall studenter i Grimstad anslått til ca. 2500 (totalantallet er høyere, men dette er reelt,
justert for fastboende studenter og turister). Det er rimelig å anta at disse bor i tettstedet
Grimstad (nært Kampus) som da, uavhengig av deling av tettstedet Fevik, like fullt vil ha 20
000 innbyggere i tettsted. Samtidig er det også viktig å påpeke at ved utvikling av kommunen
er det kommunens samme plikt å sørge for at beredskapen er forsvarlig etter vurdering av
totalt risikobilde (gjøres vanligvis gjennom kommunal ROS samt brann- og redningsvesenets
egen ROS). Dette vil spesielt gjelde nyetablering av annen type industri enn det som finnes i
kommunen fra før da det kommer i tillegg til et eksisterende risikobilde (eksempelvis
batterifabrikk, ombygging av næringslokaler til leilighetskomplekser i sentrum og tett
trehusbebyggelse, utbygging av stadig høyere bygningsmasse m.m.).
Fra ROS er det følgende 7 punkter som underbygger behovet for økt bemanning i GBR:
1. Vurdering av innbyggere i tettsteder Grimstad kommune (kontrollert av Rambøll)
2. Innbyggertall justert for studenter og turister (kontrollert av Rambøll)
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3. Tett trehusbebyggelse i Grimstad sentrum – behov for rask og effektiv innsats
(Brannsikringsplan av tett trehusbebyggelse i Grimstad av Cowi AS)
4. Scenarioanalyser7 i beredskapsanalysen (Brann i tett trehusbebyggelse, langvarige
hendelser).
5. Flere evalueringsrapporter etter alvorlige hendelser:
a. Brann i tett trehusbebyggelse, Apotekergården 2016.
b. Brann Kilandsenteret 2017.
c. Brann i studentbolig Jon Lilletuns vei.
d. Brann i leilighetsbygg Odden 4.
e. Brann i modulbygg Arendalsveien 26B.
f. dødsbrann Berge Gård bo- og omsorgssenter).
6. Pandemi.
7. Vurderinger rundt vaktberedskap på høyderedskap og tankbil.

Konklusjon:
Det fremstår ikke hensiktsmessig å fordele tettstedet Fevik mellom ØABV og GBR av faglige
og økonomiske årsaker.
Innbyggerne i tettstedet Fevik har uansett krav om nærmeste tilgjengelig nødressurs ved en
hendelse. Dette reguleres av nødnett uavhengig av kommune- og tettstedsgrenser.
Den største robustheten i distriktet oppnås ved døgnkasernert vaktlag i Grimstad og
døgnkasernert vaktlag på Stoa.

7

Scenarioanalyser er analyser av hendelser som allerede har skjedd og kan skje igjen samt hendelser som en
kan forvente oppstår i et lengre tidsperspektiv. Disse analysene gir en oversikt over om en beredskap kan
håndtere gitt scenario eller om det må iverksettes risikoreduserende tiltak.
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Vedlegg 1:
Vurderinger knyttet til størrelsen på den kasernerte vaktstyrken i Grimstad
kommune
Det er valgt å legge en vaktstyrke på 5 mann kasernert som en forutsetning for vurderinger
knyttet til utredning om muligheter for en sammenslåing av Grimstad brann og redning og
Østre Agder brannvesen.
Denne vaktstyrken består da av fire lag, a fem mann, hvorav hvert lag består av:
• En utrykningsleder
• En røykdykkerleder
• To brannkonstabler
• En sjåfør for høyderedskap/tankbil.
Bakgrunnen for å legge dette som en forutsetning følger av Risiko og sårbarhetsanalyse for
Grimstad brann og redning, datert 30.04.2020, samt Beredskapsanalyse for Grimstad brann og
redning, datert 29.06.2020. Det vises også til Forebyggende analyse for Grimstad brann og
redning, datert 29.04.2019.
Dagens organisering av beredskapen i Grimstad brann og redning består både av
heltidsansatte og deltidsansatte i hjemmevaktordning.
Åtte heltidsansatte går i en firedelt døgnturnus. Det er altså fire vaktlag med to mannskaper.
Et vaktlag skal minimum bestå av fire mannskaper og på dagtid er dette løst med to
mannskaper i døgnturnus og to som jobber dagtid. På kveld og natt erstattes disse med to som
har hjemmevakt. I 2020 ble det også ansatt en fast vikar på dagtid for å dekke opp fravær.
Det er i dag ikke vaktberedskap på høyderedskap eller tankbil.
I nylige utførte ROS for brannvesenet og beredskapsanalyse fremkommer det forhold som
medfører at dagens ordning må bygges opp til å være fire mannskaper i døgnkontinuerlig
turnus, med tillegg av femtemann som skal være sjåfør for høyderedskap og tankbil. Denne
sjåføren må ha samme vaktordning som vaktlaget ellers, det vil si kasernert.
Krav til fullkasernering av vaktlag begrunnes hovedsakelig med følgende forhold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tettstedsvurdering innbyggertall – Grimstad og Fevik ett tettsted.
Innbyggertall justert for studenter og turister.
Tett trehusbebyggelse i Grimstad sentrum – behov for rask og effektiv innsats.
Scenario analyser i beredskapsanalysen.
Flere evalueringsrapporter etter alvorlige hendelser.
Pandemi.
Vurderinger rundt vaktberedskap på høyderedskap og tankbil.
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1

Tettstedsvurderinger innbyggertall – Grimstad og Fevik ett tettsted:

Det er 23 795 innbyggere i Grimstad kommune ifølge Statistisk sentralbyrå (3. kvartal 2020).
87 % av disse innbyggerne (20701) i kommunen bor i et tettsted
Grimstad består av tettstedene (oppdatert 06.10.2020); Grimstad (13 543), Jortveit (684) og
Fevik (6 021). I tillegg faller et mindre antall innbyggere inn under tettstedet Arendal og
Rykene.
Tettsted defineres på følgende måte av statistisk sentralbyrå:
«En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der.
Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende
bygningstyper – som boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv.
– kan avstanden økes til 200 meter. Tilgrensende bebygde og opparbeidede områder, som
parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være del av tettstedet. Husklynger med minst 5
næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med inntil en avstand på 400 meter fra
tettstedskjernen.
Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og
deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling.
Tettstedene avgrenses uavhengig av de administrative grensene.
Personer fordeles etter bostedsstrøk, dvs. om de bor i tettbygd eller spredtbygd strøk.
Tettbygde strøk er de områdene som omfattes av tettsteder, og spredtbygde strøk er alle
områder utenfor.»
De to største tettstedene i Grimstad kommune er tettstedene Grimstad og Fevik. Disse to
tettstedene er svært tette på to plasseringer, det er ved Nymo i Vikkilen og langs Fjæreveien i
området rundt Holletjenn.
Det tetteste området er ved Nymo i Vikkilen. Her hentes det følgende fra ROS Grimstad
brann og redning:
«Etter brannvesenets oppfatning oppfyller dette området alle kriteriene for at tettstedet kan
regnes som et tettsted selv om avstanden mellom husstandene er mer enn 50 meter. Dette
begrunnes med kart utsnitt ovenfor som viser følgende:
• Industriområde avstand marginalt over 200 meter (15 meter over).
• Barnehage.
• Boligblokk
• Jordbruksareal og marin leire.
• Fiskeførende bekk.»
Avstanden fra det opparbeidede industri området som ligger innenfor tettstedet Grimstad til
nærmeste bolig i tettstedet Fevik er anslagsvis 215 meter. Mellom tettstedene er det også en
opparbeidet småbåthavn.
Tettstedsgrensene er dynamiske det vil si at dersom det oppføres ny bebyggelse i området
mellom Nymo og eksisterende bebyggelse eller fortetning i bebyggelse langs Fjærveien eller
J. M. Uglands vei vil tettstedene kunne bli slått sammen i den matematiske
beregningsmodellen til Statistisk sentralbyrå.
GBR har tidligere rettet en henvendelse til Statistisk sentralbyrå med den hensikt å be byrået
foreta en skjønnsmessig vurdering av de to tettstedene. Imidlertid viste deg seg at denne
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skjønnsmessige vurderingen ikke lenger ble utført. Statistisk sentralbyrå bruker nå kun
metoder basert på data genererte analyser.
I Høringsnotat – forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og
redningsvesen og nød meldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) skriver
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap blant annet følgende: «Kravet til at
beredskapsstyrken skal dekke tettsteder er nødvendig fordi statistikk viser at det er en nær
sammenheng mellom antall innbyggere og antall hendelser.»
Konklusjon tettstedsvurdering
I følge ssb.no bor 87% av innbyggerne i Grimstad kommune i tettsted. Det vil si 20 701
innbyggere uten studenter og turister som er beskrevet i neste avsnitt. Grunnet den svært korte
avstanden mellom tettstedene Grimstad og Fevik, vil de to tettstedene fungere som og bli
oppfattet som et tettsted. Avstanden som overstiges er 15 meter, dersom man ikke regner med
småbåthavna. Dersom småbåthavna regnes med er Grimstad og Fevik ett tettsted. Tettstedet
er av en slik størrelse at man kan forvente at type og omfang av hendelser oppstår med en slik
frekvens at myndighetenes krav til vaktberedskap for tettsteder av denne størrelsen må
tilfredsstilles, det vil si at det må etableres døgnkontinuerlig kasernert vaktberedskap.
Avstanden som avgjør om tettstedene er ett eller to tettsteder er så liten at det ikke kan
tillegges praktisk betydning. Samtidig er forskjellen i beredskap stor med tanke på
innsatstider, handlekraft og profesjonalitet, slik at det etter vår vurdering ikke vil være riktig å
betrakte forholdet som annet enn ett tettsted.

2

Innbyggertall justert for studenter og turister.

Fra Risiko og sårbarhetsanalyse for Grimstad brann og redning hentes følgende:
«Grimstad er en universitetsby og skolekommune. Det er folkehøyskole (internatskole),
videregående skoler, hvorav en er en internatskole, samt at universitet i Agder er etablert her.
Dette medfører at det er mange studenter som bor i Grimstad kommune, men har
bostedsadresse i en annen kommune. Studenter endrer normalt ikke bostedsadresse under
studiene. Dette medfører at reelt innbyggertall vil være høyere enn 23 250 innbyggere» (23
544 (per. 4. kvartal 2019)).
Det er utarbeidet en brannsikringsplan (22.11.2019) over den tette trehusbebyggelse i
Grimstad sentrum. Sikringsplanen er utarbeidet av Cowi AS. I planen fremkommer det blant
annet følgende:
«Erfaringer fra liknende byer med stor andel midlertidige innbyggere tilsier at leiligheter som
ikke er omsøkt forekommer. Med dette øker også faren for at branntekniske forhold ved
leiligheter ikke er iht gjeldende sikkerhetsnivå (aktive og passive tiltak), samt at
innbyggerantall som er lagt til grunn for dimensjonering av brannvesenet er lavere enn
faktisk innbyggerantall.»
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Det ble i forbindelse med utarbeidelse av Forebyggende analyse (2019) innhentet informasjon
fra skolene i Kommunen og følgende tabell ble utarbeidet med bakgrunn i dette:
«Av tabell over fremgår det at 3571 elever/studenter (2019) har en annen bostedsadresse enn
Grimstad. Det estimeres at 2500 studenter bor i Grimstad som ikke er bostedsregistrert her.
Antall innbyggere i kommunen justert etter ROS for antall borteboende studenter blir da
26044. Det antas at de aller fleste av disse studentene bor innenfor tettstedet Grimstad.
Innbyggertall i tettstedet Grimstad (med Vik og Fevik) blir da 21823.
I sommermånedene er Grimstad en populær sørlandsby og feriemål og er godt besøkt av
turister. Imidlertid sammenfaller dette med at mange studenter reiser hjem i skoleferiene slik
at det reelle befolkningstallet antas å være det samme som når studentene er her.
Konklusjon innbyggertall i største tettsted korrigert for studenter
Reelt innbyggertall i største tettsted korrigert for studenter og turister vil være 21823, jfr.
Ovennevnte vurderinger.» (23 544 (per. 4. kvartal 2019)).
Konklusjon for innbyggertall justert for studenter og turister
Innbyggertall i det største tettstedet i kommunen (Grimstad og Fevik, jfr. vurdering over)
justert for studenter og turister blir da 13 543 + 6 021 (tall fra 3. kvartal 2020) + 2500 (tall fra
2019) = 22064.
3 Tett trehusbebyggelse i Grimstad sentrum – behov for rask og effektiv innsats.

Fra Risiko og sårbarhetsanalyse for Grimstad brann og redning hentes følgende:
«I Norge har det lenge vært vanlig å bygge boliger i tre. Det finnes derfor mange områder
med tett verneverdig trehusbebyggelse. Tett verneverdig trehusbebyggelse defineres på
følgende måte av Riksantikvaren og DSB:
«Tett verneverdig trehusbebyggelse: Område som er listeført av Riksantikvaren og DSB på
grunnlag av følgende kriterier:
1. Det er gjennomgående trehus i området.
2. Bebyggelsen er ansett som verneverdig.
3. Bebyggelsen skal hovedsakelig være bygget før 1900-tallet, men kan også omfatte
nyere trebebyggelse med spesielle kulturhistoriske verdier.
4. Et område består normalt av minst 20 bygninger.
Avstanden mellom bygningene er overveiende mindre enn 8 meter. Vindforhold og topografi
som kan ha betydning for brannspredning er vurdert spesielt i forbindelse med registreringen
av aktuelle områder.»
Slike tette trehusmiljøer er sårbare for brann, da de har et stort potensiale til hurtig
spredning, og kan medføre tap av miljømessige og historiske verdier. Grimstad sentrum
består av to områder med tett trehusbebyggelse; Sentrum og Biodden.
Eldre, tett trehusbebyggelse er en del av norsk kulturarv, og det er nasjonale målsetninger å
unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier, samt redusere tap av materielle verdier.
Denne typen bebyggelse er ofte utsatt for brannspredning mellom byggverk. Liten avstand
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mellom byggverk, få brannbegrensende konstruksjoner, mange hulrom, kalde lofts
konstruksjoner og svake brannspredningspunkt bidrar til økt risiko for spredning av brann
mellom byggverk, og branner med stort skadeomfang. Aktive og passive tiltak er i noen bygg
gjennomført for å bringe brannsikkerhetsnivået opp på dagens nivå i forbindelse med
søknadspliktige tiltak. For øvrig er tilstanden i bygg i hovedsak tilsvarende som ved
oppføring.»
Det er utarbeidet en brannsikringsplan (22.11.2019) over den tette trehusbebyggelse i
Grimstad sentrum. Sikringsplanen er utarbeidet av Cowi AS. I planen fremkommer det blant
annet følgende:
«Bygningsmassen er imidlertid svært tett selv for "tett trehusbebyggelse å være" og
skadepotensiale vil selvsagt være stort. Det er derfor anbefalt ytterligere brannsikringstiltak»
«Liten avstand mellom byggverk: Faren for brannspredning som følge av stråling alene anses
som høy når avstanden mellom bygg er mindre enn 8 meter. Vinduer utgjør særlige svakheter
i denne sammenheng. Grimstad sentrum framstår svært tettbygd selv sammenlignet med det
som er karakteristisk for tett trehusbebyggelse. Risikoen for brannspredning direkte mellom
bygg via vinduer eller andre svake punktet anses høy, spesielt i Sentrum.»
I brannsikringsplanen blir følgende uttalt om brannvesenets beredskap:
«Brannvesenets innsats vurderes som viktigste faktoren med betydning for storbrann i den
tette, vernede trehusbebyggelsen i Grimstad.
Beredskapsavdelingen må ha en bemanning som står i samsvar med risiko forbundet med
storbrann. Brannalarmanlegg som aktivt tiltak forutsetter at brannvesenet er dimensjonert
slik at førstinnsats raskt kan iverksettes for å forhindre spredning fra startbrannsted til
tilliggende eiendommer (spredningsdyktig brann). Slokkeinnsats inne i startbrannsted/-rom
må kunne iverksettes tidlig.
COWI kan ikke konkludere eller komme med anbefalinger rundt bemanningen med bakgrunn
i bare i trehusbebyggelsen. Det er imidlertid klart at ved dimensjoneringen av brannvesenet
er det tette trehusmiljøet en vesentlig risiko som må vektlegges. Dagens ordning medfører
flere ulemper med hensyn til innsats i trehusbebyggelsen:
• Pr dato vil rykker to mann fra ut fra brannstasjonen og to mann fra hjemmevakt.
Ulempe med dette er at man får 3 ulike situasjonsforståelser og planlegging av innsats
forsinkes.
• De fleste bygningene i trehusmiljøet har begrenset veibredde og areal for oppstilling
av biler. 2 ekstra biler fra hjemmevakter kan medføre ulempe, spesielt ved ankomst av
forsterkninger.
All erfaring fra de siste 20 år med brannsikring av trehusmiljøer i Norge tilsier at rask
innsats med tilstrekkelig mannskap er det beste tiltaket mot storbrann.»
Konklusjon tett trehusbebyggelse og organisering av beredskap:
Tidlig varsling og rask og effektiv innsats med tilstrekkelige mannskaper er det beste tiltaket
mot storbrann. Dette ivaretas ikke god nok med dagens organisering. Kasernert vaktstyrke på
5 mann (fullt lag og høyde/tank) vil være den riktige vaktordningen for Grimstad med tanke
på å verne den eldre tette trehusbebyggelsen.
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4

Scenario analyser i beredskapsanalysen.

