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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler:  

Dato:   

Saksmappe:  15/310 

 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/15 Plan- og miljøutvalget 02.06.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Plan- og miljøutvalget 14.04.15 godkjennes.



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler:  

Dato:   

Saksmappe:  15/310 

 

 

 

Delegerte saker  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/15 Plan- og miljøutvalget 02.06.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker på vedlagte liste tas til etterretning. 
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Delegerte vedtak 
 

Dato: -   Utvalg: Plan- og miljøutvalget 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn   Resultat 

 Innhold    

 

 

14/515 12.03.2015 DS  26/15 RÅD/PM/FINLIN GBNR 37/12 

Karl Oddvar Nilsen  

Melding om delegert vedtak - Tillatelse for deling av boligeiendom og oppretting av ny 

grunneiendom til bolig. Gnr 37 bnr 12 - Åsli. 

 

 

15/203 08.04.2015 DS  36/15 RÅD/PM/FINLIN GBNR 90/283 

Johnny Johansen  

Melding om delegert vedtak -  Tillatelse til endring av carport på enebolig til 

garasjetilbygg. Gnr 90 bnr 283 - Moseveien 21. 

 

 

15/200 09.04.2015 DS  37/15 RÅD/PM/FINLIN GBNR 29/1 

Thorer Krosby  

Melding om delegert vedtak - Tillatelse for tilbygg av driftsbygning for storfe. Gnr 29 

bnr 1 - Wiig. 

 

 

15/212 09.04.2015 DS  38/15 RÅD/PM/FINLIN GBNR 53/3 og 4 

Bjørn Borgund  

Melding om delegert vedtak - Tillatelse for oppføring av tilbygg av driftsbygning. Gnr 

53 bnr 3 og 4 - Kongsbakke. 

 

 

15/232 15.04.2015 DS  39/15 RÅD/PM/FINLIN GBNR 92/28 m.fl. 

Multiconsult AS  

Melding om delegert vedtak - Rammetillatelse for riving av bygninger for ny E18 Ørje-

Riksgrensen. G/bnr. 91/1, 92/27-28, 92/21, 94/16-35-130-27-19-30, 97/17 og 96/3. 

 

 

14/188 17.04.2015 DS  40/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 128/25 

Øyvind Bjerke  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg  - Gnr. 128 bnr. 25, Otteid 

Grendehus 
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11/777 20.04.2015 DS  41/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 16/6 

Erik Krog Maskinservice  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg,  Gnr. 16 bnr. 6 - Heer 

Damtjernveien 39 

 

 

15/67 20.04.2015 DS  42/15 RÅD/PM/FINLIN GBNR 90/186 

Østre Linje arkitektur og landskap as  

Melding om delegert vedtak - Rammetillatelse for oppføring av ny enebolig i Neset. Gnr 

90 bnr 186 - Vika. 

 

 

12/229 20.04.2015 DS  43/15 RÅD/PM/KJEBUR GBNR VEIARKIV - 

UGLAVEIEN 

Thoralf Halvorsrud  

Tillatelse til forlengelse av landbruksvei klasse 7, traktorvei. Uglaveien Gnr. 82 bnr. 4 i 

Marker Kommune. Thoralf Halvorsrud 

 

 

11/208 20.04.2015 DS  44/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 38/14 

Per Østby Maskin og Graveservice  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg,  Gnr. 38 bnr. 14 - Skogli  

 

 

09/809 21.04.2015 DS  45/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 8/30 

Per Østby Maskin og Graveservice  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg Gnr. 8 bnr. 30 - Orderud 

mellom II  

 

 

12/695 22.04.2015 DS  46/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 82/10 

Granli Rør  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg Gnr. 82 bnr. 10, Knepleåsen  

 

 

15/245 24.04.2015 DS  47/15 RÅD/PM/OLEIDE GBNR 57/4 

Jørn Anders Ødegård  

Melding om delegert vedtak - Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr.57 Bnr.4 

 

 

11/179 24.04.2015 DS  48/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 28/28 

Granli Rør  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg, GNR.28, BNR.28 - Aasheim  

 

 

14/206 28.04.2015 DS  49/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 112/8 

Øyvind Bjerke  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg, Gnr. 112, bnr. 8, Furuly - 

bedehus  
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12/203 29.04.2015 DS  50/15 RÅD/PM/OLEIDE GBNR 30/5 

Erland Vikeby  

Melding om delegert vedtak - Fradeling av grunneiendom Kåtorp Gnr.30 bnr.5 

 

 

11/794 29.04.2015 DS  51/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 20/2 

Marker Anlegg AS  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg  Gnr. 20 bnr. 2 - Solvang  

 

 

11/769 30.04.2015 DS  52/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 15/2 

Marker Anlegg AS  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg, Gnr. 15 bnr. 2,4,5 - Hien  

 

 

11/773 30.04.2015 DS  53/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 15/7 

Marker Anlegg AS  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg,  Gnr. 15 bnr. 7- Bjørkheim  

 

 

11/792 04.05.2015 DS  54/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 19/1 

Marker Anlegg AS  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre felles avløpsanlegg 3 boliger Måstad, Gnr. 

19 bnr. 1  

 

 

15/222 04.05.2015 DS  55/15 RÅD/PM/FINLIN GBNR 92/23 

Sandli Bygg A/S  

Melding om delegert vedtak - Tillatelse for gjennoppføring av uthus/garasje ved bolig. 

Gnr 92 bnr 23, 24 - Damholtveien 21. 

 

 

11/793 05.05.2015 DS  56/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 19/8 

Marker Anlegg AS  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg, Gnr. 19 bnr. 8 - Furuly, 

Nordre Måstad  

 

 

12/698 05.05.2015 DS  57/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 82/12 

Raa Graveservice AS  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg  Gnr. 82 bnr. 12- Bjerkely  

 

 

12/699 07.05.2015 DS  59/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 82/14 

Raa Graveservice AS  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg Gnr. 82 bnr. 14 - Halvorsrud 

Østre  
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15/216 19.05.2015 DS  61/15 RÅD/PM/KJEBUR GBNR VEIARKIV - 

Stutåsveien 98/3 

Jens Oskar Olsen Torp  

Tillatelse for nybygging av traktorvei og rundkjøring - Stutåsveien. Gnr. 98 bnr. 3 i 

Marker kommune. Jens Oskar Olsen Torp 

 

 

15/261 21.05.2015 DS  62/15 RÅD/PM/GROGAA GBNR 117/33 

Marker Rørleggerservice  

Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mindre avløpsanlegg,  Gnr. 117 bnr. 33, 

fritidsbolig  

 

 

 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  L32 

Saksbehandler: Ann Kristin Halvorsrud 

Dato:  19.05.2015 

Saksmappe:  11/549 

 

 

 

Klage på vedtak i navnesak 2014/1 i Marker kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/15 Plan- og miljøutvalget 02.06.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker kommune vil benytte klageadgangen i navnesak 2014/1 i Marker kommune og 

opprettholder tidligere vedtak i kommunen vedrørende skrivemåten på Orderud, Høgås og 

Tyndelsrud. 

 

 

Sammendrag: 

Kartverket har gjort vedtak i navnesak 2014/1 i Marker kommune på 12 gårdsnavn og 7 

bruksnavn. 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med adresseringsprosjektet har Marker kommune tidligere fattet vedtak om 

reising av navnesak, jf tabellen under. Etter en høringsrunde har Kartverket nå oversendt 

vedtak fra Stadnavnsnemnda på 12 gårdsnavn og 7 bruksnavn. Vedtaket gjelder også andre 

bruksnavn som er likelydende med disse gårdsnavna og bruksnavna eller der navna inngår 

som en del av andre bruksnavn. Vedlegger vedtak m/vedlegg. Marker kommune har 

videresendt vedtaket til høring til de med klageadgang. 

 

Den vedtatte skrivemåten skal benyttes av det offentlige for eksempel på kart, veiadresser og i 

matrikkelen. Skrivemåten på familienavn / etternavn bestemmes av den enkelte. 

 

 

Kommunens vedtak Språkrådets anbefaling Stadnavnsnemndas 

vedtak 

Opsalveien Oppsalveien Oppsal 

Orderudsetraveien Olerudseterveien Olerud 

Ulfsbyveien Ulsbyveien Ulfsby 

Orderudveien Olerudveien Olerud 

Røenkroken Rønkroken Røen 

Kasboveien Kasbuveien Kasbu 

Lømboveien Lømbuveien Lømbu 

Kjønnaveien Kjoneveien Kjøna 

Joval Jåvall Jåvall 

Høgås Hågås Hågås 

Hiin Hien eller Heen Hin 

Høgåsbråten Hågåsbråtån Hågåsbråten 

Moseby Måsåby eller Måssåby Moseby 

Funderud Fonnerud Fonnerud 

Kjenner Tilrår navnesak Kjenner 

Sandaker Sandåker Sandåker 

Dybvik Djupvik, men tilrår navnesak Djupvik 
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Tyndelsrud Tynnelsrud/Tønnelsrud Tønnelsrud 

Launesveien Lauvnes, men tilrår navnesak Lauvnes 

 

Språkrådet hadde tolket det slik at Heen og Hiin var samme sted. Stadnavnsnemnda har gjort 

seg kjent med at det er to gårdsnavn og vedtatt skrivemåtene Hen og Hin. 

 

En er gjort kjent med at Lov om stadnavn skal opp til ny behandling i Stortinget nå i juni. 

Etter opplysninger fra Kartverket ligger det i forslaget til ny lov, at eieren av en gård kan selv 

bestemme skrivemåten på bruksnavnet. Skrivemåten på gårdsnavnet vil også i fremtiden 

gjøres etter et vedtatt regelverk. Det er nå uvisst når den nye navneloven trer i kraft, men 

sannsynligvis fra 01.01.2016. 

 

Navnesaken som er reist i Marker vil bli behandlet ferdig etter gjeldende lovverk. Hvis det er 

noen som finner grunnlag for gjenåpning av navnesak etter nytt lovverk, når det trer i kraf, er 

det mulig. Dette vil da gjelde bruksnavnet på eiendommen. 

 

Vurdering: 

Stadnavnsnemnda har nå fattet vedtak der skrivemåten på noen av navna er i tråd med 

kommunens vedtak, mens andre vedtatte skrivemåter oppfattes fremmede. Rådmannen er av 

den oppfatning at kommunen ønsker å legge inn klage på skrivemåten på Olerud, Hågås og 

Tønnelsrud. Det er disse navna som er lengst fra det som oppfattes som den «riktige» 

skrivemåten lokalt. Stedsnavnet har med identitet og lokal tilhørighet og det vil oppfattes 

ukjent når stedsnavnet får en annen skrivemåte enn det som har vært bruk eller skrivemåten 

ligger langt unna den lokale uttalen. 