Det er i ROS analyse for Grimstad brann og redning utført en rekke scenario analyser. Dette
gjøres for å kontrollere/analysere om brannvesenet i Grimstad er riktig dimensjonert og
organisert i forhold til de brannene og hendelsene som kan oppstå i Grimstad kommune.
Krav til gjennomføring av Risiko og sårbarhetsanalyse følger av Brann og
eksplosjonsvernloven § 9, andre ledd:
«Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best
mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å
sikre kontinuerlig læring og forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet.»
Det er fra brannvesenets ROS hentet utdrag fra scenarier hvor dagens organisering
problematiseres.
1
Brann i tett trehusbebyggelse
konsekvens av dagens bemanning – får ikke iverksatt umiddelbar innvendig innsats. Må vente
på å bli fullt lag. Setter utrykningsleder i en svært vanskelig situasjon hvor det er raskt å bryte
med interne rutiner for sikker innsats.
Forslag til tiltak
Etablere et kasernert døgnkontinuerlig vaktlag på minimum 4 mannskaper ved Grimstad
brann og redning.
2
Pågående livstruende vold (PLIVO)
Denne type hendelse skaper utfordringer med tanke på vår organisering. På kveld og natt vil
GBR rykke ut med 3 forskjellige biler, hvor det blir vanskelig å oppnå felles
situasjonsforståelse og å planlegge innsatsen på vei til skadestedet. Selve oppmøtet på et slikt
scenario vil også kunne avgjøre hvordan situasjonen løses. Vår organisering vil kunne utsette
mannskap for ekstra risiko og minske den innledende slagkraften. På dagtid har vi en
mannskapsbil med minimum 4 mannskaper som ankommer samtidig. Vi øver på PLIVO som
vi er organisert på dagtid, ikke som vi er organisert størstedelen av døgnet.
Forslag til tiltak
Øve sammen med skoler på PLIVO. Flere samøvelser med andre etater rundt PLIVO
konseptet. Opp bemanne til døgnkasernert vaktlag på minimum 4 mannskaper.
3
Brann ved Feviktun bo- og omsorgssenter.
Feviktun bo- og omsorgssenter ligger ca. 8 km fra Grimstad brannstasjon, med en antatt
kjøretid på 11 minutter.
Måten Grimstad brann og redning er organisert på med hjemmevakter gir en sårbarhet med at
utrykningstiden blir lengre enn den hadde vært om hele laget hadde vært plassert på
brannstasjonen. I tillegg overstiges den tid forskrift setter til maks tillatt utrykningstid
(innsatstid) for denne type objekter når de ikke er sprinklet (For tiden pågår det arbeid med å
sprinkle objektet).
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Vaktlaget ankommer ikke stedet samtidig og må vente på fullt lag før røykdykkerinnsats kan
iverksettes. Vi har hatt flere branner på denne typen institusjoner i kommunen i de senere
årene, deriblant to branner med dødelig utfall.
De fleste vurderingene gjør seg gjeldende ved de andre bo- og omsorgssentrene i kommunen.
Sannsynligheten for at en brann oppstår er like stor i et bygg som er sprinklet, men
konsekvensen vil være mindre. Sannsynligheten for at brannen da sprer seg ut av
startbranncellen vil da være meget lav. Imidlertid vil det fremdeles være fare for tap av liv i
start branncellen selv om bygget er sprinklet. Dette har vi opplevd tidligere.
Berge gård senter er nå sprinklet, Frivoldtun bo- og omsorgssenter (med Grom) er
delsprinklet. Disse har kortere utrykningstid enn Feviktun, men enkelte brannkonstabler bor et
stykke øst i kommunen og vil ha lengre utrykningstid til disse institusjonene.
4
Brann i bolig for risikogruppe
Det bryter ut brann i en bolig for risikogrupper i kommunen. Boligen ligger utenfor
sentrumsområdet, oppført i to etasjer, består av tre leiligheter og bebos av anslagsvis 20
personer.
Brannen oppstår på natten, det er mye røyk og svært kaotisk når brannvesenet ankommer
stedet. Flammene står ut av et vindu i 2. etasje. Bygningen har brannalarmanlegg med varsel
til Agder 110 sentral. 110 sentralen har hatt telefonisk kontakt med innringer, men på grunn
av språkutfordringer er kommunikasjon vanskelig.
Første brannmann på stedet er en deltids brannkonstabel som kommer i liten brannbil.
Deretter kommer mannskapsbilen til Grimstad brann og redning, med utrykningsleder og en
brannkonstabel. Siste brannkonstabel kommer 5 minutter etter mannskapsbilen.
Røykdykker innsats på stedet blir forsinket av at man må vente på 4. mann på vakt. Samtidig
prøver utrykningsleder å få oversikt over hvor mange som bor i bygget og om alle har
kommet seg ut. Det kan ikke klargjøres om alle er ute eller hvor eventuelle savnede sist ble
sett i bygget.
Forslag til tiltak:
Endre organisering for Grimstad brann og redning slik at det er 4 mann på døgnkontinuerlig
vakt. Dette vil gi kortere utrykningstid og en mer slagkraftig innsats med en gang
brannvesenet er på stedet.
5
Brann i parkeringskjeller
Brannkonstablene på vakt ankommer stedet i tre forskjellige kjøretøy. Utrykningsleder og
røykdykkerleder ankommer stedet først i hovedbilen. Før røykdykkerinnsats iverksettes må de
vente på at fullt lag er ankommet stedet. 4 minutter etter hovedbilen kom, er alle
brannkonstabler på vakt ankommet stedet.
Når innsats iverksettes er røyken så tett at bruk av varmekamera gir liten gevinst.
Forslag til tiltak:
Brannvesenet bør etableres med 4 døgn kasernerte brannkonstabler. Slik vil man legge til rette
for rask og effektiv innsats. Samtidig vil man oppnå at de enkelte brannlag er mer samkjørte
og vil fungere bedre sammen.
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Oppsummering av argumentasjon fra scenarioanalyser:
Flere av scenario analysene viser at det er store svakheter knyttet til dagens organisering av
brannvesenet i Grimstad. Analysene viser at riktig bemanning i forhold til forventede
hendelser vil være en turnus med fire mannskaper i døgnkontinuerlig vakt med tillegg av
femtemann som er sjåfør for høyderedskap og tankbil.

5 Evalueringsrapporter etter alvorlige hendelser
I etterkant av branner som har hatt eller kunne fått alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø
eller materielle verdier har Grimstad brann og redning gjennomført evalueringer av det
forebyggende og det beredskapsmessige arbeidet.
Krav til gjennomføring av evalueringer av hendelser følger også av krav angitt i Brann og
eksplosjonsvernloven § 9, andre ledd:
«Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring av det
forebyggende og beredskapsmessige arbeidet.»
Fra utførte evalueringsrapporter etter branner hentes vurderinger fra følgende evalueringer:
• Apotekergården 29.11.2016. Tett trehusbebyggelse.
• Kilandsenteret 07.10.2017. Leirsted – overnattingsbygg.
• Jon Lilletuns vei 15 – Studentbolig – boligblokk.
• Odden 4 – Kombinert bygg bolig og næring.
• Arendalsveien 26 B 13.06.2016 – Modulbygg – Nød bolig.
• Berge gård Senter 12.09.2018 Bo og omsorgssenter – dødsbrann.
Apotekergården – brann i ventilasjonsanlegg
Brannvesenet var raskt på stedet. På grunn av organisering med to hjemmevakter og to
kasernerte mannskaper, tok det noe tid før det var etablert et fullt lag, med fire mann i innsats.
Det ble gjort en risikovurdering av brannen av utrykningsleder ved adkomst. Brannen var
foreløpig begrenset, det var direkte sikt inn i brannrommet fra utsiden, kort vei inn til brannen
fra det fri. Derfor ble det besluttet å iverksette innsats i røykfylt miljø, selv om fullt lag ikke
var etablert.
Organisering av Grimstad brann- og feiertjeneste med to mann kasernert og to hjemmevakter
skaper
utfordringer i innsatsens startfase.
Bemanningen er i tråd med gjeldende organisering og dimensjonering av brannvesen for
Grimstad
kommune. Imidlertid er denne organiseringen, samt dokumentasjonen av denne av eldre dato,
slik at
denne er moden for en ny gjennomgang og vurdering. Innbyggertall, kompleksitet og
mangfold av
oppgaver som brannvesenet skal utføre, samt forventningene til denne utførelsen har økt,
siden dagens
organisering av brannvesen ble vurdert sist.
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Ideelt sett skulle innsatsen startet med 4 mann. Da ville utrykningsleder i større grad blitt
frigjort slik at hans lederoppgaver, kommunikasjon med andre nødetater og egen nød
alarmsentral lettere kunne ha blitt ivaretatt. Slik dagens organisering er, vil utrykningsleder i
tidlig fase bli bundet opp med praktiske gjøremål direkte knyttet til oppgaveløsning og
brannslokking, slik at overblikk, ledelse, kommunikasjon og planlegging for videre innsats
blir utfordrende.
I tett trehusbebyggelse er det særlig viktig med tidlig varsel og rask innsats fra brannvesenet,
for å
hindre spredning ut av startbranncellen. En organisering med fullt kasernert vaktlag vil i
større grad
legge til rette for at dette kan ivaretas.
Videre vil en organisering hvor hele brannlaget rykker ut samtidig bidra til en sikrere innsats
for de
involverte mannskaper. Det er vedtatt i Grimstad kommunes handlingsplan at antall
kasernerte mannskaper på vakt skal økes i 2018 og 2019.
Kilandsenteret 07.10.2017. Leirsted
Brannen på Kilandsenteret oppsto utvendig, på et tidspunkt da alle ansatte og gjester lå og
sov. Det vil si at brannen kan utvikle seg til å bli stor og true liv, før brannalarmanlegget
utløser alarm. Videre er det lang kjørevei til objektet. Disse faktorene sammenholdt med
organiseringen til Grimstad brann- og feiertjeneste, hvor de mannskaper som er på vakt
kommer i tre biler (i tillegg til overbefal), til forskjellig tidspunkt er uheldig. Dette setter
mannskaper og ledelse i en svært vanskelig situasjon, særlig dersom det er personer savnet
inne i objektet. Hensynet til mannskapenes sikkerhet og forventninger om effektiv innsats
tilsier at bemanningen ved Grimstad brannstasjon bør økes til 4 døgn kasernerte mannskaper,
mot dagens 2.
Forslag til tiltak:
Øke bemanning ved Grimstad brannstasjon til 4 døgn kasernerte mannskaper. Dette vil øke
muligheten for å yte rask og effektiv innsats, men også øke sikkerheten for de utøvende
mannskapene. Fast lagssammensetning gir grunnlag for god samhandling og effektiv
slokkings- og redningsinnsats.
Jon Lilletuns vei 15 – Studentbolig
Meldingen fra Agder 110 sentral var: «Utløst automatisk brannalarm, Jon Lilletuns vei 15,
blokk Echo». Utrykningsleder bekrefter mottak av alarm. Utrykningsleder og brannkonstabel
rykker ut fra brannstasjonen og en brannkonstabel på hjemmevakt rykker ut til Jon Lilletuns
vei og den andre hjemmevakten bemanner brannstasjonen og alarmmottaket der. Det vil si at
Grimstad brann- og feiertjeneste rykker ut med tre mann til gitt adresse. Overbefal bekrefter at
også han har mottatt meldingen og at han følger hendelsen over nødnett.
Forslag til tiltak:
Primært: Øke bemanning ved Grimstad brannstasjon til 4 døgn kasernerte mannskaper i
tillegg til bemanning av alarmmottak, alternativt avvikling av dette. Dette vil øke muligheten
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for å yte rask og effektiv innsats, men også øke sikkerheten for de utøvende mannskapene.
Fast lagssammensetning gir grunnlag for god samhandling og effektivitet.
Sekundært: Øke bemanning ved Grimstad brannstasjon til 2 døgn kasernerte mannskaper i
tillegg til 3 hjemmevakter, alternativt avvikling av alarmmottak. Dette vil gjøre at innsatser
utøves på en sikker måte, men vil etter brann- og feiertjenestens vurdering fremdeles inneha
en del ulemper i forhold til en organisering der alle er kasernert på brannstasjonen. Dette
begrunnes med at vi fremdeles vil ankomme ulykkesstedet i tre forskjellige kjøretøy, til tre
forskjellige tider. Noen tiltak vil måtte vente inntil vaktlaget er komplett ute på stedet, dette
vil ta varierende mengde tid i forhold til hvem som har vakt og hvor hendelsen inntreffer. En
heltids brannkonstabel vil ofte ha et høyere kompetansenivå enn en deltidsansatt, samtidig
som at personellet i et vaktlag med hjemmevakt og turnus personell vil rotere, at man ikke er
et fast lag, vil være begrensende i forhold til utøvende kvalitet.
Odden 4 – Leilighetsbrann i stort bygg
Beboer i leiligheten holdt på å lage mat, da hun bestemte seg for å gå å handle i butikken i 1.
etasje. Mens hun var i butikken traff hun en bekjent som hun ble stående å snakke med. Imens
sto maten på komfyren og etter hvert oppsto det en komfyrbrann.
Grimstad brannvesen rykket ut med førstebil med en utrykningsleder og en brannkonstabel,
samt to brannkonstabler på hjemmevakt som kom etter i hver sin bil, i tillegg til innsatsleder
brann.
Måten beredskapen i Grimstad brann- og feiertjeneste er organisert på, skaper utfordringer i
innsatsens første fase. Dette er en type brann hvor det er viktig at det settes inn umiddelbare
tiltak straks brannvesenet er på stedet. Da er det svært uheldig at vaktstyrken kommer til
stedet i tre forskjellige kjøretøy, til tre forskjellige tider. Dette gjør at innsatsen blir mer
uoversiktlig og medfører at hensyn til ivaretakelse av hms blir krevende. Dette kombinert med
at hendelsen inntreffer i et større bygg, hvor det bor mange mennesker også med høyere alder,
medfører at hendelsen blir utfordrende for utrykningsleder.
Det ble igangsatt røykdykking uten at fullt røykdykkerlag med røykdykkerledelse var etablert.
Videre ble innsatsen utført med husbrannslange som var etablert i korridor utenfor leiligheten.
Det er risikomomenter ved å igangsette røykdykking i leiligheten alene og med
husbrannslange. Faremomentet forsterkes ytterligere da brann- og feiertjenesten mistenker at
brannen slukket selv som følge av overmetning. Da er det fare for tilluftsantennelse og
backdraft (ventilasjonsstyrt brann).
Forslag til tiltak:
Øke bemanning ved Grimstad brannstasjon til 4 døgn kasernerte mannskaper. Dette vil øke
muligheten for å yte rask og effektiv innsats, men også øke sikkerheten for de utøvende
mannskapene. Fast lagssammensetning gir grunnlag for god samhandling og effektiv
slokkings- og redningsinnsats

Arendalsveien 26 B 13.06.2016 – Modulbygg
Brannen i Arendalsveien 26 B oppsto i en leilighet i et bygg med totalt 4 leiligheter. To av
beboerne i bygget lå og sov da brannen oppsto. Dette er en brann som kunne ført til alvorlige
konsekvenser for liv og helse til beboerne og hendelsen faller derfor inn under krav til
evaluering av både det forebyggendearbeidet og den beredskapsmessige innsatsen.
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Grimstad brann- og feiertjeneste kom raskt på stedet, da dette kun ligger ca. 100 meter fra
brannstasjonen. Imidlertid bød dette på noen utfordringer da brannvesenet er organisert på en
slik måte at det er en brannkonstabel og en utrykningsleder som går turnus og to
brannkonstabler som har hjemmevakt og som rykker ut direkte hjemmefra. Det tok derfor
lenger tid før hjemmevaktene ankommer brannstedet enn for de to som var kasernert. Da
utrykningsleder og brannkonstabel ankommer stedet besluttet utrykningsleder å iverksette
innsats selv om de ikke er et fullt lag (4 mann). Denne beslutningen gjøres med det grunnlag
at det er snakk om en liten leilighet og muligheter for at det er noen inne. Gevinsten med
mulighetene for å redde et liv er større enn risikoen knyttet til å gå inn selv om fullt lag ikke
er på stedet.
Beredskapsmessige erfaringer er at dagens organisering medfører utfordringer knyttet til de
brannene der det kan være mennesker inne i brannrommet /leiligheten og brannvesenet kun er
på stedet med to mann. Dette setter utrykningsleder i en vanskelig situasjon da han må velge å
gi seg og sine ansatte et lavere sikkerhetsnivå enn det som er angitt i forskrift og veiledning
ved å iverksette innsats med den hensikt å redde liv, eller å vente på at fullt lag er blitt
etablert, mens personer inne i leiligheten som er utsatt for brann kanskje omkommer. En
organisering med 3 kasernerte brannkonstabler og en utrykningsleder vil gi en tryggere
innsats, samtidig som innsats og redning vil kunne starte raskere. Dette vil gi mennesker og
dyr som er utsatt for brann større muligheter for å overleve.
Berge gård Senter 12.09.2018 Bo og omsorgssenter – dødsbrann
En brann har oppstått i en leilighet ved Berge gård senter. Brannen oppstår i eller i tilknytning
til stolen som beboer sitter i. Brannen utvikler seg svært raskt.
Melding om utløst brannalarm ble mottatt 15:15. Det vil si at det var fullt vaktlag på
brannstasjonen da meldingen ble mottatt. Da vaktlaget kan planlegge innsatsen i bilen på vei
ut til stedet, samt ankomme samtidig, ligger forholdene til rette for at det blir en rask og
sikker innsats, med høy kvalitet. Innsatsen blir med krevende dersom vaktlaget kommer til
stedet i tre forskjellige biler til tre forskjellige tider, som hadde vært tilfellet om brannen
hadde startet etter 15:30. Dette blir enda tydeligere i innsatser hvor det er mennesker savnet i
startbrannrommet. Da vil innsats raskt komme i konflikt med krav til egen sikkerhet og hmsrutiner.
Døgnkontinuerlig 4 delt turnus gir bedre kvalitet på håndtering av aktuelle hendelser som
oppstår, samt at mannskapenes hms i bedre grad blir ivaretatt, enn hva som er tilfellet ved
dagens organisering.
Oppsummering/konklusjon av evalueringsrapporter:
Utførte evalueringsrapporter viser at dagens brannordning hvor det kun er to av fire
brannkonstabler som er kasernert på kveld og natt, samt helg, slår uheldig ut i hendelser som
er tidskritiske. Dette medfører at brannen enten kan få større omfang før det for eksempel
iverksettes røykdykkerinnsats eller at innsats iverksettes før fullt lag er etablert og at dette går
på bekostning av sikkerheten til innsatsmannskapene. Denne svakheten ved dagens
organisering gjelder også på andre hendelser enn brann, hvor vaktlagets handlingsrom
reduseres ved dagens løsning, samt at hensyn til sikkerhet ikke alltid blir like godt ivaretatt.
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6
Pandemi – smittevern.
Perioden fra mars 2020 og frem til i dag har vist at det er store utfordringer knyttet til dagens
brannordning i Grimstad brann og redning, med hensyn til ivaretakelse av smittevern.
Dette grunnet organiseringen med to mannskaper som er kasernert som skal jobbe sammen
med to dagvakter på dagtid. Etter klokka 1530 byttes disse to dagvaktene med to
hjemmevakter. De kasernerte mannskapene går fire delt vakt, mens hjemmevakt personell går
fem delt vakt. Videre går også dagfolkene hjemmevakt en uke hver femte uke.
I sum gir dette veldig mange treffpunkter og det er krevende å opprettholde kohorter og
forebygge smitte mellom de enkelte vaktlagene. Dette gjør at det oppstår stor risiko for at
store deler av vaktstyrken kan bli smittet samtidig. Dette gir stor sårbarhet.
Det er sagt at selv om vi bekjemper nåværende pandemi med vaksine så kan viruset mutere og
vi vil kunne forvente liknende situasjoner i fremtiden. Det er da viktig at styrken er bygget
opp og organisert slik at smitte forebygges. Etablerte vaktlag i samlet kohort vil sikre
vesentlig færre smittepunkter og sårbarheten vil reduseres.