 

Lov om stadnavn skal ta utgangspunkt i lokal uttale og norsk rettskirviing. Orderud/Olerud, 

skriver en lokalt Orderud og uttalen er Olerud med tykk l. Hvis skrivemåten blir Olerud, vil 

den lokale uttalen bli med tynn l. Dette vil lokalt bli et fremmed stedsnavn uten identitet. Av 

den grunn bør skrivemåten her være Orderud. 

 

 

 

Konklusjon: 
Marker kommune klager på skrivemåten for Olerud, Hågås og Tønnelsrud. 

 

Vedlegg: 

Brev fra Kartverker datert 30.03.2015 m/ fullstendig vedtaksliste 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  M80 

Saksbehandler: Vidar Østenby 

Dato:  25.05.2015 

Saksmappe:  13/302 

 

 

 

Utredning om felles brannvesen i Indre Østfold, ny behandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/15 Plan- og miljøutvalget 02.06.2015 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

 Sak 51/14 erstattes av denne sak. 

 Marker kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning 

IKS, med oppstartsdato 1. januar 2016. 

 Marker kommune legger til grunn vedlagte anbefaling og forslag til budsjettrammer 

for Indre Østfold Brann og Redning IKS, som fremkommer i budsjett- og 

økonomiplan. 

 Marker kommune velger ……………………………..  og ………………………… 

som faste medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 

Som varamedlemmer velges ………………………… og ……………………… . 

 Marker kommune ber valgkomiteen komme med innstilling til styresammensetning, til 

behandling i representantskapsmøte senest innen utgangen av september 2015. 

 Marker kommune gir rådmannsgruppen fullmakt til, i nært samarbeid med 

representanter for de tillitsvalgte, å starte rekrutteringsprosessen av brannsjef. 

Ansettelsen skal fullføres av styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS. 

 

 

 

Sammendrag: 

Etter at sak om felles brannvesen i Indre Østfold fikk ulik status i kommunene høsten 2014, 

legges det frem et tilleggsforslag til modell for felles brannvesen, med selskapsavtale, 

budsjett- og økonomiplan. Saken erstatter sak 51/14 av 07.10.2014.  

 

Prosjektgruppen leverte første forslag til modell for felles brannvesen den 15. august 2014. 

Den påfølgende behandlingen i kommunestyrene gav følgende resultat: 

 

1. Hobøl, Spydeberg og Askim har vedtak som på ulike måter ber om et revidert forslag 

til felles brannvesen. 

2. Skiptvet og Trøgstad har utsatt behandlingen i påvente av nærmere dialog mellom 

kommunene 

3. Eidsberg og Marker har vedtatt nytt felles brannvesen på grunnlag av det forslaget 

som ble oversendt.  
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Generelt stilte kommunene seg i utgangspunktet positive til brannsamarbeid. Ordfører i 

Askim tok derfor initiativ til dialog for å finne en vei videre. Det førte til at rådmennene fikk i 

oppdrag å gjøre en nærmere gjennomgang av prosjektets levering med hensyn til 

kostnadsramme og organisering, herunder kostnadseffektivitet og faglig kvalitet. Det ble 

trukket inn en ekstern brannfaglig ressurs
1
 til å vurdere prosjektets levering, samt gi sine 

anbefalinger. 

 

Gjennomgangen resulterte i at prosjektgruppen fikk i oppdrag å levere et tilleggsforslag, dog 

innenfor opprinnelig mandat. Det betyr at vaktberedskapen i hver kommune vil være som i 

dag. Følgende alternativer for organisering skulle utredes: 

 

1. Samling av alle brannfaglige dagfunksjoner i Askim
2
. 

a. Tilpasning av Askim brannstasjon 

 

2. Samling av hele forebyggende avdeling, samt brannsjef, i Eidsberg eller Spydeberg. 

Administrativ beredskap blir i Askim. 

a. Tilpasning av Eidsberg brannstasjon, eller 

b. Tilpasning av Spydeberg/Hobøl brannstasjon 

 

Prosjektgruppen ble utvidet med sekretærene for faggruppene, samt rådmannen i Skiptvet.  

I samarbeid med eiendomsavdelingene i de tre kommunene Spydeberg, Askim og Eidsberg 

har det blitt utarbeidet ombyggingsprospekter med kostnadsoverslag for de tre stasjonene. På 

grunnlag av ombyggingskostnadene og leiekostnader, vil løsningene for Eidsberg og 

Spydeberg være rimeligst og årlig ligge 5-600 000 lavere enn Askim. 

Prosjektgruppens foreslår å samle ledelse, tilsynspersonell og feiere i Eidsberg. 

Dagberedskapen i Askim suppleres med to beredskapspersoner.  

 

Prosjektgruppens anbefaling i vedlagte tilleggsforslag kan oppsummeres på følgende måte: 

 Ut ifra politiske tilbakemeldinger vil det være riktig å velge et rimelig alternativ. I et 

fremtidsperspektiv, med strukturelle endringer av brannvesenet, er det klokt å 

begrense investeringskostnaden for dagens modell. 

 Man ser ikke direkte driftsmessige konsekvenser ved å samle alle avdelingene i 

Askim, som evt. kunne oppveie for kostnadsforskjellen. 

 Foreslått løsning vil kreve at brannsjefen er bevisst på kulturbygging og samhandling 

mellom avdelingene. Prosjektgruppen forutsetter da at avdelingsleder beredskap har 

kontor sammen med øvrig ledelse, slik at koordinering og dialog mellom avdelingene 

kan ivaretas. 

 Løsningen mellom Eidsberg og Askim er både prismessig gunstig og imøtekommer 

mye av den prinsipielle tenkningen som ble vektlagt i det opprinnelige forslaget.  

                                                 
1
 Dag Christian Holte, brannsjef i Nordre Follo Brannvesen IKS 

2
 Som en del av de nye forutsetningene ble hele brannstasjonen i Askim gjort tilgjengelig for prosjektets 

vurdering 
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 En gjennomføring nå er av stor betydning for et best mulig grep om brann- og 

redningsarbeidet i de involverte kommunene sett under ett. 

Foreslått løsning reduserer 3 % pr. utgiftspost, i forhold til opprinnelig forslag, bortsett fra på 

lønn. Administrasjon og feier er redusert med til sammen 2 årsverk. Inntektsmessig er 

budsjettet justert særlig i forhold til forventet inntekt for unødige utrykninger. Ut over 

etableringskostnadene, ventes ingen nevneverdige endringer på drift eller investering i første 

økonomiperiode.  

 

Vurderinger 

Faglige forhold 

Prosjekt felles brannvesen i Indre Østfold er etablert gjennom en forventning om at et felles 

brannvesen vil gi bedre kvalitet på tjenestene, bedre utnyttelse av investerte midler og 

innsparinger på sikt. Kvaliteten på det forebyggende arbeidet vil kunne bli enda bedre, noe 

den opprinnelige rapporten dokumenterer. Kvaliteten ved interkommunale brann- og 

redningsvesen er generelt bedre enn de kommunale, og kvaliteten øker med antall innbyggere 

som brannvesenet dekker. Videre er det målbart at brann- og redningsvesen med egen 

forebyggende avdeling har bedre resultater med det forebyggende arbeidet. 

 

Innen beredskap ser man blant annet bedre muligheter for å håndtere større hendelser, 

overordnet flåtestyring og spesialisering. En hensiktsmessig fordeling og bruk av utstyr og 

personell vil kunne gi både faglige og økonomiske nytteeffekter. DSB har gjennom 

«brannstudien» pekt på behovet for en kvalitetsøkning i brann- og redningstjenesten i Norge, 

og argumenterer for at større organisatoriske enheter er løsningen på dette.
3
  

 

Brannvesenene i Indre Østfold har ved tilsyn fra DSB i 2013 fått følgende anmerkning: 

«Samarbeid. Kommunen må søke samarbeid med flere kommuner for best mulig å utnytte 

samlet kompetanse i regionen. I en forebyggende avdeling med flere heltidsstillinger vil man 

få et større fagmiljø som er mindre sårbart ved fravær og vakante stillinger. DSB har god 

erfaring med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det 

brannforebyggende arbeidet.» Dette er så langt ikke formulert som avvik, men likevel et 

forhold som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke. 

 

Som en vesentlig forutsetning for tilleggsforslaget, er det lagt til grunn at feiere og 

tilsynspersonell skal samlokaliseres. Ny forskrift er under utarbeiding; feierne vil få andre 

arbeidsoppgaver som vil innebære en tettere kobling med tilsynspersonellet. Det legges opp 

til en risikobasert vurdering på utsatte grupper, og at disse gruppene får en videre 

brannforebyggende oppfølging. Feiertjenesten vil trolig få et mer brannforebyggende rettet 

fokus. Det vurderes derfor som et vesentlig grep å samlokalisere hele brannforebyggende 

avdeling. 

 

Beredskapspersonell, som skal jobbe med beredskapsplanlegging og øvelser, samhandling 

med andre beredskapsaktører og kompetanseutvikling, plasseres sammen med 

                                                 
3
 20.04.15 er det sendt ut brev til brann- og redningsvesenene i Norge med forespørsel om pilotprosjekter for 

etablering av brann- og redningsvesen innenfor grensene for de nye politidistriktene.  
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dagberedskapen i Askim. Den lokale beredskapen ved hver enkelt stasjon er opprettholdt og 

videreført som i dag. 

 

En større samling av faggruppene hensyntar de anbefalinger som er gitt gjennom den eksterne 

gjennomgangen. Den faglige utvekslingen ville ha vært mest fleksibel med en modell der 

både beredskap og forebyggende avdeling er samlet. Ved en delt løsning kan man imidlertid 

styrke beredskapsinnsatsen ved og ut ifra en annen lokalisering. Når det nå skisseres en 

løsning med forebyggende avdeling på ett sted og beredskap ett annet sted, må den nye 

organisasjonen være bevisst på organisering og planlegging for å oppnå de fordelere man ville 

hatt av samlokalisering. 

En delt løsning gir altså generelt noe mer ledelsesutfordringer. Alle store brannvesen, som har 

flere bemannede stasjoner, må håndtere utfordringen med å skape enhet i brannvesenet. Dette 

hindrer ikke brannvesenet i å søke sammenslåing og større distrikter.  

 

Økonomi 

Prosjektgruppen har lagt vekt på å holde felles brannvesen innenfor dagens kostnadsramme, 

slik det er formulert i prosjektdirektivet fra begynnelsen, og slik forventningen er gjentatt i to 

av kommunestyrenes behandlinger
4
. Man har derfor ikke sett muligheten for å redusere 

budsjettet i den grad at det økonomisk kan forsvares å samle alle dagfunksjoner under samme 

tak.  