7 Krav til bemanning av høydeberedskap og tankbil:
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen angir følgende om beredskap på
høyderedskap/lift og tank tankbil:
«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.
I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt
slokkevannsforsyning, 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.»
Dette er utdypet i veiledningstekst hvor også følgende står uttalt:
«I de tettstedene hvor snorkel-/stigebil utgjør rømningsvei som beskrevet, skal føreren ha
samme beredskap som vaktlaget forøvrig. Dette innebærer at i tettsted med kasernert
beredskap tillegges også stigebilsjåføren kasernert vakt, og vaktlagene består derved av minst
5 personer.»
I Grimstad er det flere bygninger som er oppført med ett trapperom hvor brannvesenets
høyderedskap er angitt som redningsvei/rømningsvei nummer to. I tillegg er det flere
bygninger under planlegging
og oppføring hvor dette legges som forutsetning for bygging.
Bebyggelsen i Grimstad har også endret seg i de senere år. Det blir stadig flere større og mer
kompliserte bygninger som oppføres. Det er større bygninger med kombinert bruk bolig og
forretning/senter, svært store og høye industribygg og lager. Videre har man bygningsmassen
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ved Universitetet i Agder som stadig utvides, her er det også et nytt bygg på 8 etasjer som
planlegges oppført.
Høyderedskap er et helt nødvendig verktøy for brannbekjempelse i den eldre tette
trehusbebyggelsen, da særlig i Sentrum.
Dimensjoneringsforskriftens § 5-5 pålegger brannvesenet å bringe med seg tankbil til
skadesteder der det er manglende slokkevannsdekning. Forskriftskravet er at tankbil skal være
et supplement til førsteinnsatslaget og skal kunne starte utrykning innen 4 minutter på dagtid
og 6 minutter om natten jfr. Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen.
Grimstad har et godt utbygd vannledningsnett med god vannforsyning de fleste steder i
kommunen. Imidlertid finnes det flere steder hvor brannvesenet må medbringe slokkevann i
førsteinnsatsen. Dette gjelder blant annet for følgende områder:
Deler av Lia, Have, Nilsesvold, nedre og øvre Tøra, Ribe, Gårdene på Bringsverd, Lunde
unntatt Nøgne Ø, Kroken, Tørvolt, Taule; Fjære skytterhus, Steinbruddet i Fjæreheia
(Kilden).
Alt langs Opplandsveien etter Bakken (Imenes, Ronden, Skiftnes, Hørte, Kiland, Stalleland,
Håland Metveit).
Deler av Reddal er ikke dekket. Etter Torp er det ikke noe videre innover i landet (Nygrenda,
Beisland, Fillingstveit, Gusdal Valborgland, Grøsle.
Deler av Stølehalvøya er uten dekning, deler av Homborsund, Eide, Espevig, Kjekstad,
Rørmoen. Østerlød, Lindtveit, Tjore, Inntjore.
Deler med vannforsyning med for liten slokkevannsmengde i forhold til krav angitt i
teknisk forskrift
Hesnes halvøya, Hausland, Moy, Grefstad, Trolldalstunet, Vessøya, Klomra (nyere felt),
Frivoll terasse, Lille Imås, Homborsund og Eide, samt deler av KNA veien.
Eide skole og barnehage har for lite i forhold til krav 50 l/s, underkant av 40 l/s tilgjengelig.
Moysand Camping, Bufjord camping, Breivik Camping, Morviga Camping, Marivold
Camping, Moysand Camping.
I høring til ny forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen står det blant annet
følgende:
«§ 3.9.3.2. § 14 Vaktlag
Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler.
Vaktlaget skal styrkes med ytterligere mannskap dersom det er forutsatt at beredskapen skal
ivareta rømningsvei med høyderedskap etter krav i plan- og bygningsloven.
Vaktlaget skal styrkes med ytterligere mannskap dersom kommunen har vedtatt at tankbil kan
erstatte tilrettelagt slokkevannsforsyning, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om
brannforebygging § 21.»
«Merknader:
Bestemmelsen er en sammenslåing og justering av gjeldende forskrift §§ 5-2 og 5-5.
Ytterligere mannskap er i noen tilfeller påkrevd for å betjene høyderedskap og/eller tankbil.
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Disse vil være en del av vaktlaget. Som følge av dette er begrepet "støttestyrke" fjernet. Krav
til vaktberedskap for ytterligere mannskap til høyderedskap og/eller tankbil følger av forslag
til ny forskrift § 17 sjette ledd.
Beredskapen for høyderedskap i andre ledd kan ivareta beredskapen for
slokkevannsforsyning i tredje ledd dersom behovene for disse to (høyderedskap og tankbil)
ikke inntreffer samtidig.»
En vaktordning på høyderedskap kan kombineres med tilsvarende vakt på vanntankbil. Det vil
si at i tillegg til 4 personer i en døgnkontinuerlig turnus må det være en person i en
døgnkontinuerlig vaktordning på høyderedskap/tankbil. Dette gir krav om at vaktlaget I
Grimstad brann og redning må bestå av fem mannskaper i døgnkontinuerlig turnus.
Konklusjon bemanning for høyderedskap og tankbil
Da det finnes flere bygninger hvor brannvesenets høydemateriell er redningsvei nr. 2 vil det
være krav til døgnkontinuerlig vaktberedskap på brannvesenets høyderedskap. Samtidig er
omfanget av høyere bebyggelse, store bygninger og tett trehusmiljø med på å underbygge
behovet for vaktberedskap på høyderedskap på selvstendig grunnlag.
Det er flere områder i kommunen hvor krav til tilgjengelig eller tilstrekkelig
slokkevannsforsyning ikke er ivaretatt. Vaktberedskap på høydemateriell kan også dekke krav
til bemanning på tankbil, da det sjeldent er behov for begge disse ressursene samtidig i
førsteutrykningen. Den bilen som da ikke blir tatt med i førsteutrykningen kan medbringes til
skadested av reservestyrken.
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(GBR) og Østre Agder brannvesen (ØABV)
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mandatet påvirker interessentene, herunder (men ikke begrenset til)
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brannvesenets tjenester.
Utredningen skal gi sammenligningsgrunnlag mellom alternativene.
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SAMMENDRAG
Forutsetning for arbeidet og utredningen i denne rapporten er begge brannvesenenes ROS
analyser, med tilhørende forebyggende analyse og beredskapsanalyse.
Mandatet ber om sammenligningsgrunnlag mellom tre alternativene. Arbeidsgruppa kvalitet
og leveranse opplever det vanskelig å se forskjell på kvalitet og leveranse i driftsformene IKS
og verstkommunebrannvesen. Vi har derfor valgt å se på kvalitet og leveranse i et felles
brannvesen og sammenlignet med null-alternativet som er dagens to brannvesen. Skillet er
stort for mulighetene i de to alternativene. Ser en begrensende på det, vil det stort sett være
likt som i dag. Ser en stort på det kan det utredes muligheter for en slagkraftig og innovativ
organisasjon.
Denne gruppen har belyst hvordan en sammenslåing kan påvirke lokal tilstedeværelse,
spesielt for forebyggende- og feiertjenesten, men samtidig gi et større fagmiljø. Gruppen har
forsøkt å beskrive fordeler og ulemper, og se på alternative løsninger, som muligheten til å ha
flere kontorlokasjoner og større valgmulighet for de ansatte. Arbeidsgruppa kvalitet og
leveranse ser det likevel ikke formålstjenlig for det forebyggende arbeidet i et felles
brannvesen at alle kontorplasser flyttes fra Grimstad til Stoa. Fysisk nærhet til Grimstad
kommunes administrasjon er viktig å videreføre, selv med erfaringer fra nye digitale
møteløsninger som Teams.
En større forebyggende avdeling har muligheter til å øke sin tilstedeværelse i østre deler av
brannsamarbeidet med å bruke eksisterende kontorplasser i Risør i større grad. Detaljer rundt
organisering av kontorplasser må utredes i etterkant av eventuell sammenslåing, og
medvirkning og forankring bør vektlegges.
For beredskapsavdelingen finner arbeidsgruppen mange like funn som for forebygging og
feiertjenesten. Ved en mulig rotasjonsordning på vaktmannskaper kan lokalkunnskap
reduseres, mens kompetanse og robusthet har potensial til å økes. Videre er det større
muligheter til å utvikle spesialister i et felles brannvesen. Internkontroll og vedlikehold på
utstyr, bl.a. røykdykkerutstyr, vil kunne spare betydelige beløp, og muliggjøres bedre i en
felles organisasjon.
Arbeidsgruppen mener det bør være en stedlig ledelse av Grimstad stasjon i et felles
brannvesen, men kommer ikke med anbefaling til organisering. Dette må avgjøres etter en
helhetlig vurdering av en eventuell ny organisasjon.
Et nytt felles brannvesen sin strategi kan blant annet bygge på tre av FN sine bærekraftsmål:
 #3 Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 #9 Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og
bidra til innovasjon.
 #10 Framtidens byer handler om å gjøre byene og bosetningene inkluderende, trygge,
motstandsdyktige og bærekraftige
Gevinst etter en eventuell sammenslåing kommer ikke umiddelbart, men vil komme gradvis.
Dette gjelder både økonomiske og faglige gevinster.
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Oppsummert ser arbeidsgruppe kvalitet og leveranse at fordeler med et felles brannvesen er
mulighet for å levere høyere kvalitet på forbyggende tjenester og beredskap til regionen.
Ulemper kan være tap av nærhet og lokalkompetanse i Grimstad. Dette kan kompenseres med
organisatoriske tiltak.
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1. MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn
I forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan ble det etablert fire grupper innenfor
forskjellige fagfelt som skal utdype del temaer i utredningen. Disse er en
kommunikasjonsgruppe, en gruppe for organisering og dimensjonering, en for HR, en for
økonomi og en kvalitet og leveranse gruppe.
Denne delrapporten omhandler kvalitet og leveranse til våre interessenter, herunder (men ikke
begrenset til) samarbeid med kommunene, samvirkeaktører og mottakere av
brannvesenets tjenester.
Arbeidsgruppe kvalitet og leveranse består av:
Petter Vinje Svendsen, gruppeleder
Ingeborg Hasli
Jim Lande
Tarald Svendsen
Torger Singelstad

ØABV
GBR
GBR
ØABV
ØABV

1.2 Effektmål fra prosjektplan









Visjon om et slagkraftig, profesjonelt brannvesen med faglig fokus og riktig
kompetanse. Være en faglig motor på Sørlandet, gode på samvirke og ha en kultur for
åpenhet og for å dele kunnskap og læringspunkter.
Ha felles mål som hele organisasjonen trekker mot, med formålsparagrafen i brann- og
eksplosjonsvernloven som grunnlag.
Være et brannvesen som ansatte trives i, og være stolte av jobben vi gjør.
Ingen nåværende ansatte skal bli overtallig på grunn av et nytt felles brannvesen.
Ha en ledergruppe som har mulighet til å levere på faget, med god støtte innen
økonomi og HR og eventuelle andre stabsfunksjoner.
Ha god internkontroll/HMS.
Være innovative og utadvendte.
Et felles brannvesen med både økonomiske og faglige gevinster.

1.3 Mål for kvalitet og leveranse-gruppa
Vi er nå inne i andre fase av prosjektet. Noe av grunnlaget kommer fra gruppen som ser på
organisering og dimensjonering. Resten av grunnlaget er av mer generell karakter gitt i
mandatet.
Gruppa skal levere underlag til en felles prosjektrapport for beslutning i kommunestyret i
Grimstad 22.06.21 og bystyret i Arendal 24.06.21.
Gruppens mandat kommer fra prosjektrapport i første fase:
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Arbeidsgruppen skal utrede hvordan de forskjellige alternativene i mandatet påvirker
interessentene, herunder (men ikke begrenset til) samarbeid med kommunene,
samvirkeaktører og mottakere av brannvesenets tjenester.
Utredningen skal gi sammenligningsgrunnlag mellom alternativene.

I tillegg til mandatet for arbeidet er målet er å levere en objektivt, faglig og riktig
situasjonsforståelse for hvilke endringer som vil kunne gi fordeler og ulemper ved et eventuelt
felles brannvesen.

1.4 Rammer og avgrensning
Mandatet ber om sammenligningsgrunnlag mellom de tre alternativene dagens organisering,
IKS og vertskommunebrannvesen. Gruppa kvalitet og leveranse er enige i at det vil være
vanskelig å se forskjell på kvalitet og leveranse i forhold til driftsformene IKS og
verstkommunebrannvesen. Vi har derfor valgt å se på kvalitet og leveranse i et
brannsamarbeid og sammenlignet med null-alternativet. Uansett organiseringsvalg vil det
måtte lages avtaler som beskriver tjenesteområder og leveranser til kommunene og andre
tjenestemottagere.
Ved eventuell sammenslåing vil det måtte gjennomføres en prosess der man ser på synergier
og innsparing på nytt. Felles ROS analyse for det nye brannvesenet vil kunne gi en helhetlig
tilnærming, og sørge for at krav gitt av Brannloven er tilfredsstilt. Kvalitet og leveranse har
sett overordnet på mulige synergier, både i form av gevinster og ulemper. Det er viktig å
presisere at det kan avdekkes flere løsninger i en ny prosess.
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2. PROSJEKT TEMA
2.1 Kvalitet og leveranse på forebyggende og feiertjenester i et
fellesbrannvesen
Delkapittel 2.1 gir eksempler på muligheter og begrensinger i et felles brannvesen.
Eksemplene er ikke kvalitetssikret mot andre grupper, og er arbeidsgruppens meninger.
Alle muligheter og begrensinger i et felles brannvesen kan først synliggjøres etter en ny og
omfattende analyseprosess med ny felles ROS, forebyggende- og beredskapsanalyse. Denne
utredningen har hatt mandat og rammer som ikke har muliggjort en så omfattende utredning
Forebyggende og feiertjenester er en lovpålagt tjeneste som til sammen skal levere en best
mulig brannforebyggende tjeneste til kommunenes innbyggere. Større fagmiljø og muligheter
for spesialisering er omtalt i dette kapittelet som fordeler, mens nærhet og lokalkompetanse
vil kunne være en ulempe ved felles drift.
Forebyggende og feiertjenester er beskrevet i brannloven, og det er et minimumskrav til
avdelingens størrelse. Dette er beskrevet av gruppa organisering og dimensjonering. En felles
drift vil ikke føre til et redusert antall årsverk i avdelingen beregnet etter innbyggertall eller
antall skorsteiner som skal feies.

2.1.1 Fordeler i et felles brannvesen
Utvidet fag- og tjenestemiljø.
En av fordelene er at forebyggende avdeling vil kunne øke til en større avdeling med stor
faglig kompetanse og større robusthet.
En annen fordel er at når avdelingene blir så store at de kan ansette personer innen fagfeltet
f.eks. media og kommunikasjon som i dagens samfunn er blitt et eget fag. Det er og
muligheten for at flere kan spesialisere seg innen egne fagfelt. Det er allerede i dag
mulighetsvurdert i ØABV å ansette noen innen kommunikasjon som spesialkompetanse, men
dette ble vurdert dit hen at avdelingen er akkurat litt for liten for at dette er gjennomførbart.
Dette er punkter som må belyses ytterligere for å kunne se om det er en reel gevinst å hente på
en sammenslåing.
Ved større avdelinger så kan en og sette flere ressurser inn på prosjektbasert arbeid, f.eks. et
arrangement i Grimstad sentrum hvor 4-5 stykker fra forebyggende kan holde infomøter og
foredrag. Eller det er andre forebyggende kampanjer lokalt, så har en større slagkraft inn mot
dette.
Selv om det idag gjennomføres jevnlige møter og felles kompetansehevende tiltak i form av
kurs, seminarer osv. mellom brannvesenene i Agder vil det være større utfordringer knyttet
mot spesialisering på spesifikke fagområder ved mindre enheter da kontrollspennet kan bli
stort. Nærhetsprinsippet i små organisasjoner kan uheldigvis også forringes av enkeltpersoner
som ikke leverer de tjenestene de skal. Således vil mindre enheter være mer sårbare på dette
området enn større.
En utfordring ved mindre plasser er det å kunne sette personell som er uhildet på saker som
krever dette. Ved tilgang på personell fra et større geografisk område så kan lokalt personell
enklere erklære seg inhabil, og man kan sette uhildet personell på slike saker.
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2.1.2 Fordeler med dagens organisering
Nærhet til tjenestested
Fordeler med dagenes organisering er den lokale kompetansen som ligger i de etablerte
brannvesen i dag. Lokalkunnskapen er betydelig og avgjørende for gode resultat. Det er kort
avstand mellom fagmiljø og objekter.
Nærhet til tjenestested kan ikke undervurderes i denne sammenheng og er en vesentlig
suksessfaktor for vellykket forebyggende arbeid. Uten å inneha lokalkjennskap til objekter,
ressurspersoner, fagpersoner i andre profesjoner, vil forebyggende arbeid bli vesentlig mer
utfordrende. Lokale brannstasjoner vil i større grad ha oversikt over, og få formidlet,
forebyggende informasjon. Det er selvsagt ikke til hinder å nytte dette i et felles brannvesen,
men det vil medføre prioriteringer for å oppnå de samme resultater. Fremmedgjøring kan
medføre at det for enhetene ute, oppnås større terskler for å ta kontakt inn mot brannvesen.
Avdelingsbarrierer mellom feiertjenesten, forebyggende og beredskap er mindre ved dagens
organisering i Grimstad enn i ØABV. Dette bidrar til god informasjonsflyt, saker flyter fra
beredskap til forebyggende og skaper en gjensidig kunnskapsutvikling som er svært verdifull.
Større avstand her vil forringe et slikt arbeid og skape en barriere for
kunnskapsutvikling/informasjonsflyt. I siste rekke kan avdelingsbarrierer forringe kvaliteten
på det forebyggende arbeidet hvis ikke en gjør aktive tiltak for å bevare samarbeid og
informasjonsflyt som i dag.
Grimstad vil likevel oppleve noe tapt nærhet, og dette er viktig å ta med når en tenker på
avtaler som skal inngås ved et samarbeid, og hvordan arbeidet/bemanningsplaner organiseres.
Effekten av geografisk plassering av forebyggende- og feier personell opp mot kontakt med
publikum og samarbeidspartnere må ikke undervurderes i at nytt felles brannvesen. En større
enhet bør fortsatt ha lokalisert personell ute i de største tetteste områdene det skal forebygges.

2.1.3 Muligheter i et felles brannvesen
Arbeidsgruppa kvalitet og leveranse støtter forslaget fra arbeidsgruppe organisering og
dimensjonering at feiertjenesten og tradisjonell forebygging blir en egen avdeling med to
fagseksjoner. Det kan også tenkes at et felles brannvesen kan spesialisere seg til en tredje
seksjon – risikoutsatte grupper.
Et annet viktig fagområde som begge brannvesenene er delaktig i er kommunenes
samfunnsikkhetsarbeid. I Grimstad kommune er brannsjefen også stedfortredende
beredskapskoordinator. I ØABV er brannvesenet inne i ROS-arbeid og annet
samfunnssikkerhetsarbeid i ulik grad i de enkelte kommunene. Et felles brannvesen bør ha
denne kompetansen, og være en pådriver. Enten via en dedikert person, eller som system. Et
felles brannvesen vil ha større ressurser til å kunne yte alle våre kommuner denne tjenesten,
og på en lik måte/metode.
For GBR og Grimstad kommune er det frykt for redusert kvalitet på forebyggende tjenester
hvis alle kontorplasser flyttes til Stoa. Ved et felles brannvesen vil det være mulig å tenke at
alle ansatte i feier og forebyggende avdeling i Grimstad får sitt hovedsete ved Arendal stasjon.
Erfaringer fra andre brannvesen, f.eks. Grenland brann og redning IKS som ble etablert 2020,
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viser at det er positive erfaringer med å slå sammen avdelinger til større og mere robuste
enheter, men fortsatt beholde muligheten for flere kontorplasser igjen der det flyttes fra, slik
at nærhet til tjenestested ivaretas. Gruppa kvalitet og leveranse vil derfor anbefale at ansatte i
feier og forebyggende avdeling fortsatt kan sitte i Grimstad når det er jobb som krever dette,
for så å jobbe på Stoa sammen med resten av avdelingen ved andre behov. Ser vi til
erfaringen fra Grenland, vil nærhet til tjenestested ved et brannsamarbeid kunne løses ved å
etablere kontorplasser på flere steder innen driftsenheten. Både Risør, Arendal og Grimstad er
aktuelle kontorsteder. Slik kan ansatte i forebyggende og feieravdelingen ha nærhet til
tjenesteproduksjon, samtidig som de tilhører et større fag- og tjenestemiljø.