 

I budsjettet er det allerede tatt ut en effekt ved å legge opp til at de beredskapsmenn som 

jobber på heltid (4 + 2) skal til sammen utføre 1 årsverk forebyggende arbeid. Andre 

kvantitative besparelser ved samlokalisering vil være marginale. Når det likevel er gode 

grunner for å samle tjenestene, ser man at befolkningsutviklingen i Spydeberg/Knapstad og 

Mysen vil fremtvinge krav om dagberedskap innen en 10-15 års periode. Det vil da være tid 

for å omstrukturere brannvesenet og investere i en heldøgns stasjon sentralt i regionen langs 

E-18. Man finner derfor grunn til å holde investeringene i dag nede. 

 

Den foreslåtte modellen presenterer en administrativ brannfaglig bemanning som er redusert 

fra 10,3 til 9,3 årsverk. Reduksjonen gjelder antall beredskapspersoner som skal jobbe med 

beredskapsplanlegging, samhandling med andre beredskapsaktører og kompetanseutvikling. 

Selv om det tas bort 1 årsverk, oppnås ikke reduserte lønnskostnader sammenliknet med 

forrige budsjett. Dette forklares med at man i forrige runde benyttet for lav sjablong i 

lønnsberegningen og det ble ikke tatt høyde for kostnader til to brannsjeflønninger og lønn til 

varabrannsjef. Feiertjenesten reduseres fra 9 til 8 mann. Dette medfører reduserte feieravgift 

med 6-7 % fra forrige oppsett. 

 

Budsjettet er basert på regnskapene fra det enkelte brannvesen. Det er også gjort et arbeid for 

å synliggjøre og ta med eventuelle skjulte kostnader. I de fleste kommunene i brannprosjektet 

er det funnet avvik på antall årsverk knyttet til administrative brannfaglige funksjoner. I 

enkelte tilfeller er dette en åpenbar mangel. I andre tilfeller er funksjonen tillagt en annen 

kommunal stilling uten at tid bruk til brannfaglige oppgaver er dokumentert eller 

fremkommer i brannvesenets regnskap. Dette representerer i så måte et skjult kostnadsbilde, 

                                                 
4
 Vedtak fra Hobøl og Spydeberg kommuner høsten 2014. 
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som nå kommer til syne og som forholdsmessig vil påvirke den enkelte kommunes utgifter 

overfor et felles selskap. 

 

Besparelser på sikt vil dreie seg om naturlig avgang/reduksjon av personell som deltar i 

overordnet vaktfunksjon, og lavere investeringskostnader. Det forutsettes at nytt felles 

brannvesen jobber videre med utalarmeringsrutiner og intern organisering for rasjonell og 

effektiv drift.  Det forventes en generell økning på inntektssiden i form av salg av tjenester, 

kurs og produkter. 

 

Når vi kommer til innsparinger på investeringssiden, kan selskapet tilpasse bilparken til det 

som anses som mest hensiktsmessig. I stedet for å investere i store mannskapsbiler, kan man 

velge mindre og hurtiggående biler, med moderne slukkeutstyr, som en førsteinnsats. Ut ifra 

den utstyrspark som kommunene har i dag, ventes ikke store investeringer de nærmeste årene.  

 

Lokale forhold 

I budsjett- og økonomiplan er det tatt høyde for alle kostnader og inntekter. Når man her skal 

fremstille de økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune, er følgende forutsetninger 

lagt til grunn: 

 Husleie med FDV er fastsatt etter en felles norm
5
, for å synliggjøre utgiften for 

selskapet og totalt sett fremstå som et 0-sumsspill for kommunene i forhold til faktisk 

arealbruk. 

 Kapitalkostnaden/inntekten (resultatet av inn- og utbetaling stort utstyr) er satt opp for 

seg. 

Opplevd resultat beskriver hvordan nytt felles brannvesen påvirker 2016 budsjettet for Marker 

kommune. Av hensyn til sammenlikningen med opprinnelig forslag, er det benyttet tall for 

2015 i prosjektgruppens oppsett. Ved innarbeidelse i kommunens budsjett for 2016, må det 

derfor tas høyde for lønn- og prisvekst. 

For Marker vil tallene se slik ut: 

Budsjettresultat   -168 293 

Resultat av inn- og utbetaling, stort utstyr 121 847 

   Sum -46 446 

      

Avvik, lønn 214 620 

      

Opplevd resultat 168 174 

Budsjettet viser at Marker kommune får et positivt resultat på nær 170 000 kroner. 

Kommunen må imidlertid betale 121 847,- årlig de neste 10 år, for å håndtere kapitalutgiftene 

for stort utstyr. 

 

Regnskapsgjennomgangen har vist at Marker kommune i 2013 hadde avvik på lønns-

kostnader på omlag 202 300,- (214 620,- i 2015-tall). Beløpet er beregnet på grunnlag av 

avvik fra dimensjoneringsforskriftens krav. 

                                                 
5
 Beskrevet i budsjett- og økonomiplan som følger denne sak. 
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Det opplevde resultatet for Marker kommune er således ca. 46 000,- bedre enn om Marker 

skulle lukke det regnskapsmessige avviket som et selvstendig brannvesen.  

 

Forklaringen på at Marker kommune ikke sparer mer på fellesløsningen, er at 

kapitalkostnadene for stort utstyr tar bort store deler av effekten i dette regnestykket. 

Gevinsten vil imidlertid hentes inn ved at investeringsbehovet og -kostnaden vil reduseres 

betraktelig i ett nytt felles brannvesen. 

 

Andre forhold 

I det driftsforberedende arbeidet må det gjøres avtaler om både husleie, teknisk vakt (gjelder 

to av kommunene), sambruk av utstyr og ordninger for deltidsmannskaper som er ansatt i 

kommunene. Et generelt prinsipp er at den praksis som har vært skal videreføres, så fremt 

ikke regnskapsoppsettet fra den enkelte kommune er basert på noe annet. 

Indre Østfold Brann og Redning IKS vil få nærmere 120 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Det 

betyr at et flertall av de ansatte kan kreve at inntil en tredjedel men minst to, av styrets 

medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte (IKS-lovens § 10). Når styret 

skal bestå av 7 eiervalgte medlemmer, kan 2 ansatte bli innvalgt i tillegg. 

 

Oppsummering 

Faglig sett er det tungtveiende grunner for å slå sammen brannvesenene i Indre Østfold. I 

fremlagte forslag er det funnet en hensiktsmessig løsning innenfor dagens 

brannstasjonsstruktur, som forventes å gi effekter innen forebygging, feiing og beredskap.  

 

Selskapet vil oppfylle kravene til dimensjonering med en lavere bemanning enn det 

kommunene har krav til hver for seg. Ressurser til merkantile tjenester og IKT skal være lagt 

på et minimumsnivå, og det blir kommunenes utfordring å finne motsvarende besparelser.  

 

Det er funnet løsninger for kostnadsfordeling som skal være rettferdige mot dagens 

utgiftsnivå for det enkelte brannvesen. Videre er det laget hensiktsmessige ordninger for 

selskapets egenkapital, og det er sørget for en tilbakebetaling av de anleggs- og omløpsmidler 

som den enkelte kommune overfører til selskapet. Kommunene vil oppleve kostnadsbildet 

forskjellig ut ifra sine forutsetninger: Ulike verdier i anleggsmidler og varierende 

regnskapsmessige avvik. 

 

Nytt felles brannvesen blir bedre og rimeligere enn om kommunene skulle ha oppfylt 

dimensjoneringsforskriften hver for seg. Ved foreslått løsning vil alle kommuner vil få et 

lovlig godkjent brannvesen. Indre Østfold Brann og Redning IKS anbefales som felles 

organisering av brannvesenet i Indre Østfold. 

 

Vedlegg 

1. Selskapsavtale for Indre Østfold brann og redning, 29.04.15 

2. Tilleggsforslag, 29.04.15 

3. Budsjett- og økonomiplan, 29.04.15



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  026 M40 

Saksbehandler: Vidar Østenby 

Dato:  26.05.2015 

Saksmappe:  15/258 

 

 

 

Avtale mellom Driftsassistansen i Østfold IKS og Marker 

kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/15 Plan- og miljøutvalget 02.06.2015 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret: 

Marker kommune godkjenner ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS, med 

følgende fordeling av eierandeler 

 

Kommune Eierandel (%) 

  

Askim 6,49 

Eidsberg 6,12 

Fredrikstad 14,12 

Halden 9,85 

Hobøl 3,53 

Hvaler 3,45 

Marker 3,39 

Moss 9,96 

Rakkestad 4,80 

Rygge 6,47 

Rømskog 1,08 

Råde 4,22 

Sarpsborg 11,99 

Skiptvet 3,40 

Spydeberg 3,57 

Trøgstad 3,55 

Våler 3,51 

  

Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes 

eierandel i selskapet. 

 

 

 

 

Bakgrunn: 

Selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) er omarbeidet i henhold til den 

malen som benyttes for interkommunale selskaper i Indre Østfold. Det er også utarbeidet 

eierstrategi for selskapet. Aremark kommune har trukket seg fra samarbeidet, som nå omfatter 

alle andre kommuner i Østfold. 
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I selskapsavtalen for DaØ skal det angis hvem som er eiere av selskapet og hvilke eierandeler 

de ulike eierne har i selskapet. For at foretaksregisteret skal kunne godkjenne ny 

selskapsavtale må det vedlegges kopi av at dette er behandlet og godkjent i hver enkelt 

eierkommune.  

 

Saksopplysninger 

Driftsassistansen i Østfold IKS eies i dag av 17 kommuner i Østfold. Sarpsborg og Hvaler 

gikk inn i samarbeidet ved forrige revidering av avtalen, mens Aremark nå trekker seg ut. 

  

Vurdering 

Formålet med selskapet er følgende: 

 

 
Marker kommune har benyttet seg aktivt av selskapets tjenester. Hver kommune får utført 

oppdrag i forhold til en timebank som tildeles hver kommune etter økonomiske bidrag. Både i 

forbindelse med kartlegging av ledningsnettet og kontroll av spredte avløpsanlegg har vi 

benyttet oss av selskapets kompetanse, som et viktig supplement til det vi har selv. Vår 

økonomiske andel var i 2014 kr 66.229 + mva. 

 

Alternativet til å delta i fellesskapet er å ansette tilsvarende kompetanse selv eller kjøpe den 

av uavhengige konsulenter. Marker kommune ser det som hensiktsmessig å kunne delta i 

samarbeidet og har ikke vurdert utmelding som en del av de innsparinger som skjer i 

kommunen. Med de behov vi har for utbedringer og investeringer i kommunalt anlegg i 

fremtiden, anser vi dette være en god måte å få tilgang på aktuell kompetanse. 

  

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til endring av selskapsavtale godkjennes. En ser 

det som en fordel at flest mulig av fylkets kommuner er med i Driftsassistansen. 

 

Vedlegg: 

Forslag til selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  GBNR 94/224 

Saksbehandler: Finn Lindblad 

Dato:  25.05.2015 

Saksmappe:  15/297 

 

 

 

Søknad om midlertidig oppføring av brakkerigger for bolig og 

kantine til veianlegg ny E-18 på Sletta Industriområde Gnr. 94 

bnr. 224 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/15 Plan- og miljøutvalget 02.06.2015 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Det gis midlertidig dispensasjon fra regulert industriformål i byggeperioden med ny  

E-18 for tre anleggsbrakkebygg med beboelse ihht tegninger datert 13.02.2012, på gnr 

94 bnr 224 i Sletta Industriområde.  

2. Søknad om tillatelse til tiltak godkjennes med forbehold om at plan og bygningsloven 

med forskrifter etterfølges. 

3. Tiltaket må ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene for Energiverkets 

kabel/ledningsnett, eller påføre skade på dette. 

4. De midlertidige brakkene forutsettes å ha tilstrekkelig utførelse og at sikkerhet ved 

brann overholdes med brannslukningsutstyr, varslingsanlegg og rømningsveier med 

skilt.   

5. Anleggsbrakkene må tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett, og det må monteres 

vannmåler på hovedvanntilførsel til eiendommen. 

6. Det må foreligge samtykke fra arbeidstilsynet. 

7. Mattilsynet er myndighet for kantine og næringsmidler.  

8. Byggverkene kan ikke ha en farge som gir ett dårlig visuelt inntrykk. 

9. Hæhre Entreprenør AS godkjennes for omsøkte ansvarsområder.  

10. Ved endrede ansvarsforhold må det sendes inn søknad om dette til kommunen. 

11. Det må sendes inn søknad om midlertidig brukstillatelse med sluttført 

gjennomføringsplan når tiltaket er ferdig utført og skal tas i bruk.  

12. Når foretakets arbeider med ny E-18 er utført, må tiltakene fjernes. 

 

 

Sammendrag: 

 

Det foreligger søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av anleggsbrakkerigg på 

industritomt i Sletta industriområde. Det søkes dispensasjon for beboelse i regulert 

industritomt. 

 

Saken fremmes for plan- og miljøutvalget med forslag om at det gis dispensasjon.  

Det tas forhold om evt nabomerknader. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Eiendom:        Gnr 94 bnr 224 – Sletta industriområde 

Søker:            Hæhre Entreprenør AS, postboks 73, 3371 Vikersund. 
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Søknad om tiltak datert 12.05.2015 omfatter midlertidig oppføring av tre brakkebygg, to 

boligbrakker og en kantinebrakke som anleggsrigg i forbindelse med veianlegget ny E-18 fra 

Ørje til Svenskegrensen.  

 

Brakkebygningene oppføres på gnr 94 bnr 224 i Sletta Industriområde, og denne befinner seg 

nordøst i feltet som ett tilleggsareal til 94/195, Sletta 5 og Ørje Bil-demontering. Eiendommen 

har ett areal på 6241,7 kvm. Tomten er tidligere etter tillatelse fra kommunen planert og 

opparbeidet med en 4,3 m høy loddrett fjellvegg i nord.   

 

Situasjonskart og tegninger viser 3 bygninger. I øst er det to boligbrakkebygg plassert i nord-

sør retning med 8 m avstand. Bygningene er i to etasjer og med ett vindu på hver side i hver 

brakkedel. Lengden er 46,9 m og bredden er 8,5/8,0 m og det er 11 rom på hver side i hver 

etasje på de to brakkeriggene, dvs totalt 88 rom. I den søndre delen av brakkene er det 

fellesrom med garderober og sanitære rom.  Mønehøyden er 7,3 m målt fra terreng. 

 

Ei boligbrakke har ett bebygd areal BYA på 392,7 kvm, og ett bruksareal BRA på 752 kvm. 

 

Kantinebrakke har ett bebygd areal på 398,7 kvm og ett bruksareal BRA på 395 kvm. Den er 

46,9 m lang og 8,5 m bred, i 1 etasje og ca 4 m høy. Den inneholder spiserom, kjøkken og 

diverse personalrom. 

 

Hele tiltaket med alle brakkeriggbygningene utgjør totalt ca 1184 kvm bebygd areal og 1809 

kvm BRA bruksareal.  

 

Tiltaket omfattes av reguleringsplan for Sletta 1987. Bestemmelsene sier at i tillegg til 

industribebyggelse kan det oppføres bebyggelse for Lager. Bebyggelsen kan oppføres i 2 

etasjer og gesimshøyden kan ikke være over 7 m. Brutto utnyttingsgrad er U = 0,6.  

 

Tiltaket som er boligbrakker er ikke i samsvar med plangrunnlaget. 

 

Det foreligger dispensasjonssøknad for tiltaket mottatt 21.05.2015, og det søkes om 

dispensasjon fra industriformålet i reguleringsplan for området. Det søkes om midlertidig 

dispensasjon for boligbrakker og kantine fram til 31.12.2017. Brakkene skal benyttes til 

innkvartering og av arbeidere som skal bygge ny E-18 Riksgrensen-Ørje.  Det bekreftes i 

søknaden av E. Kristiansen at Statens Vegvesen er positive til etablering av anleggs-/boligrigg 

på denne eiendommen gnr 94 bnr 224.   

 

 

Kommunens vurdering: 

 

Dispensasjon for plassering av anleggsbrakkerigg i ett industriområde har få ulemper i forhold 

til andre områder som for eksempel har boliger eller fritidsboliger.  Tiltaket er midlertidig og 

det er ingen ulemper når veibyggingen er over.  

 

Brakkeriggen er for anlegg av offentlig vei. Statens Vegvesen er tiltakshaver for ny E-18 øst 

for Ørje. Interessene for samfunn og allmennheten i en ny vei er en klar fordel for 

dispensasjon.  
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Tomten befinner seg relativt nære anleggsområdet og ihht til SAK § 4-2 a er bygninger på 

eller i direkte tilknytning til bygge- og anleggstomt hvor arbeid pågår unntatt byggesaks-

behandling. Offentlig veianlegg med Statens vegvesen som tiltakshavere r også unntatt. 

Dette medvirker til økte fordeler så det kan gis dispensasjon.  

 

I forhold til Plan- og bygningslovens krav i § 19 anses ikke hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, i dette tilfelle industriformålet å bli vesentlig tilsidesatt og det anses å være en 

klar overvekt av fordeler så det kan gis dispensasjon.  

 

Det er sendt nabovarsel 13.05.2015 og det er ved utsendelse ikke klart om det foreligger 

merknader. Fristen er 29.05 og evt nabomerknader vil foreligge før utvalgsmøtet.  

 

Konklusjon: 

 

Det kan gis en midlertidig dispensasjon for omsøkt anleggsbrakkerigg som omsøkt på tomt i 

Sletta Industriområde.  

 

Søknad om tiltak godkjennes som ett midlertidig tiltak. 

 

Det foreligger gjennomføringsplan for tiltaket datert 12.05.2012 og denne bekrefter at det kan 

gis igangsettingstillatelse.  

  

Hæhre Entreprenør AS org.nr 986420010 søker ansvarsrett som ansvarlig søker SØK, 

Ansvarlig for prosjektering PRO, utførelse UTF, og kontroll av plassering i tiltaksklasse 1.  

Foretaket har sentral godkjenning (26.11.2016) og denne dekker søker ansvar, overordnet 

ansvar for prosjektering, utførelse og kontroll i tiltaksklasse 2-3. 

  

Det må sendes inn søknad om midlertidig brukstillatelse med sluttført gjennomføringsplan når 

arbeidet er ferdig utført.  Dokumentasjon på samtykke fra arbeidstilsynet og evt Mattilsynet 

må sendes inn sammen med denne søknaden. Oppmålingsdata for nye utvendige va-ledninger 

må sendes inn, dette i koordinater og med kart. Ved større endringer bør det sendes inn riktige 

tegninger og kart.  

 

Det må foreligge midlertidig brukstillatelse av kommunen før bygningene tas i bruk.  

 

Plan- og bygningsloven sier i § 29 1-2 at ethvert tiltak skal ha en god arkitektonisk utforming 

og en god visuell kvalitet både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og 

naturlige omgivelser og plassering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om dispensasjon med søknad om tiltak. 

Situasjonskart og tegninger av anleggsbrakkeriggen. 
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Vedtak i navnesak 2014/1 i Marker kommune - 12 gardsnavn - 7 bruksnavn 


 


I forbindelse med adressering har Kartverket etter anmodning fra Marker kommune reist 


navnesak for 12 gardsnavn og 7 bruksnavn i kommunen. Etter en høringsrunde i kommunen og 


hos Stedsnavntjenesten, har Kartverket gjort vedtak om skrivemåten av de 19 navna og 


avledede natur- og seternavn. Vedtaket gjelder også andre bruksnavn som er likelydende med 


disse gardsnavna og bruksnavna, eller der navna inngår som en del av andre bruksnavn. 


 


Vedtak 


Med hjemmel i lov om stadnamn § 5 tredje ledd vedtar Kartverket at 12 gardsnavn i Marker 


kommune skal skrives slik: 


 


Gardsnr. Vedtak 


1  Oppsal 


8  Olerud 


4  Ulfsby 


40  Røen 


101  Kasbu 


3  Jåvall 


17  Hågås 


7  Hen 


15  Hin 


27  Moseby 


36  Fonnerud 


134  Djupvik 


 


Kartverket vedtar at 7 bruksnavn i Marker kommune skal skrives slik (vedtaket gjelder også 


andre bruksnavn der disse bruksnavna inngår som en del): 


 


Bruksnr. Vedtak 


3/1  Tjernsmo 


101/9 m.fl. Lømbu 


119/1  Kjøna 


33/-  Kjenner 


109/7,16/3 Sandåker 


29/1,2  Tønnelsrud 


44/4  Lauvnes 
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Drøfting - gardsnavn 


 


Gnr. 1 Oppsal 


Kartverket vedtar skrivemåten Oppsal i samsvar med tilrådingen fra stedsnavntjenesten, med 


grunnlag i uttalen med kort vokal i førsteleddet og norsk rettskriving, jf. § 4 andre ledd i lov om 


stadnamn. I to lokale høringssvar var det ønske om skrivemåten Opsal, mens det var ett 


høringssvar med ønske om Oppsal. Begge skrivemåtene har lang skrifttradisjon. 