2.2 Kvalitet og leveranse på beredskap i et felles brannvesen
Dette delkapittel gir eksempler på muligheter og begrensinger i et felles brannvesen.
Eksemplene er ikke kvalitetssikret mot andre grupper, og er arbeidsgruppens meninger.
Alle muligheter og begrensinger i et felles brannvesen kan først synliggjøres etter en ny og
omfattende analyseprosess med ny felles ROS, forebyggende- og beredskapsanalyse. Denne
utredningen har hatt mandat og rammer som ikke har muliggjort en så omfattende utredning.

2.2.1 Fordeler i et felles brannvesen
Mulighet for rotasjonsordning
Rotasjon mellom to kasernerte brannstasjoner kan være en fordel når en ønsker at alle
mannskaper skal kjenne til utstyr og kompetanse på de ulike stasjonene. Dette kan fordeles
med en rotasjonsordning som gjør at noe personell bytter stasjon.
En annen form for rotasjon er hvis det mangler en ansatt på en stasjon, og en annen stasjon
har en og avse, så kan personell forflyttes denne ene vakten slik at en unngår bruk av overtid.
Ved en slik løsning kreves det et godt system som ivaretar kompetanse og kjennskap til begge
stasjoner. Før man kan dra nytte av en slik fordel bør begge stasjoner ha 1 ekstra person i
vaktlaget over minimumsbemanning. Slik rotasjon forutsetter like vaktordninger og
døgnkasernering i GBR.
Ved et felles brannvesen vil man da kunne anta at det vil være en fordel at alle på samme
hendelse jobber med samme type utstyr, jobber under samme ledelse, samme taktisk plan og
lik HMS-prosedyrer. Fordelen av at mannskaper kjenner hverandre vil kunne ha en mindre
betydning, men det det rimelig å anta at hvis en kjenner hverandre fra før så vil enkelte ting
være lettere når en skal jobbe under press.
Røykdykkerutstyr
I dag bruker ØABV og GBR flere typer utstyr og materiell som krever tilsyn og årlig service.
I mindre brannvesen er det mest hensiktsmessig å sette denne jobben bort til eksterne firma,
men de større brannvesen i Norge utfører denne type arbeid internt. Som eksempel på
synergieffekter i et felles brannvesen belyses her røykdykkerutstyr.

Delrapport fra gruppe kvalitet og leveranse

20.05.2021

9

For røykdykkerutstyr kreves et gitt volum på utstyr for at det vil bli lønnsomt å utføre dette
selv. Det betinger bl.a. dyrt spesialutstyr for testing og kursing av personell. I dag er ØABV
antagelig stor nok til at det kan lønne seg å utføre denne tjenesten selv. Det vil bli en
innsparing om et felles brannvesen benytter seg av denne muligheten for internkontroll.
Det bør utredes i en mulighetsstudie for hvor stor denne posten vil kunne bli, men
erfaringstall fra Salten brann IKS, så kan dette være betydningsfulle beløp for
beredskapsavdelingen. I tillegg tilføres brannvesenet spesialistkompetanse på kritisk utstyr.
Ledelsesnivået
På ledelsesnivå kan det være en stor arbeidsbesparelse med tanke på at i dag sitter det en leder
beredskap både i Grimstad og Arendal og produserer hver sin HMS-plan, turnusoppsett,
øvelse plan, osv. Ved et samarbeid vil dette kunne utføres av en person, siden da vil dette
planverket gjelde felles. Følger av dette vil være at en går bort ifra doble lisenser på flere
fagprogrammer, og har kun ett program som en betaler lisens på. Det er ikke gitt at en sparer
en lisens i direkte kostnader, en økt bemanning av mannskaper vil og øke behovet for bedre
programvare. Her bør man nok kunne anskaffe et bedre verktøy for å styre mannskaper for
akkurat likt utgiftsnivå som i dag, det er nærliggende å tenke at en bare vil kunne få en økt
kvalitet på det administrative nivå på dette.
Innsatslederfunksjonen vil få et større nedslagsfelt, og flere hendelser. Dette vil på sikt gi mer
erfaring og større kompetanse til innsatslederne, gitt at forslaget til organisering og
dimensjonering om felles innsatsleder består. Med dagens to brannvesen kan det i
grenseområder, bl.a. Fevik øst og Rykene, forekomme at innsatsleder vil lede et
nabobrannvesen i en hendelse. I et felles brannvesen vil en alltid lede egen organisasjon.I dag
er Brannsjefsavtalen 2009 slik at overbefalsvakten i den kommunen hvor hendelsen inntreffer
har ansvaret, slik at her kan da overbefalsvakten i Grimstad møte mannskaper fra Arendal
stasjon, og vice versa som han ikke har møtt før samt ikke kjent med hvilket utstyr de
besitter. Det vil fungere slik det er i dag, det er på grunn av at alle brannmenn i dag har helt
eller delvis lik grunnopplæring, så er det geografiske, økonomiske og personelle
problemstillinger som gjør at mannskaper trener og besitter ulike type utstyr. Ved et felles
brannvesen vil man da kunne anta at det vil være en fordel at alle på samme hendelse jobber
med samme type utstyr, jobber under samme ledelse, samme taktisk plan og lik HMSprosedyrer.
Samtrening og økt robusthet
Det finnes en brannsjefsavtale fra 2009 mellom alle brannvesen på Agder. Den handler i
korthet om bistandsplikt mellom brannvesenene i akutte hendelser ved ressursmangel, og
økonomiske ordninger i slike tilfeller. Brannsjefsavtalen omtaler ikke samøvelser, felles
kompetansebygging eller annet samarbeid i det daglige. Den har derfor liten merverdi for
kvalitet og leveranse siden bistandsplikten utøves i det daglige ved at 110-sentralen alltid
varsler nærmeste ressurs (brannbil) uavhengig av kommunegrenser, og bistand skal ytes til
nabobrannvesen etter brannvernloven § 15 3. ledd.
Som for forebyggende avdeling vil en kunne anta at et felles brannvesen gir større robusthet
og slagkraft. Og at det gir muligheter for større faglig tyngde/høyere kompetanse hos de
ansatte. En annen fordel er at avdelingene blir så store at de kan ansette, eller utdanne
personer innen ulike fagfeltet f.eks. drone eller akutt forurensing/farlige stoffer som i dagens
samfunn er blitt et svært krevende å holde seg ajour på. Det er allerede i dag mulighetsvurdert
i ØABV å kurse noen innen droneflyging, men det ble vurdert at avdelingen er akkurat litt for
liten for at dette er gjennomførbart. Dette er punkter som må belyses ytterligere for å kunne se
om det er en reell gevinst å hente på en sammenslåing.
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2.2.2 Fordeler med dagens organisering
En utfordring med en rotasjonsløsning kan være at ansatte ikke ønsker å jobbe ved en annen
stasjon. Det kan være på grunn av lengre kjørevei, nye kollegaer eller nytt og ukjent
arbeidsmiljø. Settes det i drift et system som sier at noen mannskaper må flyttes over til en
annen stasjon kan dette skape misnøye i arbeidsmiljø for den enkelte og for det generelle
arbeidsmiljø i organisasjonen. Kjennskap til kollegaer, og frivillighet vil være et av
nøkkelkriterier for at en rotasjonsløsning skal kunne fungere.
En annen utfordring med rotasjon er at lokalkunnskap kan bli mindre. Likevel ser ikke gruppe
kvalitet og leveranse på redusert lokalkunnskap som en stor utfordring da ikke alle ansatte vil
rotere. Det kan også løses organisatorisk med at noen lokalkjente alltid bør være på vakt.
Grimstad brannstasjon vil risikere å miste overordnet stedlig ledelse av vaktlagene. Dette kan
kompenseres med en «stasjonsleder/overbrannmester» som også har oppgaver inn i
fellesskapet, eller at en stedlig forebygger også har et administrative oppgaver/ansvar mot
vaktlaget. Brannmestere (lagledere) vil uansett ha kompetanse og myndighet til å utføre
nødvendige drift- og beredskapsoppgaver som i dag med en «fjernledelse» fra
hjemmekontor/telefon/Teams eller Arendal. Men en skal ikke undervurdere gevinsten for
kvalitet og leveranse med en tilstedeværende ledelse.

2.2.3 Muligheter i et felles brannvesen
ØABV kan nylig henvise til en større bybrann i Risør (evalueringsrapport 24.februar 2021)
hvor 5 av 8 brannstasjoner ble kaldt ut på samme hendelse. På ledelsesnivå var dette en fordel
med tanke på kjennskap til egne ressurser som en kan disponere. Det kan bare diskuteres om
resultatet hadde blitt annerledes om disse kommunene ikke hadde samarbeidet før denne
hendelsen, men det er udiskutabelt at det var en fordel for innsatsledelsen å kunne ha
kjennskap og bevist forhold til mannskaper og utstyr en disponerte under en så stor hendelse.
Et av læringspunktene etter denne hendelsen er at en kunne hatt behov for tyngre utstyr for å
håndtere slike hendelser, det kan være innsatskonteiner, depotkontainer, større flaskebank,
krokbil med flak osv. Dette er utstyr som kun er mulig i et større brannvesen hvor dette kan
komme rullende ut ved større hendelser. Om ØABV og GBR blir et så stort brannvesen at en
vil kunne få slike synergieffekter kan kun avdekkes i en mulighetsstudie ved en felles ROS.
Fordeling av kompetanse mellom stasjoner kan gjøres slik at personell bytter tjenestested
noen vakter, slik at kunnskap kan videreformidles på vakt, mannskaper kan øve uten at de
trenger å møte på fritid for å trene på utstyr som en annen stasjon har. Dette kan f.eks være en
som jobber ved Grimstad stasjon som er redningsdykker, han kan da bytte noen timer under ei
vakt med en ved Arendal stasjon slik at denne kan få være med på en dykkeøvelse i Arendal
og klarer dermed å opprettholde seg på HMS for å være godkjent dykker. På en slik måte vil
en kunne fordele spesialkompetanse utover mannskapene på flere stasjoner, slik at en er
mindre sårbare hvis en skulle få sykdom, kurs, permisjoner eller lignende ved en stasjon. Det
er for tidlig å kunne konkludere med om dette er lønnsomt eller det mest hensiktsmessige. Det
bør utredes en felles ROS for å kunne avdekke om dette er løsninger som kan implementeres i
driften på to døgnkasernerte stasjoner.
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Mulighetene ved et felles brannvesen vil en ikke kunne avdekke fult ut før en har laget en ny
ROS med påfølgende analyser for et felles brannvesen. Og ikke minst beregner eller
analyserer hvordan utviklingen rundt batterifabrikk og Arendal havn blir. Det er rimelig å anta
at økt industri vil heve kravet til beredskapsnivå og kompetanse for kompliserte oppgaver
som brannvesenet må løse. Ved flere kasernerte stasjoner vil sårbarheten for
spesialkompetanse bli mindre.
Skillet kan være stort for mulighetene. Ser en begrensende på det, vil det stort sett være likt
som i dag. Ser en meget stort på det kan det utredes muligheter for en stor stasjon som dekker
begge byene samt mindre stasjoner med f.eks båt og dykkertjeneste.

2.3 Hvilke utfordringer får brann og redningsvesen i fremtiden (2040)
Det følger av Stortingsmeldingen «Meld. St. 10 (2016-17) Risiko i et trygt samfunn –
Samfunnssikkerhet» at regjeringen mener det er behov for færre og større brann- og
redningsvesen. Større brann- og redningsvesen gir også mulighet til å etablere fag- og
kompetansemiljøer med bred erfaring og kunnskap innenfor forebygging, håndtering av
hendelser og samvirke med andre aktører. Dette er spesielt viktig ved håndtering av store og
komplekse hendelser. DSB ser en positiv utvikling de siste årene i retning av større brann- og
redningsvesen og noe mer faglig samarbeid. Dette igjen gir grunnlag for at en må sette i gang
en mulighetsstudie for å kunne belyse de framtidige utfordringene.
Trenden er større brannvesen over hele landet som tvinger seg fram fordi mange ser
muligheter for å bli bedre rustet for kvalitet og robusthet.
Grimstad har i dag den største befolkningsveksten av aktuelle kommuner, universitetet øker
tilbudet mot batteriteknologi og den generelle trafikken gjennom regionen fortsetter å øke.
For regionen er det spennende muligheter med ny batterifabrikk i Arendal og forskningssenter
i Grimstad. Dette kan medføre over 2000 flere arbeidsplasser direkte i perioden de neste 5-8
år, og det doble antall arbeidsplassser indirekte. Også annen aktivitet i regionen vil øke
betydelig fra dagens nivå, og befolkningsveksten vil bli stor i hele regionen. Disse
momentene er ikke tatt med i dimensjonering og organisering for et felles brannvesen, men
nevnes kort som muligheter i denne rapporten.
Brannvesenet kan få andre utfordringer enn i dag. I tillegg til den "tradisjonelle"
virksomheten, å rykke ut og raskt være på plass når en ulykke har skjedd, kommer kravene til
å jobbe mer langsiktig og forebyggende å øke. Det kan være at brannvesenets forebyggende
kunnskap også vil bli brukt til andre ulykkes og risikosituasjoner i våre kommuner, eks;
trafikkulykker, hjemmeulykker og alvorlige klimahendelser. Det betinger et framoverlent
brannvesen med økt kompetanse og tverrfaglighet. Et større brannvesen har bedre mulighet til
å lykkes med dette da det ikke er så sårbart for enkeltansattes kompetansegap.
Det er videre ønskelig å gå fra hendelsesstyrt utvikling til en foregripende utvikling hvor
informasjon om risiko og sårbarhet blir et ledd i den strategiske utviklingen av
brannvesenene. Sosiale endringer, urbanisering, endringer i ulykkesbilder og økte krav til
samarbeid på tvers av både geografiske og organisatoriske grenser bidrar til at fokuset på våre

Delrapport fra gruppe kvalitet og leveranse

20.05.2021

12

tjenester flyttes. Det er rimelig å anta at utviklingen fra primært branner og trafikkulykker til
mer komplekse ulykkeshendelser og redningsoppdrag vil fortsette. Klimatiske hendelser med
tørke og ekstremnedbør i fast og flytende form har satt kommunene våre på prøve siste 10 år.
Strøm- og teleutfall over flere døgn og oversvømmelse/flom i tettbygde strøk har det vært
flere ganger, og vi har til nå Norges største skogbrann. Alvorlige ras- og skredulykker har vi
vært forskånet mot, men dette må det tas høyde for. Det er naturlig at brannvesenene som
kommunenes primære redningsressurs deltar både i forebygging og håndtering av slike
hendelser da det er forventet at vi får mer ekstremvær.
Kompetanse til å kommunisere med befolkningen er viktig for omdømmet og for å nå ut med
forebyggende budskap. En må derfor fokusere på økt dialog med innbyggerne. Videre øker
kravene til brannvesenet for å kommunisere med lokalbefolkningen som viser større mangfold
i språk, kultur og skikker. Et felles brannvesen må ha som mål at den høye tilliten til oss
opprettholdes, men samtidig forvente at vi blir utsatt for mer kritikk, og det blir satt mer fokus
på forebyggende- og beredskapshåndtering fra media og opinionen.
Teknologisk utviklingen gir også økte muligheter for overvåking og alarm og automatisering
samt utvikling av nye materialer og slukningsprodukter og metoder. Det må tas i bruk ny
teknologi for å møte forventinger fra samfunnet, men dette kan være ressurskrevende både i
drift og investering. Urbanisering og fortetting rundt våre byer, samt demografiske
utfordringer med en «eldrebølge» gjør fremtiden mer komplekst for oss. Hvis
arbeidsmarkedet endrer seg til mere dagpendling ut fra tettstedene kan deltidsstasjonene få
utfordringer med god nok beredskap på dagtid. Dette må belyses nærmere i en ny
analyseprosess.
Fremtidens gevinst etter en eventuell sammenslåing kommer ikke umiddelbart, men vil
komme gradvis. Dette gjelder både økonomiske og faglige gevinster.

2.3.1 Kommende forskrift om organisering av brannvesenet
Høsten 2020 sendte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ut forslag til ny
forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og
nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) på høring.
Forskriften gir føringer for organisering og dimensjonering av fremtidens brann- og
redningsvesen. Høringsfristen var januar 2021. Det er usikkert når en ny forskrift trer i kraft,
men det er rimelig å anta at et nytt felles brannvesen vil organiseres og dimensjoneres etter
denne.
De fleste «grunnkrav» som innsatstider og dimensjonering etter innbyggtall i tettsteder er
videreført i forslaget til ny forskrift. DSB har likevel et ønske om å åpne for noe mer
fleksibilitet, slik at analyser og planer i større grad kan være førende for organisering,
bemanning og utrustning av brann- og redningsvesenene og nødmeldesentralene. Formålet er
også å skape økt bevissthet om viktigheten av grundige analyser og planer som grunnlag for
organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesenet, og øke kvaliteten på
dette grunnlaget.
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Forebyggende analyse:
Hvordan kommunen skal utføre det brannforebyggende arbeidet følger av forskrift om
brannforebygging §§ 14 til 20. Hvilken bemanning (antall personell og kompetanse) som er
nødvendig for dette arbeidet følger av kravet til forebyggendeanalyse som foreslås i den
kommende forskriften. Bemanning for å utføre oppgaver av forebyggende art som ikke er
brannrelatert, er tatt med ved å henvise til risiko- og sårbarhetsanalysen. Tilfredsstillende
forebyggende arbeid skal bidra til å redusere risiko ved hjelp av forebyggende tiltak. Det
oppstilles et minimumskrav til bemanning, 0,1 årsverk pr 1000 innbygger, som en nedre
skranke. I tillegg kommer behov analysert i ROS.
Beredskapsanalyse:
Beredskapsanalysen skal angi hvilke uønskede hendelser det skal etableres beredskap for, og
vurderingene som ligger til grunn for organiseringen, utrustningen og bemanningen av brannog redningsvesenet. Beredskapsanalysen skal identifisere hvilke ressurser som er nødvendig
for å kunne håndtere hendelsene på en tilfredsstillende måte.
Vurderingen av antall personer i beredskapsstyrken, vaktberedskapen, antall vaktlag, og
lokaliseringen av beredskapsstyrken skal omfatte:
a) risikoen i ansvarsområdet
b) kravet til utrykningstid
c) oppmøtetiden for personellet som skal møte til førsteinnsats og videre innsats, og
d) samarbeid med andre brann- og redningsvesen.
Forskriften dreier seg i noen grad mot funksjonelle krav i stedet for konkrete eller detaljerte
krav. Et regelverk med funksjonelle krav gir større muligheter og utfordringer. Innenfor
rammene som de funksjonelle kravene gir kan brannvesenet velge løsninger og optimalisere i
forhold til egne behov. Et eksempel på denne dreiningen i forslaget til ny forskrift er kravet til
samlet innsatsstyrke er risikobasert og ikke regelstyrt.
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3.0 SAMARBEID INTERNT OG EKSTERNT
3.1 Samarbeid internt i brannvesenet i dag
Å få til et godt samarbeid kan beskrives som nøkkelen til et godt arbeidsmiljø, i tillegg til at
det gir en effektiv utnyttelse av ressursene som er tilgjengelig i en organisasjon. Samarbeid på
tvers av avdelinger kan gi økt kompetanse og mer robuste løsninger, og mer læring i form av
forskjellige perspektiver på oppgavene som skal utføres. I kapittelet har vi beskrevet hva som
kjennetegner GBR og ØABV med tanke på hvordan de samarbeider internt i dag, og hvordan
alternativene i utredningsprosessen kan påvirke dette.
Både ØABV og GBR har flere eksterne samarbeidspartnere, herunder kommunene de leverer
tjenester til og andre samvirkeaktører.
Gruppa organisering og dimensjonering beskriver bidrag på tvers av avdelinger på følgende
måte:
Det er vesentlig for brannvesenets robusthet at ansatt personell kan bidra på tvers av
avdelinger når det er store, kompliserte og langvarige hendelser. Bedre bruk av intern
kompetanse til å utføre valgte oppgaver vil gi en styrke til brannvesenet, samt en større helhet
og slagkraft. Slikt arbeid vil generere gode effekter mellom avdelingene og graden av
læringsutbytte vil økes. Totalt vil også brannvesenets slagkraft og evne til å håndtere spesielle
hendelser bli større.
For å kartlegge hvordan alternativene i utredningsprosessen kan påvirke samarbeidet både
internt og eksternt utarbeidet gruppa kvalitet og leveranse en spørreundersøkelse. Resultatene
var ikke entydige. Undersøkelsen viste at både internt og eksternt blir både fordeler og
ulemper med en ny organisering belyst. Fordeler kan være felles ledelse, muligheter for
spesialisering og større fagmiljøer. Ulemper kan være at fagmiljøet samler seg på ett sted, noe
som gjør at nærhet til tjenestemottakere blir mindre.