 


Gnr. 8 Olerud 


Kartverket vedtar skrivemåten Olerud i samsvar med tilrådingen fra stedsnavntjenesten, med 


grunnlag i uttalen med tjukk l i førsteleddet. Både skrivemåten med -rd- i Orderud og med -l- i 


Olerud har lang skrifttradisjon. Oluf Rygh i Norske Gaardnavne forklarer navnet som norrønt 


*Ólaruð, og stedsnavntjenesten mener den forklaringen er sannsynlig. Når det etymologiske 


grunnlaget er usikkert, er det vanlig å legge normeringen nær den nedarvede uttalen, og det gir 


grunnlag for å velge skrivemåten med -l- i dette navnet. Det kom ikke noen høringsuttalelser i 


saken. 


 


Gnr. 4 Ulfsby 


Kartverket vedtar skrivemåten Ulfsby for gardsnr. 4 i samsvar med navnets sannsynlige 


opphav, nedarvet uttale og norsk rettskriving. Historisk var garden delt inn i gardsnr. 4 Nordre 


Ulfsby og gardsnr. 5 Søndre Ulfsby, men de to er siden slått sammen til gardsnr. 4. 


Navneleddet Nordre faller derfor bort både i navnet på garden og på de ulike brukene såframt 


det ikke fortsatt brukes lokalt på noen av brukene. 


 


Stedsnavntjenesten skriver at det kan argumenteres for både Ulsby og Ulfsby, men at de lander 


på Ulsby fordi det er mest i tråd med uttalen. Samtidig peker de på at Ulfsby tydeligst viser 


navnets historiske opphav, og de åpner subsidiært for skrivemåten Ulvsby, som de skriver er 


ortografisk mest rett.  


 


Vi har tatt med i vurderingen at konsonantsekvensen -lfsb- er vanskelig å uttale, og at det er 


vanlig i dagligtalen med bortfall av en konsonantlyd i slike sekvenser uavhengig av om den 


bortfalte lyden uttales når førsteleddet ikke står i en slik sammensetning. For eksempel ville 


man heller ikke uttalt f-lyden i setningen «Nå er det Ulfs tur», som normalt ville hett /nå: æ: De 


uLs tu:r/. En tydelig uttale av f ville her vært påfallende, men etter gjeldende rettskrivings-


prinsipp er det likevel selvsagt å skrive f-en i Ulfs. 


 


Flere av eldste forekomstene av navnet har en skriftform som tyder på at navnet kommer av 


mannsnavnet Ulfr: Wlfsbø/Vlfsbø (1400), Wluβby (1575) og Wluβbye (1593). Skrifttradisjonen 


senere er ikke entydig, det har vært både former med og uten f eller v i lang tid. Det kom ikke 


lokale høringsuttalelser i saken. 


 


Gnr. 40 Røen 


Kartverket vedtar skrivemåten Røen i samsvar med skrifttradisjonen og navnets sannsynlige 


opphav. Stedsnavntjenesten opplyser at navnet i Kåre Hoels Bustadnavn i Østfold er forklart 


som enten bestemt form dativ av ruð ‘rydning’, eller bestemt form av ordet rjóðr ‘rydning, 


glenne’. De vurderer det slik at ut fra Kåre Hoels foretrukne tolkning av navnet som et ord i 


bestemt form, vil skrivemåten Røen være riktigere enn Røn, men de velger likevel å tilrå Røn 


pga. nedarvet uttale.  


 


I Norske Gaardnavne er navnet forklart som et mulig gammelnorsk *Rœn, en sammensetning 


av ró ‘krok’ og vin ‘eng’. Kartverket mener at Røen i større grad gjenspeiler de ulike 


tolkningsalternativene, både om det kommer av *Róvin, eller om det kommer av bestemt form 


av ruð eller rjóðr. Det kom to høringsuttalelser med ønske om skrivemåten Røen. 
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Gnr. 101 Kasbu 


Kartverket vedtar skrivemåten Kasbu i samsvar med nedarvet uttale og navnets opphav. 


Vedtaket følger tilrådingen fra stedsnavntjenesten. Lokal, nedarvet uttale er ifølge alle kilder 


med -bu. Eieren av 101/17, Jan Henning Ruud, mener at Kasbo er riktig skrivemåte, og han har 


lagt ved noen dokument der navnet er skrevet dels som Kasbo, og dels som Kasebuhaugen 


(bruk 101/17) eller Kastbo. Skrivemåten har vekslet mye gjennom århundrene, og skrivemåter 


med -bu(e) har forekommet iallfall siden 1753. 


 


Gnr. 3 Jåvall 


Kartverket vedtar skrivemåten Jåvall i samsvar med nedarvet uttale og tilrådingen fra 


stedsnavntjenesten. Stedsnavntjenesten skriver at førsteleddet kan komme av plantenavnet 


jåblom, ljogras eller jogar. Andreleddet er ordet voll, som kan ha overgang til vall og väll, jf. 


svensk vall. Vokalen i andreleddet er kort, noe som også understøtter en skrivemåte med 


dobbelkonsonant. Det kom ingen høringsuttalelser om navnet, men Reidar Joval la ved noen 


gamle kart der navnet var skrevet Joval. Vedrørende navnet på bruk 1 Tjernsmo, se under 


drøftinga av bruksnavn nedenfor. 


 


Gnr. 17 Hågås 


Kartverket vedtar skrivemåten Hågås i samsvar med nedarvet uttale og tilrådingen fra 


stedsnavntjenesten. Det er etter deres utredning om navnet lite som tyder på at navnet 


kommer fra adjektivet høg. Trolig kommer navnet fra haug, der diftongen er assimilert med 


vokalen i andreleddet -ås. Nedarvet uttale er /hå:g`ås/. Av navnehistorikken ser det ut til at 


uttalen med å eller åpen o i førsteleddet går langt tilbake. 


 


Det kom to høringsuttalelser i saken, der det tas til orde for skrivemåten Høgås. I begge brev 


står det at både skrivemåten og uttalen med å i Håg- er ukjent, men både Norske Gaardnavne, 


herredsregisteret og Kåre Hoels Bustadnavn i Østfold opplyser at den lokale uttalen er med å, 


og det er mange både nye og gamle skriftlige kilder der navnet skrives med Håg- eller Haag-. 


Hågås med å har stått på Norge 1:50 000 siden 1963, og senere i andre kartprodukter, og 


uttalen Hågås er oppgitt i bygdeboka Rødenes i Østfold - en bygds historie, så skrivemåten kan 


ikke være helt ukjent lokalt. I bygdeboka står det også at navnets opphav er Haugås, og at det 


kommer av de store naturlige haugene som ligger på stedet.  


 


Det er imidlertid klart at skrivemåten Høgås også har betydelig tradisjon de siste 200 åra. Vi 


legger i vedtaket om Hågås avgjørende vekt på punktet i kommentarene til § 1 i lov om 


stadnamn om at skriftforma navnet får ikke skal skygge for meningsinnholdet, noe 


stedsnavnstjenesten også peker på, og hovedregelen i § 4 i lov om stedsnavn om at 


skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedarvede uttalen. Det er dessuten flere åser i 


kommunen med navnet Høgås, så gårdsnavnet blir mer geografisk entydig når den nedarvede 


uttalen legges til grunn. 


 


Gnr. 7 Hen 


Kartverket vedtar skrivemåten Hen i samsvar med nedarvet uttale og norske rettskrivings-


prinsipp. Vedtaket er i tråd med tilrådingen fra stedsnavntjenesten. Navnet får skrivemåten He- 


i sammensetninger. En skrivemåte som ligger nær uttalen er i tillegg viktig for å skille navnet 


tydelig fra garden Hin (gnr. 15). Det kom ingen høringsuttalelser i saken. 


 


Gnr. 15 Hin 


Kartverket vedtar skrivemåten Hin i samsvar med nedarvet uttale og norske rettskrivings-


prinsipp. Dette vedtaket er også i henhold til tilrådingen fra stedsnavntjenesten. Navnet på bruk 


1, 2, 4 og 5 under garden får skrivemåten Nordhin og bruk 3 får skrivemåten Sørhin i samsvar 


med sammensetningsmåten som er oppgitt i herredsregisteret. Bruk 9 får skrivemåten 


Hinteigen. Det kom ingen høringsuttalelser i den lokale høringen. 
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Gnr. 27 Moseby 


Kartverket vedtar skrivemåten Moseby i samsvar med skrifttradisjonen og det historiske 


opphavet til navnet. Stedsnavntjenesten tilrår primært Måsåby etter uttalen, og viser til punkt 


3.1.b.III. i rettleiinga til forskrift om skrivemåten av stedsnavn, der det står at «[i] 


jamvektsformer skal som hovudregel rotvokalen og den trykklette vokalen i andrestavinga 


skrivast i samsvar med uttalen i dialekten». De åpner likevel for skrivemåten Moseby, og viser 


til skrifttradisjonen og høringsuttalelsen for skrivemåten Moseby. Fred O. Lysaker, grunneier av 


bruk 3 på Moseby, skriver i et høringssvar at han ønsker Moseby, og opplyser at den 


skriftpåvirkede uttalen også brukes lokalt, men at dialektuttalen ellers er Måsaby, ikke Måsåby 


eller Måssåby. 


 


Det er ikke noen kjent skrifttradisjon for å bruke jamvektsform i dette gardsnavnet, og 


Kartverket finner grunnlag for å imøtekomme ønsket fra grunneieren som uttalte seg i saken. 


Skrivemåten han ønsker ligger dessuten nærmere Mosabýr, som mest trolig er det historiske 


opphavet til navnet. 


 


Gnr. 36 Fonnerud 


Kartverket vedtar skrivemåten Fonnerud, som ligger nær nedarvet uttale og det historiske 


opphavet til navnet. De eldste forekomstene av navnet viser at det trolig kommer av 


gammelnorsk Forniruð, der førsteleddet trolig er mannsnavnet Forni. Skriftformene med r finnes 


bare i et dokument fra 1400, og det er derfor godt grunnlag for å bruke forskriftens 


bestemmelse om at skrivemåten -nn- kan brukes i områder med uttalen -nn- for -rn- i dette 


navneleddet, som ikke lenger er i vanlig bruk i norsk. Det kom ingen høringsuttalelser i saken. 


 


Gnr. 134 Djupvik 


Kartverket vedtar skrivemåten Djupvik i samsvar med norsk rettskriving, navnets opphav og 


tilrådingen fra stedsnavntjenesten. Navnet uttales /jø:`vi:k/, men kommer trolig av 


gammelnorsk Djupvik. Den eldste noterte forekomsten av navnet, Diuewigh, ligger ganske nær 


opphavet. Skrivemåten Jøvik etter uttalen har ingen kjent skrifttradisjon, og det har ikke 


kommet ønsker om denne skrivemåten lokalt i saken. I to høringssvar ytres det ønske om 


skrivemåten Dybvik pga. at det er et slektsnavn og en innarbeidet skrivemåte. Skrivemåten 


med Dyb- strider imidlertid mot § 4 i lov om stadnamn, der det står at uttalen og norske 


rettskrivingsprinsipp skal følges ved normering av stedsnavn. Vi følger derfor 


stedsnavntjenestens tilråding om å velge den formen i rettskrivingen som ligger nærmest 


uttalen, nemlig Djupvik, som i form også er helt i samsvar med opphavet til navnet. Denne 


skrivemåten har allerede en betydelig skrifttradisjon de siste hundre år, den er å finne i dagens 


matrikkel og matrikkelutkastet fra 1950, og den har stått på kartserien Norge 1:50 000 siden 


1963. 


 


Drøfting - bruksnavn 


 


Bruk 3/1 Tjernsmo 


Kartverket vedtar skrivemåten Tjernsmo som navn på bruk 1 under gard 3 Jåvall i samsvar med 


norsk rettskriving og navnets opphav. Stedsnavntjenesten tilrår Tjennsmo, men Kartverket 


holder på -rn- i tjern i samsvar med normeringspraksisen ellers i Marker kommune. 


Navneleddet er i andre stedsnavn i kommunen konsekvent normert med -rn- i samsvar med 


rettskrivingen, selv om lovverket også åpner for skrivemåten -nn- i områder der det høver med 


uttalen. Navnet var ikke nevnt i noen av høringssvarene. 


 


Bruk 101/9 m.fl. Lømbu 


Kartverket vedtar skrivemåten Lømbu med -bu i samsvar med nedarvet uttale og norsk 


rettskriving. Vedtaket følger tilrådingen fra stedsnavntjenesten. Erling Solerød ønsker 


skrivemåten Lømbo pga. skrifttradisjonen. Det har imidlertid vært skrevet med -bu i matriklene 


både i 1886, 1903 og 1950, og også tidligere på 1800-tallet har det vært skrevet vekselvis med 
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-bo og -bu. Alle uttaleopplysninger har -bu, slik at hovedregelen om å normere navnet etter 


nedarvet uttale her må veie tyngst. 


 


Bruk 119/1 Kjøna 


Kartverket vedtar skrivemåten Kjøna som navn på bruk 1 under gard 119 Selvik i samsvar med 


uttalen og tilrådingen fra stedsnavntjenesten. Det etymologiske grunnlaget for navnet er uklart. 


Uttaleopplysningene fra Bustadnavn fra Østfold kan tyde på at ø-en i ordet kan være både kort 


og lang: /kjø:`nä/ og /kjø`nä/. Vi vedtar skrivemåten med én n, for den åpner i størst grad for 


begge uttalene, og forhindrer at navnet forveksles med «Tjønna», en tolkning som ville gitt feil 


tonelag i uttalen. 


 


Skrivemåten Kjona med o på N50-kartet har trolig opphav i en skrivefeil. Navnet Sillevik, som 


henger igjen i matrikkelen på bruk 1, er en forvanskning av bruksnavnet Selvik (ifølge eieren 


uttalt sèll`vi:k i telefonsamtale med oss) på bruk 119/2. Selvik er dessuten gardsnavnet til 


gardsnr. 119, som de to brukene er matrikulert under. Det kom ingen høringsuttalelser i saken. 


 


Bruk 33/- Kjenner 


Kartverket vedtar skrivemåten Kjenner i samsvar med uttalen av navnet og stedsnavn-


tjenestens tilråding. Navnet er trolig et oppkallingsnavn etter Kjenner i Rakkestad. Bruket har 


ikke eget bruksnummer. Det kom ingen høringssvar om navnet. 


 


Bruk 109/7 og 16/3 Sandåker 


Kartverket vedtar skrivemåten Sandåker i samsvar med uttalen av navnet, norsk rettskriving og 


tilrådingen frå stedsnavntjenesten. Vedtaket gjelder også bruk 16/3, som var registrert som 


«annen kulturdetalj» i SSR, men som nå er rettet til bruksnavn.  


 


Det kom én høringsuttalelse til støtte for Sandaker fra Kirsten Sandaker Larsen, som 


argumenterer med at stedet har hatt Sandaker som navn i mange år, og at navnet er et 


slektsnavn. Slektsnavn og gardsnavn kommer imidlertid under to ulike lovverk, slektsnavn 


hører inn under lov om personnavn og regnes som en privatsak, mens gardsnavn hører inn 


under lov om stadnamn, som skal verne stedsnavna fordi de regnes som vår felles kulturarv. 


Det er derfor helt vanlig at slektsnavn og gardsnavn skrives ulikt. 


 


Bruk 29/1 og 2 Tønnelsrud 


Kartverket vedtar skrivemåten Tønnelsrud i samsvar med uttalen av navnet. Denne 


skrivemåten er også den av de aktuelle alternativa Tønnelsrud, Tynnelsrud og Tyndelsrud som 


har den lengste kjente skrifttradisjonen. Det kom ett høringssvar der ønsket var Tyndelsrud, 


men det samsvarer hverken med opphavet Þengilsruð eller med uttalen av navnet. 


 


Bruk 44/4 Lauvnes 


Kartverket vedtar skrivemåten Lauvnes i samsvar med norsk rettskriving og det sannsynlige 


opphavet til navnet. Skrivemåten Lauvnes er fra før notert i 1950, ellers er det registert tre 


forekomster av Lau-. Stedsnavntjenesten tilrår Launes fordi laug- også er et mulig opphav til 


førsteleddet i tillegg til lauv ‘blad’. Kartverket vurderer det slik at tvilen her ikke er tilstrekkelig 


til å fravike hovedregelen om at stedsnavn skal normeres etter norske rettskrivingsregler når 


det er allment kjente ordledd som inngår i navnet, jf. § 3 i forskrift til skrivemåten om 


stadnamn. Det kom ingen høringsuttalelser. 


 


 


Marker kommune skal sørge for at vedtaket blir gjort kjent for de som har klagerett etter § 10 


første ledd i loven, men som ikke er part i saken. Vedtaket skal sendes direkte til brukseiere 


som berøres av vedtaket. Se informasjon om klage nedenfor.  


 


Vi vil minne om de reglene stedsnavnloven har om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf 


§ 9, spesielt første setning, som har denne ordlyden: Når skrivemåten av eit stadnamn er 
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fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei 


som er nemnde i § 1 tredje ledd. Det vil si organ for stat, fylkeskommune og kommune og 


selskap som det offentlige eier fullt ut.  


 


Marker kommune må velge adressenavn med en skrivemåte som samsvarer med primærnavnet 


de er avledet av, jf. § 4 andre ledd i lov om stadnamn. I tillegg må de føre inn de vedtatte 


skrivemåtene på de aktuelle bruksnumrene i matrikkelen når klagefristen er gått ut lokalt. 


 


Informasjon om rett til å klage 


Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av de som etter § 5 første 


ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre 


uker fra meldingen om vedtaket er kommet fram til mottakeren. Dersom denne meldingen skjer 


ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første 


gangen. Eventuell klage skal sendes via kommunen til Kartverket Oslo, 3507 Hønefoss, som er 


det organet som har vedtatt skrivemåten. Klagen skal grunngis, jf. lov om stadnamn § 10. Når 


en tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker elles. 


 


Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til en særskilt klagenemnd 


som er oppnevnt av Kulturdepartementet. De som har klagerett, har rett til å se 


saksdokumentene, som er arkiverte hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt 


iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 


 


Med vennlig hilsen 


Anne Kirsten Stensby       


fylkeskartsjef       Erlend Trones 


navneansvarlig region øst 


 


(Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur) 
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Løpenr Navneenhetsnavn fra før 


i SSR


Vedtak Gardsnr Bruksnr Navnetype


SSR-ID Nordkoor Østkoor


1 Djupvik Djupvik 134 280 - Gard


2 Dypvik Djupvik 134 4 108 - Bruk (gardsbruk) 1147704 6581634 652225


3 Dypvik nordre Nordre Djupvik 134 2 108 - Bruk (gardsbruk) 48795 6581832 652690


4 Dypvik søndre Søndre Djupvik 134 1 108 - Bruk (gardsbruk) 1147706 6581752 652655


5 Dypvika Djupvika 035 - Vik 1147703 6581778 652192


6 Fonnerud Fonnerud 36 2 108 - Bruk (gardsbruk) 62669 6602453 645650


7 Funderudbekken Fonnerudbekken 037 - Bekk 1146786 6599881 643019


8 Hagen Kasbuhagen / Hagen 101 3 108 - Bruk (gardsbruk) 1151883 6591757 653408


9 Hehøgda Hehøgda 006 - Ås 1158011 6608902 648474


10 Hen Hen 7 280 - Gard


11 Hevika Hevika 035 - Vik 62563 6609072 647612


12 Hien Hen 7 5 108 - Bruk (gardsbruk) 62564 6609063 647917


13 Hien Nordhin 15 1,2,4,5 108 - Bruk (gardsbruk) 62657 6603820 649983


14 Hien Sørhin 15 3 108 - Bruk (gardsbruk) 1153876 6603434 649838


15 Hienåsen Hinåsen 008 - Haug 1153884 6604059 650450


16 Hin Hin 15 280 - Gard


17 Høgås søndre Søndre Hågås 17 5 108 - Bruk (gardsbruk) 1153878 6603010 649922


18 Høgåsbråten Hågåsbråten / Bråten 17 6 108 - Bruk (gardsbruk)


1153846 6602699 650302


19 Høgåssetra Hågåssetra 206 - Gammel 


bosettingsplass 1153904 6603148 652652


20 Hågås Vestre Hågås 17 7 108 - Bruk (gardsbruk) 62656 6603194 649481


21 Hågås Hågås 17 280 - Gard


22 Jåvall Jåvall 3 280 - Gard 62544 6610387 647298


23 Jåvallmoen Jåvallmoen 225 - Annen kulturdetalj 1156867 6610755 647435


24 Jåvallseterberget Jåvallseterberget 008 - Haug 1158604 6613704 651474


25 Jåvallsetra Jåvallsetra 111 - Seter (sel, støl) 62484 6614121 651550


Side 1







26 Kasbu Kasbu 101 280 - Gard 48589 6592536 653105


27 Kjenner Kjenner 33 (uten nr.) 108 - Bruk (gardsbruk) 1147487 6602831 646904


28 Kjenneråsen Kjenneråsen 006 - Ås 1147479 6603081 647008


29 Kjona Kjøna 119 1 108 - Bruk (gardsbruk) 48829 6581204 658593


30 Launes Lauvnes 44 4 108 - Bruk (gardsbruk) 1156478 6606527 646158


31 Lømbu Lømbu 101 280 - Gard 1319854 6592006 652474


32 Lømbusæter Lømbusetret 101 10 111 - Seter (sel, støl) 48592 6592728 654165


33 Moseby Moseby 27 3 108 - Bruk (gardsbruk) 62713 6598911 650549


34 Moseby Moseby 225 - Annen kulturdetalj 1151770 6588731 652706


35 Moseby Moseby 27 280 - Gard


36 Mosebyholmen Mosebyholmen 045 - Holme 1153500 6598842 649865


37 Mosebymosen Mosebymosen 061 - Myr 1153494 6598268 650706


38 Mosebyneset Mosebyneset 047 - Nes 48477 6598451 650011


39 Mosebysetra Mosebysetra 206 - Gammel 


bosettingsplass 1153698 6600271 653491


40 Mosebyvika Mosebyvika 035 - Vik 1153499 6598930 650017


41 Nedre Opsaldammen Nedre 


Oppsaldammen


201 - Dam


1157339 6613046 647605


42 Nordgarden Oppsal Nordgarden 


(undernavn)