3.1.1 GBR
Gruppa organisering og dimensjonering beskriver hvordan ressursene benyttes i Grimstad i
dag:
Det er noe arbeid på tvers av avdelinger i begge brannvesen. Spesielt i Grimstad hvor også
forebyggende personell arbeider fast på konstabelnivå i beredskapsavdelingen (vakt og
oppdekking ved sykdom etc. på dagtid). Ansatte i beredskapsavdelingene i begge brannvesen
utfører enkelte forebyggende oppgaver (øvelser, kurs, informasjonsarbeid etc.).
I GBR blir myldringen mellom avdelinger sett på som positivt. Det styrker beredskapen på
dagtid at flere personer kan bistå dersom en innsats krever det. I tillegg er det en effektiv måte
å praktisere kunnskapsflyt og økt kompetanse.
Gruppa HR beskriver samarbeidet i GBR:
GBR har i dag tett samarbeid mellom forebyggende, feier og beredskap. Det er innarbeidet
praksis over lengere tid at alle som kan og vil bidra for mulighet til det. Arbeidsmiljøet i GBR
er styrket gjennom medvirkning og deltagelse på tvers av avdelinger. Det kan sees på som
uformell kompetanseheving til gunst for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er noe som
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fortsatt bør kunne praktiseres uavhengig av stedlig ledelse eller ei. En eventuell
sammenslåing skal ikke være til hinder for å bidra på tvers av avdelinger.
Lokal tilstedeværelse i Grimstad vil være en forutsetning for å kunne fortsette
kompetanseflyten og styrket beredskap på dagtid.
Å ha lokal nærhet er viktig, og en løsning er å kunne ha kontorplasser på flere lokasjoner.
Likevel er det naturlig å anslå at GBR vil oppleve en noe redusert kunnskapsflyt internt.

3.1.2 ØABV
Ved å ha større bevissthet på hvilke informasjon eller opplysninger som kan være nyttig for
andre avdelinger i sitt arbeid så ligger det potensiale i en økning av både kompetanse og
kvalitet i sluttproduktet til brannvesenet. Ved å samarbeide på tvers av avdelingene vil man få
et mye større grunnlag for gode avgjørelser. Eksempler på samarbeid kan være
tilstedeværelse av beredskap ved befaringer og tilsyn på samfunnskritiske bygg som sykehus,
sykehjem, tett trehusbebyggelse eller andre større og kompliserte bygninger. Det er allerede
et etablert samarbeid på risikoutsatte grupper i Østre Agder brannvesen. Det er korte veier
mellom avdelingene og det er allerede flere eksempler på samarbeid i ulike sammenhenger.

Hjemmebesøk
Det er i ØABV tilrettelagt for hjemmebesøk i regi av beredskapsavdelingen. Med det vil
brannvesenet nå ut til et større antall beboere. Vi ser ved hjelp av statistikk, at risikoen for at
en brann starter i en bolig med risikoutsatte personer har høy sannsynlighet. Sannsynligheten
for at en brann kan få et tragisk utfall er også høyere.
Hjemmebesøket foregår som en samtale hvor vi ønsker at beboer skal fortelle oss hva de
tenker om egen brannsikkerhet og forebygging og hvordan de ville gjennomført en
evakuering/slokking osv. En enkel gjennomgang/kartlegging av leiligheten er også viktig ved
besøket. Dette er lite ressurskrevende, med har stor gevinst. Med den samfunnsutviklingen vi
står ovenfor, vil antall risikoutsatte grupper øke betraktelig, samtidig som vi ikke klarer å fylle
på med helse og omsorgspersonell.
Bekymringsmeldinger
Det er etablert et system for bekymringsmeldinger i Østre Agder brannvesen gjennom Trygg
Hjemme prosjektet. Alle bekymringsmeldingene blir loggført i et system, unntatt
offentligheten og fulgt opp. Melder av bekymring, om det er eksterne eller interne, blir
informert om hvordan meldingen er blitt løst. Beredskap står for 22% av alle
bekymringsmeldinger.
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Beredskap er ofte på tilløp til brann og pipebranner. Under den type hendelser er man ofte
inne i boliger og man kan oppdage ting som bør følges opp. Det er i den forbindelse laget en
forebyggende kasse som er plassert i alle mannskapsbilene på heltid og deltid. Kassen
inneholder røykvarslere, batterier, komfyrvakt og tiltakskort med forskjellige temaer. Dette
sørger for at mannskapene kan gjøre umiddelbare tiltak når de er i boligen før de forlater
stedet.
Øvelsesplanlegging
Det anbefales at enkelte øvelser legges i områder som har en høyere risiko for at en hendelse
skal oppstå eller at objektet/område har potensiale for en kompleks innsats. Dette vil føre til at
mannskapene er bedre forberedt hvis en reell hendelse oppstår ved en senere anledning, og
man kan avdekke utfordringer i område/objektet under øvelsen. Det kan også ligge potensiale
i utfordringer forebyggende avdeling gjør fra tilsyn i forskjellige objekter som beredskap kan
ha nytte av å se på under en øvelse. Dette gjelder også motsatt vei, da beredskap kan avdekke
utfordringer som forebyggende må følge opp, som for eksempel mangel på slukkevann.
BRIS
Det er blitt lagt et stort fokus på kvalitet på registrering inn i det nasjonale
brannstatestikkprogrammet BRIS. Dette som en god inngang til det forebyggende fokuset i
beredskap. Bakgrunnen for dette er at mange av spørsmålene i BRIS kan relateres til det
forebyggende arbeidet. To aktuelle spørsmål er om risikoutsatte grupper og branntekniske
installasjoner.
Det er jobbet systematisk med å få opp kvaliteten på rapportene gjennom tett oppfølging og
undervisning relatert til mange av spørsmålene man får i utrykningsrapportene. På denne
måten ville beredskap få kompetanse på en del av temaene som kan relateres til f.eks.
hjemmebesøk og undervisning av risikoutsatte grupper og tilsyn. Godkjennerrollen er også
lagt til en person med lang erfaring fra forebyggende arbeid. Det er daglig kontakt mellom
godkjenner og mannskapene, noe som fører til at det er lettere å følge opp spørsmål rundt
rapportene og oppfølging av frister. Resultatet av arbeidet viser seg i kvaliteten på rapportene
har økt og «purringene» har gått kraftig ned. Rapportene og statistikken kan nå brukes mer
nøyaktig og målrettet til lokalt forebyggende arbeid.

3.1.3 Muligheter for samarbeid i et felles brannvesen, internt og eksternt
Det er flere forskjellige kulturer som vil møtes i sammenslåingen av GBR og ØABV. Felles
organisasjonskultur skapes ved felles oppslutning om formålet, strategien og målsettingene.
Organisasjonskulturen bør preges av et genuint ønske om å tilpasse seg det behovet som
samfunnet, samarbeidspartnere og omgivelsene har.
Rolleklarhet
For å bygge en solid organisasjonskultur defineres tydelige roller og oppgaver i et nytt felles
brannvesen. Det bør være et klart skille mellom operasjonell drift av forebygging og
beredskap, støttefunksjoner og utvikling.
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Ledelse
Det må sikres tilstrekkelig, velfungerende og god ledelse. Det legges som et viktig prinsipp i
den strategiske planen at lederne i organisasjonen skal ha ledelse som sin primære oppgave.
Utvikling og innovasjon
Utvikling av nye beredskaps- og forebyggendeoppgaver gjør det viktig i ha et klart skille
mellom ressursene i operativ drift og utvikling. Dette for å sikre kontinuerlig og tilstrekkelig
fokus på utvikling, samtidig som et felles brannvesen kontinuerlig evner å levere de
resultatene som samarbeidsparter og omgivelser forventer. Det er viktig å understreke at disse
ressursene jobber under samme mål og forventing selv om det er adskilte områder.
Brannvesenet skal aktivt delta i samfunnsdebatten, påvirke brannvernarbeidet lokalt og
nasjonalt, og bør samarbeide med universitets og forskningsmiljøer. Gjennom å levere gode
løsninger og være en pådriver skal vi oppnå posisjon på nasjonalt nivå.
FNs bærekraftsmål
Et nytt felles brannvesen sin strategi bør blant annet bygge på disse tre av FN sine
bærekraftsmål. For å nå brannvesenets mål om ingen branndøde og færre alvorlige branner
holder det ikke lengre at vi er raske og gode til å slokke branner. Vi må tenke helhetlig
oppgaveløsning ved bruk av tverrsektorielt samarbeid. Spesielt gjelder dette på forebygging.




#3 Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Bl.a. fokus på
brannsikkerhet mot risikoutsatte grupper.
#9 Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og
bidra til innovasjon.
#11 Framtidens byer handler om å gjøre byene og bosetningene inkluderende, trygge,
motstandsdyktige og bærekraftige.

3.2 Spørreundersøkelse
Det er sendt ut 2 spørreundersøkelser, se vedlegg, til henholdsvis ansatte i begge brannvesen
og til personer i kommunene som samarbeider med brannvesenene. I tillegg har noen
samvirkeaktører som politi, ambulanse og sivilforsvaret fått samme spørsmål.
Spørreundersøkelse 1, svar fra våre samarbeidskommuner og samvirkeaktører:
Innledende tekst:
I januar ble det startet en prosess for å utrede samarbeid mellom Østre Agder brannvesen og
Grimstad brann og redning. Prosjektet skal utrede hvordan de forskjellige alternativene i mandatet
påvirker interessentene, herunder (men ikke begrenset til) samarbeid med kommunene,
samvirkeaktører og mottakere av brannvesenets tjenester. Alternative organisasjonsformer er IKS
(interkommunalt selskap), vertskommunesamarbeid med Arendal kommune som vert (ØABV er
dette idag) og 0-alternativet med 2 brannvesen som i dag.
I denne spørreundersøkelsen vil vi be dere om hjelp til å vurdere de tre alternativene i forhold til de
tjenestene dere mottar av brannvesenet i dag, eller om dere har innspill til hvordan alternativene kan
påvirke samvirket med oss.
Det kan være at det er vanskelig å skille mellom vertskommunesamarbeid og IKS. Vi har lagt til
kommentarfelt på alle spørsmålene, slik at det er mulig å spesifisere om dere ønsker det.
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Vi vil benytte resultatene til å kvalitetssikre at vi har fått med oss alle viktige aspekter av jobben vi
gjør, og hvordan denne kan bli påvirket av de tre alternativene.
Svarene vil bli en del av den samlede prosjektrapporten, som skal leveres som beslutningsstøtte til
politisk nivå i kommunene.

32 svar, halvparten av svarene fra ØABV-kommuner (15), en tredjedel fra Grimstad
kommune (9) og resten fra samvirkeaktører og øvrige (8)

Verbal score i teksten under har følgende skala: Høy grad negativt, noen grad negativt, liten grad negativt, nøytralt, liten grad
positivt, noen grad positivt og høy grad positivt.






GBR sine tjenestemottagere og samarbeidsparter er samlet sett i liten grad negative til
IKS.
ØABV sine tjenestemottagere og samarbeidsparter er samlet sett nøytrale til IKS.
Samvirkeaktører er samlet sett i liten grad positive til IKS.
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Verbal score i teksten under har følgende skala: Høy grad negativt, noen grad negativt, liten grad negativt, nøytralt, liten grad
positivt, noen grad positivt og høy grad positivt.





GBR sine tjenestemottagere og samarbeidsparter er samlet sett i noen grad negative til
vertskommunebrannvesen.
ØABV sine tjenestemottagere og samarbeidsparter er samlet sett nøytrale til
vertskommunebrannvesen.
Samvirkeaktører er samlet sett i noen grad positive til vertskommunebrannvesen.

Verbal score i teksten under har følgende skala: Høy grad negativt, noen grad negativt, liten grad negativt, nøytralt, liten grad
positivt, noen grad positivt og høy grad positivt.





GBR sine tjenestemottagere og samarbeidsparter er samlet sett i liten grad negative til
dagens organisering.
ØABV sine tjenestemottagere og samarbeidsparter er samlet sett i liten grad negative
til dagens organisering.
Samvirkeaktører er samlet sett nøytrale til dagens organisering.
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Spørreundersøkelse 2, svar fra ansatte:
Innledende tekst:
Arbeidsgruppen skal utrede hvordan de forskjellige alternativene i mandatet (IKS, vertskommune og
0-alternativet) påvirker interessentene, herunder (men ikke begrenset til) samarbeid med kommunene,
samvirkeaktører og mottakere av brannvesenets tjenester.
I denne spørreundersøkelsen vil vi i kvalitet og leveranse be dere om hjelp til å vurdere de tre
alternativene i forhold til jobben dere utfører og kvaliteten på tjenesten vi leverer til nettopp mottakere
av brannvesenets tjenester. Vi har laget et åpent spørreskjema, slik at dere kan beskrive med egne
ord. Vi vil benytte resultatene til å utfylle rapporten til kvalitet og leveranse, til å kvalitetssikre at vi
har fått med oss alle viktige aspekter av jobben vi gjør, og hvordan denne kan bli påvirket av de tre
alternativene. Rapporten vil bli en del av den samlede prosjektrapporten, som skal levers som
beslutningsstøtte til politisk nivå i kommunene.

27 svar, to tredjedeler fra ØABV-ansatte (17), en tredjedel fra Grimstad brann og
redning (10)
Fordelingen mellom ulike avdelinger/funksjoner i brannvesenene er like for begge
organisasjoner, ca to tredjedeler fra beredskap, og likt mellom forebyggende/feier og
ledelse/administrasjon.

Verbal score i teksten under har følgende skala: Høy grad negativt, noen grad negativt, liten grad negativt, nøytralt, liten grad
positivt, noen grad positivt og høy grad positivt.




Ansatte i GBR er samlet sett i noen grad positive til IKS.
Ansatte i ØABV er samlet sett i liten grad negative til IKS.
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Verbal score i teksten under har følgende skala: Høy grad negativt, noen grad negativt, liten grad negativt, nøytralt, liten grad
positivt, noen grad positivt og høy grad positivt.




Ansatte i GBR er samlet sett negative til vertskommunebrannvesen.
Ansatte i ØABV er samlet sett nøytrale til vertskommunebrannvesen.

Verbal score i teksten under har følgende skala: Høy grad negativt, noen grad negativt, liten grad negativt, nøytralt, liten grad
positivt, noen grad positivt og høy grad positivt.




Ansatte i GBR er samlet sett i noen grad positive til dagens organisering.
Ansatte i ØABV er samlet sett i nøytrale til dagens organisering.
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Arbeidsgruppen skal utrede de forskjellige driftsformene i et HR-perspektiv.
Områder som påvirker de ansattes hverdag kartlegges og utredes med fokus på
fordeler og ulemper. Utredningen skal omfatte (men ikke begrenset til):
Arbeidssted, pensjonsordninger, lokale avtaler, trivsel og arbeidsmiljø.
Utredningen skal gi sammenligningsgrunnlag mellom alternativene
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SAMMENDRAG
I denne rapporten vil arbeidsgruppe HR belyse de ulike konsekvensene alternativene får for
de ansatte. Utgangspunktet for rapporten er hvordan virksomhetsoverdragelse vil påvirke de
ansattes rettigheter og plikter.
Denne rapporten kommer også inn på forhold som viktigheten av å utarbeide
bemanningsplaner, samt forhold knyttet til arbeidsmiljø og risikokartlegging knyttet til valgte
modell. I tillegg tar rapporten opp forhold knyttet til motstand, hvorfor dette er naturlig og
hvorfor ledere er sentrale i å arbeide med arbeidsmiljø og kultur.
I konklusjonen oppsummeres hovedforskjellene mellom IKS og vertskommune innenfor de
rammene som avgrenser denne rapporten.

1. MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn
I forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan ble det etablert fem grupper innenfor
forskjellige fagfelt som skal utdype del temaer i utredningen. Disse er en
kommunikasjonsgruppe, en gruppe for organisering og dimensjonering, en for HR, en for
økonomi og en kvalitet og leveranse gruppe.
Denne delrapporten omhandler HR, det vil si hvilke konsekvenser de ulike alternative får for
ansatte.
Arbeidsgruppe HR består av:
Siglin Solbakken, gruppeleder
Liv Eikeland
Frank Post, NITO
Ingerlise Svendsen, HTV Fagforbundet
Cathrine Berge, HTV Delta

AK
ØABV
GBR
GK
AK

Grunnlag for vurdering av felles brannvesen
• Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.
• Orienteringer i Rådmannsutvalget i Østre Agder regionråd 02.12.20, Grimstad
kommunestyre 08.12.20 og Arendal bystyre 17.12.20.
• ROS, beredskapsanalyse og forebyggende analyse for begge organisasjoner.
• Dokumentasjon fra opprettelsen av ØABV, også inklusive GBR fra 2007 – Eikanger
rapporten.
• ØABV sin analyseprosess er vurdert av konsulent Eivind Rake i 2018.
• Felles «Agder brannvesen-utredning» i 2018.
• Stortingsmelding nr. 5 (2020 – 2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden
• Bistandsavtale Brann Agder av 05.05.09
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1.2 Effektmål fra prosjektplan
•
•
•
•
•
•
•
•

Visjon om et slagkraftig, profesjonelt brannvesen med faglig fokus og riktig
kompetanse. Være en faglig motor på Sørlandet, gode på samvirke og ha en kultur for
åpenhet og for å dele kunnskap og læringspunkter.
Ha felles mål som hele organisasjonen trekker mot, med formålsparagrafen i brann- og
eksplosjonsvernloven som grunnlag.
Være et brannvesen som ansatte trives i, og være stolte av jobben vi gjør.
Ingen nåværende ansatte skal bli overtallig på grunn av et nytt felles brannvesen.
Ha en ledergruppe som har mulighet til å levere på faget, med god støtte innen
økonomi og HR og eventuelle andre stabsfunksjoner.
Ha god internkontroll/HMS.
Være innovative og utadvendte.
Et felles brannvesen med både økonomiske og faglige gevinster.

1.3 Mål for HR-gruppa
Vi er nå inne i andre fase av prosjektet og arbeidet i HR-gruppa. Noe av grunnlaget kommer
fra gruppen som ser på organisering og dimensjonering som er godt i gang. Resten av
grunnlaget er av mer generell karakter gitt i mandatet.
Gruppa skal levere underlag til en felles prosjektrapport for beslutning i kommunestyret i
Grimstad 22.06.21 og bystyret i Arendal 24.06.21.
Gruppens mandat kommer fra prosjektrapport i første fase:
Arbeidsgruppen skal utrede de forskjellige driftsformene i et HR-perspektiv. Områder som
påvirker de ansattes hverdag kartlegges og utredes med fokus på fordeler og ulemper.
Utredningen skal omfatte (men ikke begrenset til): Arbeidssted, pensjonsordninger, lokale
avtaler, trivsel og arbeidsmiljø. Utredningen skal gi sammenligningsgrunnlag mellom
alternativene.
I tillegg til mandatet for arbeidet er følgende førende for vårt arbeid.
Målet er å levere en objektiv, faglig og riktig situasjonsforståelse for hvilke endringer som vil
kunne gi fordeler og ulemper ved et eventuelt felles brannvesen. Samt å fremskaffe underlag
for de andre gruppene for videre arbeid.

1.4 Rammer og avgrensning
Denne delrapporten har som mål å gi en faktabasert fremstilling av hvordan valg av modell vil
påvirke områdene som ligger innenfor mandatet til HR-gruppa. Gruppa har valgt å ikke skrive
om tredje alternativet som er videreføring av dagens modell, årsaken til dette er at det å
videreføre dagens situasjon ikke gir noen nye konsekvenser i et HR-perspektiv.
Dypdykk i modellene IKS og vertskommune er omhandlet i rapporten til organiserings- og
dimensjoneringsgruppen og denne delrapporten vil ikke gjenta det som står i denne, men vise
til det.
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I mandatet er gruppen bedt om å se på forhold knyttet til blant annet, lønn og pensjon. Dette
er forhold som er knyttet til prosess med virksomhetsoverdragelse når modell er valgt og dette
er derfor en sentral avgrensing i gruppens rapport. En viktig ramme for denne rapporten er
forhold knyttet til virksomhetsoverdragelse. Både valg av vertskommune og IKS vil utløse en
virksomhetsoverdragelse for flere eller alle ansatte som vil påvirke forhold knyttet til lønn,
pensjon, lokale avtaler, personlige avtale mv.
Arbeidsgruppe HR påpeker i denne rapporten viktigheten av bemanningsplaner. Dette
arbeidet er først aktuelt ved valg av modell, og arbeidet kan ikke sluttføres før modell er valgt.
Denne rapporten vil heller ikke inneholde økonomiske analyser av personalskostnader og
drift, ettersom dette ligger innenfor mandatet til økonomigruppa.

2. PROSJEKT TEMA
2.1 Virksomhetsoverdragelse
Arbeidsmiljøloven kapittel 16 regulerer arbeidstakernes rettigheter ved
virksomhetsoverdragelse.
Overdragelse av virksomhet til en annen arbeidsgiver gir ikke i seg selv grunnlag for å si opp
en arbeidstaker. Dersom en virksomhetsoverdragelse fører til overtallighet hos ny
arbeidsgiver, må denne nedbemanne etter de vanlige reglene og prosedyrene for
nedbemanning. Det er politisk gitt signal om at verken valg av vertskommune eller IKS skal
utløse overtallighet.
Alle kommunene som er omfattet av denne prosessen er egne rettssubjekter. For at en prosess
kan defineres som en virksomhetsoverdragelse må det være i henhold til følgende vilkår:
•
•
•

Overføringen må gjelde en selvstendig økonomisk enhet.
Det er et krav om at virksomheten er overført til ny innehaver på grunnlag av kontrakt
eller ved sammenslåing av virksomheter.
Det er et vilkår at den videreførte virksomheten i det vesentlige er den samme som før
overføringen, slik at dens identitet er bevart.

2.1.1 Reservasjons- og valgrett
Etter Arbeidsmiljøloven (aml). § 16-3 kan en arbeidstaker motsette seg at arbeidsforholdet
overføres til en ny arbeidsgiver. Det er dette som omtales som reservasjonsretten.
Arbeidstakere som ønsker å reservere seg, må gjøre dette overfor tidligere arbeidsgiver innen
en gitt frist som denne har satt. En person som har reservert seg, har på visse vilkår en
fortrinnsrett til ny tilsetting hos tidligere arbeidsgiver etter aml. § 16-3 (3). Det må da være en
ledig stilling som arbeidstaker er kvalifisert til.
Den såkalte valgretten følger av ulovfestet rett. Denne innebærer at arbeidstaker har rett til å
kreve at arbeidsforholdet fortsetter hos tidligere arbeidsgiver. Arbeidstaker må reservere seg
fra å bli med over til ny arbeidsgiver. Valgretten er aktuell bare dersom det er deler av en

Delrapport fra arbeidsgruppe HR, 06.05.2021

5

virksomhet som blir overført til en ny arbeidsgiver. Det vil si at tidligere arbeidsgiver fortsatt
har en virksomhet som arbeidstakeren kan påstå at han/hun fortsatt kan være ansatt i.
Høyesterett har kommet frem til at det ikke foreligger en generell valgrett ved
virksomhetsoverdragelse, men at det kan finnes unntak i særlige tilfeller. Det kan være særlig
aktuelt der det er snakk om overføring av en liten del av en virksomhet, og denne
overføringen for den eller de arbeidstakerne det gjelder, vil medføre endringer av
arbeidsforholdene som må kunne karakteriseres som vesentlige. HR-gruppen vurderer det slik
at valgrett vil ikke være aktuell verken ved valg av vertskommune eller IKS, ettersom det er
snakk om å overføre hele virksomheten i begge alternativene.
Arbeidsgiver plikter å informere om disse forholdene til berørte ansatte når dette blir
aktualisert.

2.1.2 Rettigheter og plikter
Arbeidsmiljøloven § 16-2 (1) regulerer hvilke rettigheter og plikter som overføres som følge
av at arbeidsavtale eller arbeidsforholdet hos tidligere arbeidsgiver overføres til den nye
arbeidsgiveren. Avtalte tilsettingsvilkår overføres uendret for de arbeidstakerne som hadde et
arbeidsforhold for tidspunktet for skifte av arbeidsgiver.
AML § 16-2 (1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av
arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen
finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt
gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidsgiver.
De pliktene det er snakk om er følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Løpende lønn
Tidligere opptjent, men ikke utbetalt lønn
Feriepenger
Feriefritid
Godtgjørelse for telefon, reise og diett
Opptjent ferie. Dette er regulert i ferieloven § 12 og innebærer at ny arbeidsgiver
overtar tidligere arbeidsgivers plikt til å gi feriefritid og utbetale feriepenger
Opparbeidet ansiennitet (tjenestetid) overføres til ny arbeidsgiver

I forbindelse med en virksomhetsoverdragelse har avgivende arbeidsgiver opplysningsplikt og
må skaffe til veie opplysninger om ansattes lønn, ferierettigheter, tariffavtale rettigheter og
pensjon.
Kollektive og individuelle rettigheter etter tariffavtale, både sentrale og lokale, løper inntil
disse blir sagt opp av ny arbeidsgiver.
Individuelle avtaler må kartlegges og håndteres gjennom drøftinger i forkant av en overføring
til ny arbeidsgiver.
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2.1.3 Virksomhetsoverdragelse og valg av modell
Ved opprettelse av et IKS vil samtlige ansatte ved ØABV og GBR være en del av
virksomhetsoverdragelsen. Ved valg av vertskommunemodell vil det være ansatte ved GBR
som blir gjenstand for virksomhetsoverdragelse. Her vises det til rapport fra organiserings- og
dimensjoneringsgruppa for mer utdypende om de to ulike modellene.
Brannsamarbeidet kan organiseres enten som vertskommune samarbeid etter kommunelovens
§ 27 eller som IKS etter lov om interkommunale selskap. Ansatte omfattes av
arbeidsmiljølovens regler uavhengig av organisasjonsform.
Ved etablering av et vertskommunesamarbeid med Arendal kommune som vertskommune og
Grimstad (og øvrige kommuner i ØABV) som samarbeidskommuner, overføres
arbeidsgiveransvaret for ansatte i samarbeidskommunenes brannvesen til Arendal. De får ny
arbeidsgiver og rettigheter etter reglene for virksomhetsoverdragelse. Ansatte i Arendal får
ikke ny arbeidsgiver og omfattes derfor ikke av aml .kap. 16.
Dersom samarbeidet etableres som et IKS vil alle kommunene overføre sitt brannvesen, del
av virksomheten, til et nytt eget rettssubjekt og alle vil være omfattet av
virksomhetsoverdragelsen. Et IKS er et eget rettssubjekt, og har fullt arbeidsgiveransvar for
sine ansatte. Blir dette tilfellet kan det være lurt å etablere en trygghetsavtale som presiserer
ansattes rettigheter og plikter etter endringen.
Arbeidstakere kan velge å benytte seg av reservasjonsretten og frasier seg da retten til videre
arbeid hos ny arbeidsgiver, og kan ikke kreve erstatningstilling hos opprinnelig arbeidsgiver.

2.1.4 Lønn og tariffavtale
Ved virksomhetsoverdragelse blir arbeidsgiver i utgangspunktet bundet av tariffavtalene
tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dersom ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet av
disse, må det gis skriftlig erklæring til fagforeningene i løpet av tre uker etter overdragelsen. I
dag er alle kommunene bundet av de samme tariffavtalene og ansatte har de samme
avtalemessige rettigheter og forpliktelser. Hovedavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i
KS-området med bestemmelser om blant annet lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger,
arbeidstid og pensjon.
Arbeidsgruppe HR har kartlagt hva som finnes av skriftlige lokale avtaler som er i henhold til
tariff. Det er noe ulikt hva ØABV og GBR har formelt avtalt mellom partene. Oversikt over
dette ligger vedlagt rapporten, se kap. 5.1 oversikt over lokale avtaler.
Etableres samarbeidet som eget rettssubjekt, f.eks. IKS, innebærer dette medlemskap i KS
Bedrift. Det er de samme rettigheter og plikter for ansatte i brannvesen IKS som brannvesen
vertskommunemodell. Ansatte i brannvesenet omfattes av samme tariffavtaler og særavtaler
som tidligere. Samarbeidsform får ingen betydning for ansattes tariffmessige rettigheter.
Berørte ansattes rettigheter og plikter hos overdragende arbeidsgiver overføres til
vertskommune eller til et IKS. Det er stillingen/oppdraget knyttet til brann- og feiervesenet
som overføres. Det vil si den stillingsprosent eller arbeidsavtale som er, eller kan knyttes til
brann- og feiervesenet.
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Ved endringer og omstillinger må det tas stilling til organisering, struktur, samarbeidsform
m.m. før det kan gis fullstendig oversikt over personalmessige konsekvenser. Det må
utarbeides en bemanningsplan. Den skal inneholde opplysninger over antall ansatte og
stillingskoder i dag. Videre skal den vise hvor mange stillinger det er behov for på de enkelte
lokasjonene etter endringen. Arbeidet med denne er påbegynt, men kan ikke ferdigstilles før
det endelig er vedtatt samarbeidsmodell, døgnkasernering og lokasjoner.
Ulikheter i lønn og innplassering i kapittel er noe man må eventuelt søke å harmonisere etter
at modell er valgt og man har startet på prosessen. Antall ledere og hvilket nivå disse skal
være på må fremkomme av bemanningsplanen som viser ønsket organisering i ny struktur.
2.1.5 Pensjon
Etter arbeidsmiljøloven § 16-2 (3) innebærer at arbeidstakers rett til videre opptjening av
alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon skal overføres til ny
arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. Ny arbeidsgiver kan i stedet velge å la
allerede eksisterende pensjonsordninger gjelde for de overførte arbeidstakerne. I de tilfeller
hvor pensjonsordningen arbeidstakerne var omfattet av før overdragelsen ikke kan overføres,
skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening
etter en annen kollektiv pensjonsordning. Bestemmelsen stiller ikke kvalitative eller
kvantitative krav til en ny pensjonsordning.
Ved virksomhetsoverdragelse vil de ansatte beholder sine opptjente rettigheter uansett hvilken
fremtidig samarbeidsform det blir. Pr i dag har eierkommunene pensjonsavtaler med KLP og
AKP og den enkelte ansatte beholder sine opptjente rettigheter der.
Videre vil de ansattes rettigheter til fremtidig opptjening av pensjonsrettigheter bli ivaretatt
uavhengig av samarbeidsform og pensjonsalder følger de til enhver tid gjeldende tariff- og
avtalefestede regler.
Blir samarbeidet et IKS vil de ansatte ivaretas av hovedavtalen del c som gjelder for KS
bedrift og lov– og avtaleverket vil bli stort sett det samme for de ansatte og deres tillitsvalgt.
Hvilken pensjonsordning som skal være gjeldene vil blir styrt av hva det politiske flertallet
går for. Det som vil være viktig med tanke på pensjon for de ansatte er å få inn i vedtektene
hvilken pensjon som blir valgt og at de skal være tilknyttet KLP. Det er avgjørende for de
ansatte at dette er felt ned i vedtektene for da kan ikke styret i IKS si opp pensjonsavtalen uten
at det er tatt opp i de respektive kommune – og bystyret.
Dersom samarbeidet blir en vertskommunemodell, beholder de ansatte alle rettighetene sine
slik de har det i dag, enten det er KLP eller AKP og de vil være tilknyttet KS. Fordelen her er
at det er partssammensatt og alle kommuner er med å bestemme, selv om det blir en
kommune som blir arbeidsgiver.
Pensjon skal være selskapsuavhengig og er regulert etter SGS 2020 pensjonsordninger og er
gjeldene både for KS kommune og KS bedrift.
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2.2 Bemanningsplaner
Den viktigste kapitalen i brannvesenet er mannskapet og den kompetansen de besitter. I en
omstillingsprosess er det viktig at man sørger for at man etter endringen har den kompetansen
som er nødvendig for å utføre tjenestene innenfor loven og etter den kvaliteten som er
bestemt. Derfor er det viktig at man i forkant av en omorganisering som enten IKS eller
vertskommune vil utgjøre har foretatt en kartlegging av bemanningen i form av en
bemanningsplan. Bemanningsplanen har to hovedformål:
1. Beskrive oppgavene virksomheten er satt til å gjøre
2. Beskrive endringer omorganiseringen vil medføre

Videre anbefaler KS følgende fremgangsmåte ved omorganiseringer:
1. Utarbeide bemanningsplan som gi oversikt over:
• Oppgaver og mål som virksomheten har før og etter omorganiseringen (valg av
modell)
• Antallet arbeidstakere som utfører oppgavene og beskrivelse av deres
kompetanse
• Videre må det beskrives hvilke oppgaver eller kvalitet som skal reduseres eller
endres i ny organisering
• Hvilken kompetanse arbeidstakerne må ha for å utføre oppgavene i ny
organisering
2. Kartlegge på individnivå
• Kompetanse, erfaring, ansiennitet og sosiale hensyn
3. Flytting av arbeidstakere i kraft av styringsretten
• Vurdere om oppgaver skal bortfalle og om arbeidstakere skal flyttes til nye
arbeidsoppgaver etter valg av modell.
Sentral avtale SFS 2404 er førende for brannvesenet og i ØABV og GBR er arbeidet blant
annet organisert som følger:
•

•
•
•
•

ØABV har ukentlig arbeidstid ulikt fordelt utfra SFS 2404 og lokale drøftinger og
godkjente turnuser av partene. Vaktskifte er kl 17:00 og ukentlig døgnskille er lørdag
kl 17:00.
GBR har ikke årsturnus og godkjent plan. Det er 2 mann på døgn og 2 mann på
hjemmevakt i GBR. Vaktskifte er kl 08:00 her.
I snitt har de ansatte i beredskap 7 døgn vakter pr. måned ved begge brannvesen.
Den ukentlige arbeidstiden for beredskap er gjeldene for begge BV. Beredskap har 42
t. uke.
I feieravdeling og forebyggende avdeling har ØABV 37,5 t. uke. Ved GBR har feierne
arbeidstid fra 07:30 til 15:15 og fri ved inneklemte dager. Kontoransatte i GBR har
sommer og vintertid som følger personalhåndboken for rådhusansatte i Grimstad
kommune. Dette tilsvarer i snitt 35,75 t. Uke. Ved ØABV har feierne fast arbeidstid
(07:30-1500 hele året).
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•
•

Fleksitid benyttes i forbyggende avd. både i GBR og ØABV. Deltid har ulike
stillings% i ØABV.
Deltid i GBR har fast stillingsprosent på 1,92 %.

Det er derfor svært viktig at det ligger en grundig bemanningsplan til grunn for hvordan
turnusen skal se ut i beredskap. Hver avdeling som er knyttet opp til turnus arbeid skal ha en
lovlig godkjent plan. Denne skal være godkjent av arbeidsgiver og de aktuelle arbeidstaker
organisasjonene. Temaet bemanning er grundigere behandlet i rapporten til arbeidsgruppe
organisering og dimensjonering.
Arbeidstid for kontoransatte i GBR og ØABV er noe ulike, men begge er bedre enn det som
følger av HTA kap. 1 § 4.2.

2.3 Arbeidsmiljø og kultur
Arbeidsgruppe HR vil rette oppmerksomhet rundt viktigheten av å arbeide med kultur og
arbeidsmiljø i en omstillingsprosess. Blant annet er informasjon, medvirkning og mulighet for
faglig utvikling, mestring og tiltak noe av det som må til for at en eventuell sammenslåing
skal bli positiv for den enkelte arbeidstaker.