1 1 108 - Bruk (gardsbruk)


1263027 6614189 646973


43 Nordre Oppsal Nordre Oppsal 1 23 108 - Bruk (gardsbruk) 62498 6613119 647493


44 Nordre Oppsal Nordre Oppsal 1 1 108 - Bruk (gardsbruk) 1157754 6614189 646973


45 Nordre Røn Nordre Røen 40 3 108 - Bruk (gardsbruk) 1155291 6604165 645521


46 Nordre Ulfsby Nordre Ulfsby 206 - Gammel 


bosettingsplass 1158444 6610019 648368


47 Olerud Olerud 8 280 - Gard 62580 6608535 647610


48 Olerudsetra Olerudsetra 111 - Seter (sel, støl) 62567 6608910 651867


49 Oppsal Oppsalbrua 146 - Bru 1045372 6612417 647306


50 Oppsal Oppsal 1 280 - Gard 1263028 6613117 647497
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51 Opsalsetervangen Oppsalsetervangen 206 - Gammel 


bosettingsplass 1160122 6617130 648218


52 Opsaltjernet Oppsaltjernet 032 - Tjern 1157338 6612605 647642


53 Orderud nordre Nordre Olerud 8 28 108 - Bruk (gardsbruk) 1156454 6608528 647604


54 Orderud søndre Søndre Olerud 8 15,30 108 - Bruk (gardsbruk) 1156455 6608335 647593


55 Orderud østre Østre Olerud 8 25 108 - Bruk (gardsbruk) 1156456 6608430 647852


56 Orderudhytta Olerudhytta 206 - Gammel 


bosettingsplass 1156457 6607912 647934


57 Røn Røen 40 280 - Gard 62636 6603834 645705


58 Røn Søndre Røen 40 1 108 - Bruk (gardsbruk) 1319850 6603841 645721


59 Sandaker Sandåker 16 3 108 - Bruk (gardsbruk) 1153874 6603765 650713


60 Sandåker Sandåker 109 7 108 - Bruk (gardsbruk) 48623 6590130 651634


61 Søndre Oppsal Søndre Oppsal 1 2 108 - Bruk (gardsbruk) 62499 6612590 647478


62 Tynnelsrud vestre Vestre Tønnelsrud 29 2 108 - Bruk (gardsbruk) 1153504 6599279 648650


63 Tynnelsrud østre Østre Tønnelsrud 29 (uten nr., 


tidl. 3)


108 - Bruk (gardsbruk)


62710 6599454 648671


64 Ulfsby Ulfsby 4 280 - Gard


65 Ulfsbykastet Ulfsbykastet 225 - Annen kulturdetalj 1158715 6611982 650277


66 Ulfsbysetra Ulfsbysetra 206 - Gammel 


bosettingsplass 1161027 6610988 650440


67 Ulfsbyåsen Ulfsbyåsen 006 - Ås 1156500 6609383 642697


68 Ulsby Ulfsby 4 16 108 - Bruk (gardsbruk) 62547 6609814 648396


69 Ulsbyvika Ulfsbyvika 035 - Vik 1161114 6609687 647595


70 Ulsbyåsen Ulfsbyåsen 006 - Ås 1158087 6609910 649090


71 Vestre Lømbu Søndre Lømbu 101 9 108 - Bruk (gardsbruk) 1151880 6591716 652287


72 Vestre Mosebyødegården Vestre 


Mosebyødegården


27 10 108 - Bruk (gardsbruk)


1153436 6597582 650519


73 Vestre Tjernsmo Vestre Tjernsmo 206 - Gammel 


bosettingsplass 1158453 6611271 649000


Side 3







74 Østre Jåvallsetra Østre Jåvallsetra 206 - Gammel 


bosettingsplass 1158605 6613810 651836


75 Østre Lømbu Nordre Lømbu 101 11,12 108 - Bruk (gardsbruk) 48588 6591967 652463


76 Østre Mosebyødegården Østre 


Mosebyødegården


27 11,12 108 - Bruk (gardsbruk)


1153435 6597534 650702


77 Østre Tjernsmo Østre Tjernsmo 206 - Gammel 


bosettingsplass 1158454 6611288 649124


78 Øvre Opsaldammen Øvre Oppsaldammen 201 - Dam 1157340 6613238 647579


79 Tjernsmo 3 1


(bare til reg. i matrikkelen) Østre Oppsal skog 1 16 108 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Oppsalstykket 1 29 109 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Søndre Oppsalenga 1 51 110 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Ulfsby 4 1 111 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Ulfsby skolegård 4 9 112 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Ulfsby 4 10 113 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Ulfsby bedehus 4 13 114 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Ulfsby bedehus 4 14 115 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Ulfsby 4 22 116 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Hen 7 1 117 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Vestre Olerud 8 9 118 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Hinteigen 15 9 119 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Nordre Hågås 17 1 120 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Hågåsbråten 17 9 121 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Hågåsbråten 17 22 122 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Søndre Røen 40 2 123 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Søndre Røen 40 4 124 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Nordre Røen 40 8 125 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Lømbusetret 101 13 126 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Lømbu 101 14 127 - Bruk (gardsbruk)


Side 4







(bare til reg. i matrikkelen) Lømbustykket 101 20 128 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Lømbuhagen 101 22 129 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Vestre Kasbu 101 1 130 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Østre Kasbu 101 4 131 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Kasbu 101 5 132 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Kasbuholtet 101 7 133 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Kasbuhagen / Hagen 101 17 134 - Bruk (gardsbruk)


(bare til reg. i matrikkelen) Søndre Kasbu 101 21 135 - Bruk (gardsbruk)
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1.0 BAKGRUNN 


1.1 KOMMUNENES SVAR PÅ PROSJEKTETS FØRSTE LEVERING 


 
Prosjektgruppen leverte første forslag til modell for felles brannvesen den 15. august 2014. Den 
påfølgende behandlingen i kommunestyrene gav følgende resultat: 
 


1. Hobøl, Spydeberg og Askim har vedtak som på ulike måter ber om et revidert forslag til felles 


brannvesen. 


2. Skiptvet og Trøgstad har utsatt behandlingen i påvente av nærmere dialog mellom 
kommunene 


3. Eidsberg og Marker har vedtatt nytt felles brannvesen på grunnlag av det forslaget som ble 
oversendt.  


 
Generelt stiller kommunene seg i utgangspunktet positive til brannsamarbeid. Bystyret i Askim gav 
sin ordfører mandat om å kontakte de andre kommunene for å finne en løsning. Det ble invitert til et 
møte med ordførere og rådmenn den 8. oktober, der man kom frem til følgende konklusjoner: 


 Rådmennene bes gjøre en nærmere gjennomgang av prosjektets levering med hensyn til 
o Kostnadsramme 
o Organisering, herunder ift. kostnadseffektivitet og faglig kvalitet 


 Det trekkes inn en ekstern brannfaglig ressurs til å vurdere prosjektets levering, samt gi sine 
anbefalinger jf. punktet over. 


 Askim kommune oppgir at hele brannstasjonen kan tas med i betraktning for en felles 
løsning, ikke bare de rom som brannvesenet disponerer i dag. 


 Rådmannsgruppen gis i oppdrag å ta direkte kontakt med ekstern ressurs, som anbefalt, samt 
sikre en videre prosess med medvirkning fra de tillitsvalgte. Prosjekt- og faggrupper vil evt. 
konfereres etter at ekstern ressurs har gjort sine vurderinger. 


 Ordfører- og rådmannsgruppen vil sammenkalles så fort vurderinger og anbefalinger som 
bestilt ligger klare. 


 Planlagt oppstartsdato for felles brannvesen i Indre Østfold opprettholdes inntil videre. 
 


1.2 STYRINGSGRUPPEN MED NYTT OPPDRAG TIL PROSJEKTGRUPPEN 


 
Brannsjefen i Nordre Follo Brann og Redningsvesen IKS, Dag Christian Holte, fikk oppdraget om å 
vurdere prosjektets levering, og gi evt. anbefalinger knyttet til organisering og økonomi. Dette ble 
presentert for ordførere og rådmenn i møte den 10. desember. Vedlagt er Holtes rapport. 
 
I korte trekk kan man si at Holte pekte på at det var gjort et godt arbeid gjennom prosjektet første 
levering. Han la imidlertid større vekt på samling av brannfaglige dagfunksjoner enn det 
prosjektgruppen hadde gjort. Holtes prinsipper, som forøvrig diskuteres i faggruppenes leveringer, 
ble lagt til grunn for å komme med et alternativ til det opprinnelige forslaget. 
 
Rådmannsgruppen, som er styringsgruppe for prosjektet, tolket ordførernes signaler i retning av å gi 
prosjektgruppen et tilleggsoppdrag, dog innenfor opprinnelig mandat: 
 


1. Det nedsettes det et utvalg som utarbeider et tilleggsforslag til organisering og nytt budsjett 
og økonomiplan for felles brannvesen.  


2. Det skal utarbeides et revidert budsjett og en 4-årig økonomiplan. 
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3. Følgende alternativer for organisering utredes 
a. Samling av alle brannfaglige dagfunksjoner i Askim. 


i. Tilpasning av Askim brannstasjon 
b. Samling av hele forebyggende avdeling, samt brannsjef, i Eidsberg eller Spydeberg. 


Administrativ beredskap blir i Askim. 
i. Tilpasning av Eidsberg brannstasjon, eller 


ii. Tilpasning av Spydeberg/Hobøl brannstasjon 
4. Utvalget består av 


a. Prosjektgruppen (fra prosjektets første fase) 
b. Sekretærer for faggruppene (fra prosjektets første fase), Knut Bergersen og Geert 


Olsen 
c. Rådmann Per Egil Pedersen 


5. Utvalget innhenter råd og veiledning fra Dag Christian Holte. 
6. Ordførerkollegiet deltar som ny referansegruppe. Referansegruppe for tillitsvalgte og HVO 


opprettholdes. 
7. Utvalgets levering til rådmannsutvalget I Indre Østfold skal være klar innen utgangen av 


februar 2015. 