2.3.1 Risikovurdering
I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 stilles det gjennomgående krav til
kartlegging og risikovurdering. Forhold som kan påvirke både fysisk og psykisk helse og
sikkerhet, skal vurderes. I forskriftens § 7-3 kreves det også en tilleggsvurdering ved visse
typer arbeid.
Forholdet rundt bemanning og organisering ved en eventuell sammenslåing kan påvirke
ansattes hverdag. Det er vanskelig å kunne si noe sikkert om hvorvidt arbeidsmiljøet blir
negativt påvirket eller styrket av en sammenslåing. Men det er uansett viktig å ivareta de
ansatte gjennom hele prosessen og deretter inn i ny virksomhet.
Med risiko menes muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger en slik hendelse
kan få. Risiko på arbeidsplassen dreier seg ikke bare om store ulykker og akutte fysiske farer,
men også om samarbeidsproblemer, belastningslidelser, sykdom, fare for forurensning og
liknende.
En enkel risikovurdering kan være å stille tre grunnleggende spørsmål:
1. Hva kan gå galt?
2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det likevel skulle skje?
Arbeidsgruppe HR anbefaler at man gjennomfører en risikovurdering når modell er valgt.
Risikovurderingen må synliggjøre hva slags konsekvenser omstillingsprosessen har for
ansatte i GBR og ØABV og for tjenesten som skal leveres.
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2.3.2 Lokal forankring og samarbeid på tvers av avdelinger
Uavhengig av driftsform, vil bemanning være regelstyrt og må følge forskrift om
dimensjonering av brann og redningsvesen. For GBR sin beredskapsavdeling legges det til
grunn 5 døgn-kasernert i dreiende vaktordning, i tillegg kan en konsekvens av sammenslåing
medføre at det blir mindre interaksjon mellom beredskap og forebyggende/feier, samt ledelse
for GBR.
Antall forebyggende personell skal være i henhold til innbyggertall. Et sannsynlig scenario
som omtales i organisering og dimensjoneringsgruppens rapport er bemanning i forhold til
toppledelse, lederstøtte og andre administrative støtteordninger. Her vil det bli endring i
forhold til dagens situasjon. Ansvar og arbeidssted kan påvirkes.
For forebyggende avdeling vil innbyggertallet som nevnt legge opp til antall årsverk. Det er
ingenting som tilsier at man ikke skal kunne fortsette å ha kontorsted, områdepåvirkning og
lokal forankring til kommunen man kommer fra ved sammenslåingstidspunkt. Om man er
avhengig av stedlig ledelse for å kunne utføre arbeidsoppgavene er mer usikkert, samt hva
slags konsekvenser dette har i et HR-perspektiv og for arbeidsmiljøet.
Feieravdelingen er ikke noe unntak når det gjelder lokal forankring og kjennskap til områder
man skal forebygge brann i. Arbeidstedet kan fortsatt være Grimstad for feieravdelingen i
GBR og oppmøtestedet det samme.
GBR har i dag tett samarbeid mellom forebyggende, feier og beredskap. Det er innarbeidet
praksis over lengere tid at alle som kan og vil bidra for mulighet til det. Arbeidsmiljøet i GBR
er styrket gjennom medvirkning og deltagelse på tvers av avdelinger. Det kan sees på som
uformell kompetanseheving til gunst for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er noe som
fortsatt bør kunne praktiseres uavhengig av stedlig ledelse eller ei. En eventuell sammenslåing
skal ikke være til hinder for å bidra på tvers av avdelinger.
For ØABV vil dagens situasjon være forholdsvis uendret med tanke på stedlig ledelse,
oppmøtested og lokal forankring (både ved vertskommunemodell og IKS). Både
forebyggende og feieravdeling vil kunne dra nytte av økt faglig kompetanse og større
fagmiljø.
Forhold knyttet til lokasjon og stedlig ledelse omtales nærmere i rapporten til arbeidsgruppe
kvalitet og leveranse.
2.3.3 Arbeidstakers rettigheter ved behov for omplassering
Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for arbeidstakerne er omfattende. Dette er regulert i
arbeidsmiljøloven som sier følgende:
AML § 4-6 (1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke,
sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige
tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker
skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter
særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr,
gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l.
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Her vil det være ulikt ved vertskommune eller IKS. En vertskommune vil ha større
forpliktelser og muligheter enn et IKS til å finne annet passende arbeid for ansatte som trenger
det. Med begrensingen at den ansatte må være kvalifisert for stillingen.
Et IKS er et selvstendig rettssubjekt og kan kun lete etter løsninger for de ansatte innenfor
egen virksomhet. Kommunene som avgir ansatte til et IKS har derfor ikke noe
arbeidsgiveransvar for de ansatte etter at IKS er opprettet (Høyesterett, 1997).
2.3.4 Om trygghetsavtaler
Innenfor brannvesenet er det ved opprettelse enkelte IKS, blant annet Grenland brann og
redning samt Kristiansand brann og redning, utarbeidet trygghetsavtaler for de ansatte. Felles
for disse to trygghetsavtalene er at de forplikter avgivende kommuner til å ta ansvar for
tilrettelegging eller omplassering for ansatte som selskapet ikke klarer å løse selv. Opprettelse
av andre IKS, som for eksempel AKST, Aqurama, overføring av 110-sentralen eller
overføring av DDØ-ansatte til IKT-Agder er løst uten trygghetsavtaler, men innen rammene
av kap. 16 i arbeidsmiljøloven. Det er både fordeler og ulemper knyttet til dette med
trygghetsavtaler.
Fordelen med en trygghetsavtale ligger først og fremst for de ansatte. Det finnes eksempler på
at trygghetsavtaler kan inneholde klausuler om mulige retrettmuligheter og garantier for lønn
og andre rettigheter. I tillegg ser vi at blant annet at trygghetsavtaler også i enkelte tilfeller
inneholder klausuler om at ansatte kan overføres til hjemkommunen dersom selskapet ikke
kan ivareta sine plikter ved tilrettelegging og omplassering, for eksempel Grenland. En
trygghetsavtale vil kunne føre til en mer smidig prosess og bidra til å dempe usikkerhet og
støy blant ansatte.
Ulempene med en trygghetsavtale, sett fra arbeidsgivers perspektiv, vil blant annet være at en
trygghetsavtale vil kunne gi ansatte en avtalefestet rett hos tidligere arbeidsgiver som går
langt utover de lovfestede rettigheter. I tillegg kan det oppstå utfordringer knyttet til i hvilke
tilfeller omsorgs- og tilretteleggingsplikten kan håndteres i selskapet og fra hvilket tidspunkt
den tidligere arbeidsgiveren må gå inn. Videre kan det være ulikt syn på om selskapet i
tilstrekkelig grad ivaretar sine plikter og det kan oppstå tvister om hvorvidt selskapet har
tilretteleggingsmuligheter eller tilbudt annet passende arbeid eller ikke.
Reglene om virksomhetsoverdragelse er blant de mest detaljerte vi har i AML og ivaretar i
utgangspunktet de ansattes rettigheter veldig godt. Arbeidsgruppe HR mener derfor at
drøftinger knyttet til trygghetsavtale først vil være aktuelt dersom samarbeidet vedtas løst
gjennom et IKS.
2.3.5 Bedriftshelsetjeneste
Det er regulert i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 hvilke
kommunale virksomheter som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Brannvesenet er en av disse
virksomhetene.
Bedriftshelsetjenesten skal bistå med kartlegging og overvåking av arbeidsmiljøet og de
ansattes helse. De kan også hjelpe til med sykefraværsarbeidet, for eksempel med
arbeidsplasskartlegginger, funksjonsvurderinger, forebygging og oppfølgingsplaner for
ansatte som er sykmeldte.
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Agder Arbeidsmiljø IKS er bedriftshelsetjeneste for Arendal kommune. Arendal kommune
eier denne bedriftshelsetjenesten sammen med Froland kommune, Åmli Kommune og Agder
Fylkeskommune.
Grimstad kommune har avtale med en privat bedriftshelsetjeneste, for tiden er dette Medco
dinHMS.
Når det gjelder valg av bedriftshelsetjeneste vil det være slik at ved valg av
vertskommunemodell vil vertskommunen gjøre sin ordning gjeldene for de arbeidstakerne
som blir overført. Ved valg av IKS må man gjennomføre en formell anskaffelsesprosess for å
få på plass en avtale med en bedriftshelsetjeneste.

2.3.6 Lokaler
En videre prosess må se på hva som er ønskelig og hensiktsmessig vedrørende lokaler for de
ansatte det kan være aktuelt å samlokalisere. Lokaliteter og kontorplassering må være i
henhold til forskrifter. ØABV har god kapasitet og kvalitet i sine lokaler på Stoa når 110
flytter til Kristiansand.
Lokalene til ØABV på Stoa i Arendal er eid av Arendal Eiendom KF. Et IKS vil da måtte
inngå nye avtaler om leie av lokaler.
Lokalene til GBR er av eldre årgang og ikke optimal med tanke på kapasitet. Dagens
brannstasjon har sine naturlige utfordringer når man ser på alder, bruk og slitasje. Lokalene er
eid av Grimstad kommune. Det vil imidlertid være mulighet for kontorplasser for
forebyggende og feier ved en eventuell sammenslåing.

2.4 Motstand i omstillingsprosesser og kultur
Skal man lykkes i en omstillingsprosess er det viktig å forstå hvorfor det kan være motstand
mot endringer. Det er vanlig at det oppstår motstand, både blant enkeltindivider og i en
gruppe. Det er flere årsaker til at ansatte motsetter seg større endringer (Connor, 1995):
1. Manglende tillit: En grunnleggende årsak til motstand er manglende tillit til dem som
forslår endringene. Endringer kan blir avvist dersom ansatte som er berørt av
endringen tror at det er skjulte negative konsekvenser av endringen som man først vil
oppdage senere.
2. Manglende tro på at endringer er nødvendige. En annen grunn til motstand er at
endringer blir sett på som unødvendige. Dersom situasjonen før endringen er
“rosemalt” av ledelsen, vil det være vanskeligere å overbevise folk om at det er et
behov.
3. Manglende tro på at endringer lar seg gjennomføre. Dersom tidligere
omstillingsprosesser ikke har vært vellykket vil det være svært vanskelig å overbevise
folk om det vil lykkes denne gangen.
4. Økonomiske trusler. Uavhengig av hvilke fordeler endringen vil ha for organisasjonen,
vil endringen møte motstand hos personer som er redd for at de taper inntekt, goder
eller jobbsikkerhet.
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5. Relativt høye omkostninger. Selv når endringer har klare fordeler, vil det også kunne
medføre økte kostnader. Det krever ressurser å gjennomføre endringer, og ressurser
som brukes til å gjøre ting på den kjente måten vil være bortkastet. Bekymring rundt
kost/nytte kan være krevende å håndtere dersom det er usikkerhet knyttet til hvor stor
kostnaden blir.
6. Frykt for å mislykkes. Endringer kan gjøre eksisterende ekspertise umoderne og stiller
krav til nye arbeidsmåter. Det kan skape usikkerhet rundt egen kompetanse og vegring
mot nye måter å gjøre ting på.
7. Tap av makt og status. Store omstillinger fører i større eller mindre grad til tap av
makt og status for enkeltpersoner og underavdelinger. Personer som blir berørt av
dette vil vanligvis motsette seg endringene.
8. Trusler mot verdier og idealer. Endringer som ikke er i tråd med verdiene vil bli
avvist. Trusler mot en persons verdier vekker sterke følelser som forsterker motviljen
mot omstillinger. Hvis verdiene er en del av en bedriftskultur, vil motstanden spres.
9. Uvilje mot innblanding. Noen motsetter seg endringer fordi de ikke vil bli kontrollert
av andre. Forsøk på manipulasjon eller tvang vil bare større bitterhet og fiendskap.
Med mindre man forstår endringen og føler man har mulighet til å påvirke vil man yte
motstand.
Det er helt normalt at motstand oppstår hos mennesker som ønsker å beskytte sine egne
interesser og innflytelse på egen situasjon. Rådet vil være å ta utgangspunkt i energien i
motstanden og snu den til endringens fordel. Det gjør man ved å skape forståelse for
endringen og ved å gi mulighet til å påvirke prosessen. På bakgrunn av dette påpeker
arbeidsgruppe HR at endringsprosessen påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet, det kan
oppstå usikkerhet og utrygghet hos de ansatte.
Arbeidsmiljøloven §§ 4-2 og 4-3 stiller krav til arbeidsmiljøet, og det er lederens
ansvar å sikre kvaliteten på det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.
Suksessfaktorer i et slikt arbeid er å kontinuerlig jobbe for et godt samarbeidsklima,
trygghet, klare ansvarsforhold og tilbakemeldinger.
Arbeidsgruppe HR anbefaler derfor at når modell er bestemt må man starte en prosess for å
jobbe med arbeidsmiljø og kultur i et nytt felles brannvesen.
Det psykososiale arbeidsmiljøet dreier seg i stor grad om samspillet mellom kolleger og
mellom ledelse og ansatte. Det organisatoriske arbeidsmiljøet dreier seg om hvordan arbeidet
og virksomheten er organisert, og arbeidet tilrettelagt. Organiseringen påvirker igjen hvordan
vi opplever vårt psykososiale arbeidsmiljø og hvordan vi trives. Trivselen virker også inn på
hvordan vi opplever og tolererer faktorer i det fysiske arbeidsmiljøet.
Ledere kan påvirke kulturen i en organisasjon på flere måter. Noe av det viktigste som trekkes
frem i ledelseslitteraturen er hvordan ledere kommuniserer verdier, gjennom hva de gir
oppmerksomhet. Hvordan ledere er som rollemodeller gjennom å kommunisere verdier og
holdninger gjennom egne handlinger, at ledere belønner gjennom å anerkjenne
medarbeidernes bidrag og innsats. I tillegg er det viktig at lederne har forståelse for hvordan
de påvirker kulturen gjennom:
•
•

hvordan de definerer hvem som skal rekrutteres
hvem som forfremmes
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•

hvordan de kommuniserer hva som skal til for å lykkes i organisasjonen.

Det å jobbe med å skape en felles historie og felles mål bidra til å forsterke en kultur. Det
samme vil også måten man organiserer seg på. For eksempel kan en desentralisert struktur og
selvstyrte team bidra til å reflektere troen på delt ansvar og individuelt initiativ.

2.5 Informasjonsplikt og medvirkning
Både lov- og avtaleverket er tydelige på arbeidsgivers informasjonsplikt i
omstillingsprosesser.
AML § 4-2 (3): Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for
arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon,
medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et
fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Videre sier Hovedavtalen del B § 1-4-1 følgende om informasjonsplikten i omstilling:
Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på
råd når det gjelder:
•
•
•

omorganisering/omlegging av driften
rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser
informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc-grupper, bestemmelser om
tidsplan, prosedyrer ved nedbemanning/oppsigelse, prosedyrer ved
utlysing/kunngjøring av nye stillinger og mulige alternative løsningsmodeller ved
avgang (som f.eks. bruk av AFP, utdanningspermisjon/ stipend, etterlønnsordning)

Tillitsvalgte fra alle aktuelle fagforeninger og fra begge kommunene er representert i både
arbeidsgruppe og prosjektgruppe og sørger for ansattes medvirkning i prosessen i tillegg til
direktekommunikasjon mellom arbeidsgruppene og de ansatte på teams.
Når modell er valgt og det er klart at noen eller alle ansatte blir berørt av
virksomhetsoverdragelse, er det etter aml. § 16-5 slik at tidligere og ny arbeidsgiver så tidlig
som mulig skal gi informasjon om og drøfte overdragelsen med de tillitsvalgte.
Drøftingsplikten gir ikke de ansatte rett til større innflytelse enn det som følger av
Hovedavtalen. I tillegg har aml. § 16-6 bestemmelser om at tidligere og ny arbeidsgiver så
tidlig som mulig skal informere de berørte arbeidstakerne om overdragelsen.

3. OPPSUMMERING HR-PERSPEKTIVET
Arbeidsgruppe HR ser at fordeler med vertskommunemodell er at denne utgjør minst
endringer for flertallet av de ansatte og vil potensielt være den mest robuste løsningen med
tanke på håndtering av lønn, arbeidsmiljø og avtaleverk. I tillegg vil man ha full tilgang til
alle støttetjenester uten begrensning. Tilsvarende vil gjelde tjenester fra IKT-Agder og AKST.
En annen fordel er at man ved sykefravær og slitasje vil ha langt større muligheter for å finne
annet egnet arbeid i en stor kommune, jfr. HTA kap. 1 § 3.4.1.
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Noen av ulempene er at man er underlagt vertskommunens forhold når det gjelder økonomi
og valg knyttet til arbeidsgivervirksomheten. Samarbeidskommunene har mindre innflytelse
på driften.
I et IKS er på den ene siden det en kortere vei til avgjørelsene og eierkommunene har større
innflytelse på driften. På den andre siden man må kjøpe alle tjenester eksternt. Man mister i
tillegg også innflytelse i andre selskaper som IKT-Agder og AKST, og blir en kunde inn i
systemet. Dersom ansatte på grunn av sykdom eller slitasje har behov for annet arbeid, vil
muligheten for omplassering være sterkt redusert i et IKS.
Et tema knyttet til valget av IKS som modell har vært trygghetsavtaler for de ansatte.
Arbeidsgruppe HR mener at drøftinger knyttet til trygghetsavtale først vil være aktuelt dersom
samarbeidet vedtas løst gjennom et IKS.
Uavhengig av modell kan de ansatte stole på følgende:
• I en virksomhetsoverdragelse vil man i de fleste tilfeller få med seg lønn og
betingelser tilsvarende dagens situasjon.
• De fleste vil ikke merke så stor forskjell i sin arbeidshverdag.
• De aller fleste vil ikke måtte bytte oppmøtested, med unntak av administrasjonen
dersom denne samlokaliseres.
• Overtallighet er ikke en aktuell problemstilling pr. nå
• Innplassering av ledere må ses på særskilt med tanke på om noen har rettskrav på
stillingen.
Arbeidsgruppe HR er opptatt av at arbeidet på alvor starter når modell er valgt.
En viktig suksessfaktor er å ha bred medvirkning gjennom hele prosessen, og at prosessen er
åpen og transparent. Dette vil kunne bidra til å motvirke motstand og motvilje mot endringen
og kan gi en positiv start på en ny organisering.
Avslutningsvis vil arbeidsgruppe HR oppsummere sin rapport med Arbeidstilsynets
anbefaling til omstillingsprosesser:
1.
2.
3.
4.
5.

Sikre god medvirkning
Kartlegg konsekvensene
Informer
Kartlegg kompetansen, ansvaret og oppgavene til ansatte
Se på motstand som en naturlig reaksjon
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4. Kilder
Allstrin, Tor, Brandshaug Dale, Gry og Østensvig, Jon (2008): Endring og
opphør av arbeidsforhold
Arbeidstilsynet.no
Grenlandsamarbeidet
KS Hovedavtalen
KS Hovedtariffavtalen 2020-2022
KS personalhåndbok 2021
Martinsen, Øyvind Lund (red.) (2021): Perspektiver på ledelse
Samtale med Arendal pensjonskasse ved direktør Kjetil Korneliussen
Samtale med hovedverneombud i Arendal kommune, Erik Ose
SFS 2404: Brann- og redningstjeneste
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5. VEDLEGG
5.1 Oversikt over lokale avtaler
Arbeidsgiver

Type avtale

Parter

Når er avtalen
inngått/gyldighet

Hovedpunkter I
avtalen/kommentarer

ØABV, AK

Samarbeidsavtale
m Østre Agder
kommunen

AK, FK, GK, RK,
TK, VK og ÅK

10.06.2020

ØABV, AK

Særavtale, deltid

AK, Fagforb.,
Delta og Nito

ØABV, AK

UMS innkalling

ØABV, AK

Redningsdykker,
dykkeleder
og linemann
A01
Overbefalsvakt
Turnus, kurs
kasernert
mannskap

AK, Delta,
Fagforbundet
og Maskinistforb.
AK, Fagforbundet
og Delta

01.11.2018 m
virkning fra
01.08.2018
01.04.2016

Overordnet drift for
samarbeidet mellom
rådmennene i
samarbeidskommunene
Lønn, risikotillegg og
stillingsprosenter

ØABV, AK
ØABV, AK

GBR, GK

AK, Fagforb. og
Delta

Særavtale 01 vakt
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Fast månedlig godtgjørelse

01.07.2017

Fast månedlig godtgjørelse

Følger HTA,
SFS2404
01.04.2020

Fra 01.01.2021 firedelt
Turnusavtale (RS),
kurs/reise, bytte av
vakt, aktiv og passiv tid,
treningstider og arbeid
på søn- og helligdager
1 – en dag avspassering per
vaktuke som kompensasjon
for overordna vakt på
dagtid.
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INNLEDNING
Arbeidsgruppens anbefaling til vedtak under Østre Agder kommunedirektørs behandling av saken i
møtet 12.januar 2022:
Det er det nye kommunedirektørutvalgets forventning at den utfyllende informasjon som blir gitt i
notatet gir grunnlag for fornyet behandling av spørsmålet om sammenslåing av ØABV og Grimstad
brann- og redningsvesen i representantskapet. Da ut fra skriftlige premisser om at hensynet til både
store og små kommuner skal bli ivaretatt både økonomisk og i form av fortsatt fysisk tilstedeværelse i
alle samarbeidskommuner.

BAKGRUNN FOR NOTATET
Til representantskapets møte 5.november forelå følgende refleksjon fra medlemmene Kjetil Torp
og Bjørn Gunnar Baas:
Bjørn Gunnar og jeg kan ikke gå for forslag til vedtak i saken om sammenslåing av ØABV og GBV. Det
er tydeligvis svært ulike oppfatninger både om regelverk og konsekvenser av dette både praktisk og
økonomisk.
Vi mener det blir prinsipielt feil å skulle vedta å anbefale en sammenslåing på dette grunnlaget, ikke
minst p.g.a. mulige økonomiske konsekvenser.
Det bør da heller ikke være vanskelig å avklare de 3 punktene der brannmestrene påpeker at det ikke
er samsvar mellom vurderingene som legges til grunn av kommunedirektørene og prosjektrapporten.
Dette handler ikke om at Grimstad ikke er velkommen inn i samarbeidet, noe som også understrekes
av de brannmestrene som enda en gang henvender seg til oss. Det er heller ingen «redsel» for
forandring, men et ønske om å kjenne konsekvenser.
På den bakgrunnen fremmer Åmli og Vegårshei følgende forslag på møtet i morgen;
Representantskapet beklager en situasjon der det er vesentlige avvik mellom vurderingene fra
brannmestrene i Åmli, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei og den framlagte
saksframstillingen fra kommunedirektørene.
Før en kan ta stilling til anbefaling av sammenslåing av Østre Agder Brannvesen og Grimstad Brannog redningsvesen er det en forutsetning med en risiko- og sårbarhetsanalyse der følgende avklares:
1.
Plan for og krav til framtidig bemanning i et sammenslått brannvesen, herunder vurdering av
opp-bemanning ved Grimstad Brannstasjon.
2.
Plan for stasjonsstruktur og vurdering av praktiske og økonomiske konsekvenser av
eventuelle endringer.
3.
Samlet oversikt over kostnader og fordeling av disse på den enkelte kommune.

Flertallet i representantskapet vedtok å utsette saken i påvente av en skriftlig tilbakemelding på
punktene.
En arbeidsgruppe bestående av kommunedirektøren i vertskommunen Harald Danielsen,
kommunedirektør i Froland kommune Bo Andre Longum og kommunedirektør i Åmli kommune
Christina Ødegård fikk i oppdrag fra Østre Agder rådmannsutvalg å levere et grunnlag for videre
behandling av saken.

Arbeidsgruppen legger i dette utfyllende notat opp til å besvare spørsmålene som lå til grunn for det
vedtatte utsettelsesforslaget i representantskapets møte 5.november 2021 sak 74-21.

Pkt.1

Plan for og krav til framtidig bemanning i et sammenslått
brannvesen, herunder vurdering av opp-bemanning ved Grimstad
Brannstasjon.

Til grunn for notatet ligger:
Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og
nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) regulerer dimensjonering av et eventuelt
felles brannvesen for ØABV og Grimstad brann og redningsvesen.
Denne nye forskriften trer i kraft 1. mars 2022, og det er denne det henvises til under.
Et sentralt begrep i forskriftens §17 er begrepet tettsted.
Det er Statistisk sentralbyrå som definerer tettsteder, (tall er 1. januar 2021):
 Arendal
37.861 innbyggere
 Grimstad
13.879 innbyggere
 Fevik
6.037 innbyggere
Merknad:
ROS-analysen til Grimstad brannvesen slår sammen Grimstad og Fevik tettsted. Dette er et faglig valg
siden det er rett over 200 meter mellomrom i Vikkilen (maksimumsgrense mellom hus i tettsteder)
mellom tettstedet Grimstad og tettstedet Fevik. Derved definerer ROS-analysen det samlede
tettstedet for Grimstad alene til over 20.000 innbyggere, når en også inkluderer omlag 2.500
studenter/sommerturister.
I et felles brannvesen vil det være Arendal tettsted som er dimensjonerende for den kasernerte
beredskapsstyrken. Andre tettsteder skal dimensjoneres etter utrykningstid og ROS-analyse.
Brannsjefen i ØABV og DSB bekrefter at ny forskrift ikke automatisk utløser krav om økt beredskap.
Også andre deler av forskriften gir føringer for et framtidig felles brannvesen:
§ 8.Forebyggendeanalyse og krav til bemanning
Brann- og redningsvesenet skal utarbeide en forebyggendeanalyse på bakgrunn av
a. risiko- og sårbarhetsanalysen etter forskriften § 7,
b. oppgavene i brann- og eksplosjonsvernloven § 11 og forskrifter gitt i medhold av denne.
Forebyggendeanalysen skal identifisere hvilket personell og hvilken kompetanse som er nødvendig
for å sikre et tilfredsstillende forebyggende arbeid.
Brann- og redningsvesenet skal ha personell til brannforebyggende arbeid etter forskrift av 17.
desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging, og dette skal utføres med minst 0,1 årsverk per 1 000
innbyggere i ansvarsområdet. I tillegg til personell til brannforebyggende arbeid gjelder krav til
årsverk til leder for forebyggende arbeid, jf. forskriften § 11, og krav til bemanning ved feiing og tilsyn
med fyringsanlegg etter forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.
Beslutning vedrørende oppfylling av nevnte forskrift må tas ved behandling av budsjett
handlingsprogram.

§ 13.Beredskapsstyrken
Brann- og redningsvesenets samlede beredskapsstyrke skal bemannes med minst 16 personer,
der minst fire skal være kvalifiserte som utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan
økes med grunnlag i beredskapsanalysen, jf. forskriften § 9.
Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal lokaliseres med grunnlag i
beredskapsanalysen, jf. forskriften § 9. Alle tettsteder skal være dekket av hele eller deler av
beredskapsstyrken. Beredskapsstyrken kan dekke flere tettsteder.
§ 14.Vaktlag
Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler.
Vaktlaget skal styrkes med ytterligere mannskap dersom det er forutsatt i byggesaken at
beredskapen skal ivareta rømningsvei med høyderedskap.
Vaktlaget skal styrkes med ytterligere mannskap dersom kommunen har besluttet at tankbil skal
dekke brann- og redningvesenets behov for slokkevann, jf. Forskrift om organisering, bemanning og
utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften)
§ 15.Antall vaktlag
I tettsteder med 3 000 til 50 000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag i vaktberedskap.
…………..
§ 17.Vaktberedskap
Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal være organisert i en vaktberedskap ut fra
antall innbyggere i det største tettstedet i ansvarsområdet.
…………………..
I tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i vaktlag
bestående av heltidspersonell med kontinuerlig vaktberedskap på brannstasjonen.
Dersom det er krav til ytterligere mannskap etter forskriften § 14, skal personell for
høyderedskap og tankbil ha samme vaktberedskap som vaktlaget for øvrig.
Brann- og redningsvesenet skal uavhengig av kravene i andre til femte ledd sikre innsats i hele
ansvarsområdet, og ha tilstrekkelig beredskap etter risiko- og sårbarhetsanalysen,
beredskapsanalysen og kravet til utrykningstid.

Krav til bemanning i forebyggende virksomhet i et nytt felles brannvesen
Et sammenslått brannvesen er forutsatt i utredningen å ha en samlet ledelse på fire. Hvert av de to
brannvesen har i dag tre ledere. En sammenslått ledelse innebærer at to stillinger kan
omdisponeres/spares.
En av ledere i nytt felles brannvesen skal ha ansvar for forebyggende virksomhet.

Resten dimensjoneres ut fra folketall. I henhold til forskriften skal bemanningen være 0,1 årsverk pr.
tusen innbygger. I et felles brannvesen vil det kreve 9,4 årsverk. Dagens bemanning er leder + 2
årsverk i Grimstad. Leder + 6 årsverk i ØABV.
Det tilkommer 1 årsverk i forbyggende avdeling. Dette er relatert til
økende folketall i regionen og derav økte krav til forebyggende innsats.
Dette er et krav som kommunene i ØABV vil måtte forholde seg til
uavhengig av en eventuell sammenslåing. Utredningen legger til grunn
at beredskapsavdelingen skal dekke opp for 0,4 årsverk innenfor
rammen av sin virksomhet. Tilsetting av kvalifisert personell i en slik
stillingsstørrelse anses hverken hensiktsmessig eller mulig. Det er
kommunedirektørenes vurdering at alle samarbeidskommuner vil måtte
ta sin andel av den stilling den forebyggende avdelingen må styrkes
med.

Risør
Grimstad
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Froland
Åmli
Sum

6743
24000
45474
2436
2126
6097
6075
1793
94744

Krav til bemanning beredskap
Beredskapsbemanningen skal minimum dimensjoneres etter bestemmelsen i §17 1.avsnitt: Brannog redningsvesenets beredskapsstyrke skal være organisert i en vaktberedskap ut fra antall
innbyggere i det største tettstedet i ansvarsområdet.
Dette innebærer at dimensjonerende blir Arendal tettsted med om lag 37.000 innbyggere (egen
beredskap Eydehavn).
ØABV har en etablert praksis for at kommuner som ønsket dimensjonering ut over minimumskrav i
forskrift kan få dette mot å ha en høyere ROS-faktor i betalingsmodellen jfr praksis for Risør og
Tvedestrand. Etablering av batterifabrikk i Arendal, biozin-fabrikk i Åmli eller en vurdering i Grimstad
om ønsket styrking der vil medføre tilsvarende endringer i deres ROS-faktorer.

Pkt.2 Plan for stasjonsstruktur og vurdering av praktiske og økonomiske
konsekvenser av eventuelle endringer.
Til grunn for stasjonsstrukturen ligger gjeldende ROS for ØABV. En sammenslåing av ØABV og
Grimstad brann- og redningsvesen påvirker etter kommunedirektørens vurdering primært
hovedbrannstasjonen på Stoa og brannstasjonen i Grimstad.
Den stasjonen som ligger nærmest de to er stasjonen Kringla i Froland. En viktig funksjon for denne
stasjonen er at den gir hovedbrannstasjonen økt personell kapasitet gjennom deltidsmannskaper.
Stasjonen på Eydehavn vurderes å ha en viktig funksjon gjennom nærhet til regionens hovedhavn.
Den forventes å få en økende betydning i årene som kommer med bakgrunn i sterkt økende
havneaktivitet og nærliggende eksisterende og framtidige næringsområder.

Det er kommunedirektørenes vurdering at resterende stasjoner må videreføres for å sikre nødvendig
tilstedeværelse og lokalkunnskap i alle samarbeidets kommuner.
Kommunedirektøren forventer en grundig gjennomgang av hver enkelt stasjon i forbindelse med
utarbeidelse av ny felles ROS for kommunene i samarbeidet. Denne skal til behandling i hvert
kommunestyre for egen kommunes del.
Ved eventuell etablering av nytt felles brannvesen vil man raskt måtte komme i gang på arbeidet
med en felles ROS basert på de endrede premisser som et nytt og større befolkningsunderlag gir.
Nødvendige ressurser til dette arbeidet vil måtte stilles til rådighet.

Pkt.3 Samlet oversikt over kostnader og fordeling av disse på den enkelte
kommune.
Det vises til beregningen i saken*

*Summen for Grimstad brann- og redningsvesen omfatter 110-sentral, redningsdykking og utgifter til interkommunalt
utvalg mot akuttforurensning. Det gjør ikke tallene for ØABV.

Prinsippet er at etablering av felles brannvesen ikke skal medføre omfordeling mellom kommunene.
Konklusjon
Felles brannvesen for de åtte kommunene lar seg løse uten at det skjer en omfordeling mellom de
åtte kommunene uten at noen må betale for at andre skal spare. Dermed vil gevinstene som knytter
seg til å bli et større brannvesen, høyere samlet kompetanse og kapasitet på forebygging og
beredskap, bli tilgjengelig for alle.
Samtidig vil felles brannvesen bidra til styrket fellesskap mellom de åtte kommunene i Østre Agdersamarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd).

Synspunkt vedrørende planprogram for
Regional plan for senterstruktur og handel i Agder
Agder fylkeskommune har satt i gang arbeidet med regional plan for senterstruktur og handel
i Agder. Utkast til planprogrammet, som beskriver hvordan planprosessen skal gjennomføres,
er sendt på høring. Fram til 10. desember kan alle som ønsker gi innspill til planprogrammet
(følg lenken i den blå boksen øverst på denne siden). Kommunene har fått en forlenget
svarfrist til 15. februar 2022 for å sikre en god lokalpolitisk forankring av planarbeidet.
Formålet med planarbeidet er:


å utarbeide en ny regional plan som bidrar til å skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser
i de eksisterende by-, tettsteds- og bygdesentrene i hele Agder.



å legge grunnlaget for en bærekraftig arealbruk i Agder som reduserer
klimagassutslipp og behovet for biltransport, som minimerer naturinngrep og tap av
jordbruksarealer, og som tar hensyn til historiske bygningsmiljøer.



å komme fram til konkrete retningslinjer, eventuelt bestemmelser, for lokalisering av
handels- og besøksintensive tjenestevirksomheter i Agder.

I utarbeidelsen av planen er det viktig å samarbeide med kommuner og interkommunale
politiske råd, med staten og næringslivet. Det legges opp til at planarbeidet gjennomføres fra
2021 til midten av 2023.
Merknader fra sekretariatsleder
Forhistorien til dette planarbeidet er at det i Vest-Agder fylkeskommune forelå en plan som
på viktige punkt skilte seg fra den vedtatte planen i Aust-Agder. Kommunene i Aust-Agder
hevdet at planen de ble styrt etter begrenset ønskede utviklingsprosjekt mer enn det
kommunene i Vest-Agder møtte. Ut fra en slik forestilling er den planlagte planprosessen
positivt ved at det blir felles regler for hele landsdelen.
Det første punktet i formålet med planarbeidet møter begrensningene i de to neste. Politiske
valg ligger til grunn avveiingen mellom dem.
Fokus på at kompenserende tiltak kan være et nødvendig virkemiddel for å begrense
skadevirkningene ved utbyggingstiltak fanges ikke opp i det foreliggende forslag.
De historiske bygningsmiljøene man finner langs kysten og i innlandets kulturlandskap blir
for lite vektlagt når en benytter formuleringen ta hensyn til. Rent faktisk er disse uvurderlige
ressurser for samfunnsutviklingen ved å representere en av de viktigste ressurser for å bidra til
en ønsket samfunnsutvikling. Målet bør være at disse utgjør enn premiss, som den videre
utvikling skal ta hensyn til, men også at de får lov til å spille hovedrollen i utviklingen av
Agders byer, tettsteder og bygdesentre. Da må nye utviklingsprosjekt forholde seg til dette når
de etableres i tilknytning til kulturhistorisk viktige områder.
Det blir krevende å gi retningslinjer for lokalisering av handels- og besøksintensive
tjenestevirksomheter. Et hovedargument for å begrense spredningen av tjenestetilbud er det
transportbehov det har medført. Overgang til elektriske biler svekker klima argumentet, mens
arealforbruket slike utbyggingstiltak leder til fortsatt er like viktig. Derfor bør målet kunne

dempes i deler av fylket med lavt utbyggingspress, mens det skjerpes i deler av landsdelen der
arealforbruket er høyt.

Synspunkt vedrørende planprogram for
Regional plan for mobilitet
Gjennom regional planstrategi for Agder 2020-2024 (se lenke under) vedtok Agder fylkesting
at det skal utarbeides en ny regional plan for mobilitet Agder.
Regional planstrategi for Agder 2020-2024
Agder fylkeskommune har startet det interne arbeidet med planen. Mer informasjon om
planprosessen blir lagt ut på denne siden fortløpende.
Bakgrunn og hensikt med Regional plan for mobilitet
Begrepet «mobilitet» betyr bevegelighet. Hvis noe er mobilt, så er det lett å flytte. I vår
sammenheng handler mobilitet om transport; hvordan vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi
gjør, når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Det dreiser seg om både personer, varer
og gods.
Hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og
økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.
Kort sagt; klimautslippene skal ned og levekårene skal opp.
Klimagassutslippene skal reduseres med 45 % innen 2030. Transport står for den største
andelen av utslippene på Agder, så det er her de største kuttene må tas. Samtidig er god
mobilitet for alle sentralt for å bedre levekår, legge til rette for deltakelse i samfunnet og øke
verdiskapingen.
Regional plan for mobilitet skal ta for seg fylkeskommunens samlede ansvar og satsing
innenfor mobilitet. Den skal være et nyttig verktøy for å se ulike mobilitetsløsninger og
virkemidler i sammenheng, samt prioritere riktige løsninger innenfor begrensede midler.
Planen kan også bli et styringsverktøy i fylkeskommunens oppfølging av temaet mobilitet i
kommunene. Videre er det i etterkant av fylkessammenslåingen behov for revisjon og
opprydding i planer og strategier på området.
God medvirkning
I prosessen med å utarbeide Regional plan for mobilitet vil Agder fylkeskommune sørge for
god medvirkning fra berørte parter, i tråd med Plan- og bygningsloven.
Merknader fra sekretariatsleder
Forslaget til planprogram Regional plan for mobilitet er litt uklart og kunne vært mer
poengtert.
I arbeidet med gode kommunikasjonsløsninger for Agder så har en ikke klart å se
sammenheng mellom ulike transportformer. Helhetlige sømløse transporttilbud bør
prioriteres. Man må klare å etablere betalingsmodeller som gjør at en reiser på samme billett

på flere transportmidler som for eksempel buss, jernbane og båt. Økt bruk av kollektive
løsninger forutsetter helhetlig tilnærming til innbyggernes transportbehov.
Mobilitet gjennom bruk av luftrommet har til nå bare vært begrenset til flytrafikk, men bruk
av droner i varetransport, overvåking med mer, vil i overskuelig tid bli en aktuell mulighet.
Planprosessen bør peke på forutsetninger for å kunne ta i bruk slike nye muligheter. UiA bør
være en aktuell bidragsyter i vår landsdel.
Pandemien har vist at digitale løsninger framfor fysisk forflytning av innbyggere kan løse
mange oppgaver. Framskrivning av transportbehov og planlegging for å ivareta disse, vil
måtte bygge på premissene Agder har erfart gjennom pandemien. Dette krever nytenkning i
forhold til de løsninger tidligere planer har bygget på.

Til Østre Agder interkommunalt politiske råd (IPR), v/Ole Jørgen Etholm
Agder fylkeskommune er i gang med utarbeidelsen av regional plan for mobilitet for Agder og
regional plan for senterstruktur og handel i Agder. Arbeidet med planene vil pågå fram til
våren 2023, men mye av medvirkningsprosessen til planene vil skje allerede i første halvår
2022.
Kommuner og interkommunale politiske råd er sentrale samarbeidspartnere i utarbeidelsen
av planene. Agder fylkeskommune har behov for dialog både med politikerne og med fagfolk
fra administrasjonene. I tillegg ønsker vi å involvere blant andre næringslivsorganisasjoner,
barn og unge, og statlige aktører.
Med tanke på å rigge gode og effektive medvirkningsprosesser er tilnærmingen vår å
organisere dette regionvis. Etter en samtale med Ole Jørgen Etholm og Siri Asdal den 6.
januar foreslår vi et samarbeid med Østre Agder IPR om å arrangere en workshop som tar
opp viktige temaer som de to planene skal behandle.
Målgruppe: Representantskapet i Østre Agder IPR, pluss andre interesserte politikere fra de
åtte medlemskommunene, og aktuelle fagfolk fra administrasjonene.
Som tidspunkt for workshop’en foreslår vi fredag, 22. april, kl. 9.-13.
Forslag på sted: Fylkestingssalen i fylkeskommunens administrasjonsbygg i Arendal.
Vi håper at representantskapet i Østre Agder interkommunalt politiske råd støtter dette
initiativet. Vi tar gjerne imot innspill fra representantskapet til gjennomføringen av en slik
workshop.
Med vennlig hilsen
Ingvild Møgster Lindaas

Manuel Birnbrich
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