Oppdraget ble oversendt prosjektleder 11. desember 2014. 


 


2.0 PROSJEKTGRUPPENS TILLEGGSFORSLAG 


2.1 PROSJEKTGRUPPENS ARBEID 


2.1.1 DELTAKERE 


Prosjektgruppen ble i tråd med styringsgruppens oppdrag utvidet. Prosjektgruppen har da bestått av: 


Navn Tittel/funksjon Kommune 


Anne-Jorunn Nilsen HTV Fagforbundet  


Anita Helen Moen HTV Fagforbundet  


Freddy Hagen HVO  


Geert Olsen Avdelingsleder, forebyggende Spydeberg/Hobøl 


Ingrid Helland Personalleder Spydeberg 


Knut Bergersen Ass. brannsjef Eidsberg 


Knut Bjørnstad Brannsjef Skiptvet 


Per Fjeldstad Brannsjef Askim, Hobøl, Sp.berg og Tr.stad 


Per Egil Pedersen Rådmann Skiptvet 


Tor-Anders Olsen Rådmann Trøgstad 


Vidar Husa Brannsjef Eidsberg 


Åsmund Kobbevik Prosjektleder (leder og sekretær) Interkommunal 


2.1.2 MØTER 


Det har blitt gjennomført 4 møter i prosjektgruppen i løpet av januar og februar 2015. I vesentlig 


grad har arbeidet bestått i gjennomgang av budsjett, grunnlagsarbeid for ombyggingsprospektene og 


sluttvurdering. 
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2.2 OMBYGGINGPROSPEKTER 


Som en helt sentral del i denne fasen av brannprosjektet, er det gjort vurderinger av de tre store 


brannstasjonene i forhold til egnethet og ombyggingskostnader. Prosjektgruppen har gitt bestilling til 


eiendomsavdelingene i de tre kommunene Askim, Eidsberg og Spydeberg og nedsatt et fagutvalg 


som har støttet eiendomsavdelingene i sitt arbeid. 


2.2.1 DELTAKELSE 


Fra eiendomsavdelingene har følgende personer deltatt 


Askim kommune Marianne Carlsen, Eiendom og intern service, Konsulent 


Eidsberg kommune Knut Bergersen, Eiendom og beredskap, Virksomhetsleder 


Spydeberg 


kommune 


Erik Flobakk, Eiendom og teknisk drift, Virksomhetsleder 


Fagutvalget har bestått av 


Askim brannvesen Tore Sandem, avdelingsleder beredskap  


Eidsberg brannvesen Tommy Gustavsen, feiermester 


Spydeberg og Hobøl 


brannvesen 


Geert Olsen, avdelingsleder forebyggende 


Tillitsvalgtes representant Sven Erik Windt  


Hovedverneombudenes 
representant 


Jesper Noulund  


Prosjektleder Åsmund Kobbevik 


2.2.2 OPPDRAG TIL EIENDOMSAVDELINGENE 


Den første bestillingen ble sendt fra prosjektleder til eiendomsavdelingene 16. desember 2014. Det 
ble gjort på grunnlag av postutveksling med prosjektgruppemedlemmene. 
 
Kravspesifikasjonene til romprogrammet ble justert underveis og ferdigstilt i prosjektgruppemøte 
den 26.01.15. Den endelige bestillingen er vedlagt. 


2.2.3 AKTIVITETER 


12. og 13. januar: Befaring på brannstasjonene. Fagutvalget møtte respektive eiendomsansvarlige 


kontaktperson. Bestillingen ble gjennomgått. Tegninger og tidligere prospekter ble vurdert i lys av ny 


bestilling. 


27. januar: Eiendomsansvarlige møttes for å drøfte bestillingen og felles norm for standard på 


installasjoner, overflatearbeid, skillevegger etc. 


3. februar: Eiendomsansvarlige og fagutvalget møttes i et felles møte for å gå igjennom forslag til 


prospekter så langt de var kommet. Justeringer ble foretatt etter fagutvalgets innspill. 


19. februar: Prospektene (beskrivelser, tegninger og kostnadsestimater) ble oversendt 


prosjektgruppen. 


23. februar: Prospektene ble presentert for prosjektgruppen. 
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2.3 PROSPEKTENE 


2.3.1 KOSTNADSESTIMATER 


OMBYGGING OG HUSLEIE 


 


Ombyggingskostnader med tilhørende leiekostnader kan fremstilles slik: 


    Eidsberg   Spydeberg   Askim   Askim - tillegg til 
Eidsberg/Spydeberg.                 


Rehabiliteringskostnader 
Pris pr 
enhet1 m2 Delkost m2 Delkost m2 Delkost m2 Delkost 


Carport 400 000 0 0 1 400 000 144 (tung) 645 840 0 0 


Carport (elektro) 4 000 13 52 000 13 52 000     0 0 


Lett ombygg administrasjon 8 000 115 920 000 97 772 000 204 1 632 000 0 0 


Tung ombygg administrasjon 15 000 65 975 000 28 421 500 0 0 0 0 


Lett ombygg våtrom  8 000 35 280 000 19 152 000 68 545 040 5 40 000 


Tung ombygg våtrom  15 000 5 75 000 21 309 000 64 954 000 0 0 


Overflatebehandling  1 500 180 270 000 102 153 300 211 316 485 28 41 340 


Trimrom 1 500 34 51 000 40 (tung) 600 000 0 0 0 0 


Ventilasjon 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0 


Brannalarm 250 000 1 250 000 0 0 1 250 000 0 0 


Heis 650 000         1 650 000 0 0 


  Sum   3 173 000   3 159 800   5 293 365   81 340 


                    


Leie m2 
Pris pr 
enhet m2 Delkost m2 Delkost m2 Delkost     


Carport (kaldt stolpelager)  200 235 47 000 235 47 000 144? 47 000     


Alternativt kjeller (oppvarmet) 400 mulig               


Administrasjon m/våtrom 800 350 280 000 314 251 200 571 456 800     


Trimrom2 400 34 0 40 16 000 103 41 380     


  Sum   327 000   314 200   545 180     


Renter og avdrag rehabilitering  
(10 år, 2,75% rente) 


    367 242   365 714   630 150   9 414 


Total leie pr år i 10 år. Sum   694 242   679 914   1 175 330     


Ombyggingskostnaden for beredskapspersonell i Askim3 (lengst til høyre) kommer som et tillegg til 


løsningene i Eidsberg eller Spydeberg. 


Ombygging av stasjonene Eidsberg og Spydeberg kommer kostnadsmessig svært likt ut, selv om de 


har ulike investeringsbehov. Som eksempel kan det nevnes at i Eidsberg er det kaldgarasjer i dag, 


mens Spydeberg har installert brannalarm. Ombygging av Askim brannstasjon blir dyrere pga. tung 


ombygging for ren/uren sone, ekstra kostnader ifbm. kaldgarasjer, heis og nødutgang fra 2. etg. 


Forskjell i investeringskostnad mellom Askim på den ene siden og Eidsberg eller Spydeberg på den 


andre siden er på om lag 2 mill. kroner. 4 


                                                                 


1
 Eiendomsavdelingene har benyttet den samme malen for lett og tung ombygging. Trimrom i Spydeberg er f.eks. prissatt til 


15 000,-/kvm etter den malen som ble satt for nyetablering av rom. Mulig dette er høyt, men man regner med at 


variasjoner her jevner seg ut i sum. 
2
 Eidsberg og Spydeberg tar ikke leie for arealer på mesanin eller repos. 


3
 Ved en delt løsning legges det til grunn at nåværende feierdel tilrettelegges for to kontorer for beredskapspersonellet i 


Askim. Beredskapsleder får kontor sammen med øvrig ledelse. 
4
 Det gjøres oppmerksom på at det er benyttet ulikt beregningsgrunnlag for etablering av carporter. En justering vil 


sannsynligvis øke ombyggings- og leiekostnaden i Askim. 
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Husleie for de to stasjonene Eidsberg og Spydeberg blir også rimeligere enn i Askim, fordi stasjonene 


er mer kompakt innredet. Det gjelder generell arealutnyttelse, samt at garderobeløsninger for 


administrativt og operativt personell kombineres. 


SAMLET ÅRLIG KOSTNADSFORSKJELL 


Skal man finne den driftsmessige kostnadsforskjellen mellom de ulike lokasjonene, er det nødvendig 


å ikke bare vurdere ombyggingskostnader, men også total husleie, strøm og renholdsutgifter: 


 


  Askim 
Eids-
berg 


Spyde-
berg 


Sum 
Pris/-
kvm 


Leie-
kostnad 


Strøm og 
renhold 


Sum 
leie, str. 
og renh. 


Ombygg. 
Tillegg 
Askim 


Total leie 


Askim løsningen               1986328 630150   2616478 


Adm. og våtrom 571 190 113 874 800 699200 437000 1136200       


Trimrom 103 60 46 209 400 83600 104500 188100       


Fellesrom         200             


Vognhall og verksted 414 329 360 1103 400 441352 220676 662028       


Eidsberg løsningen               1654814 367242 9414 2031470 


Adm. og våtrom 56 350 113 519 800 415200 259500 674700       


Trimrom   34 46 80 400 18400 40000 58400       


Fellesrom 538     538 200 107600 134500 242100       


Vognhall og verksted 444 329 360 1133 400 453076 226538 679614       


Spydeberg løsningen               1716314 365714 9414 2091442 


Adm. og våtrom 56 190 314 560 800 448000 280000 728000       


Trimrom   60 40 100 400 40000 50000 90000       


Fellesrom 538     538 200 107600 134500 242100       


Vognhall og verksted 444 329 321 1094 400 437476 218738 656214       


 


Tall i gult viser arealer for ombygget stasjon. De øvrige kvadratmeterangivelsene får frem hvor mye 


arealer som vil benyttes av vaktlaget ved de to stasjonene som ikke bygges om. Deltidsstyrken må ha 


tilgang på trimrom, garderober og samlingsrom. 


Dersom Eidsberg eller Spydeberg ikke ombygges, vil det trekkes ca. 100 m2 fra stasjonen (kontorer) 


slik den er innrettet i dag. Hvis Askim ikke bygges om, vil brannvesenet dele store arealer, herunder 


trimrom, med andre virksomheter.  


Husleie pr. kvm er oppgitt i tabellen. Renhold og strøm er satt til henholdsvis 300,- og 200,- pr. kvm, 


med halvering for fellesområder. Det er ikke renholdskostnader på vognhall. 


Beregningene viser at et samlet brannvesen i Askim vil være over en halv million dyrere enn en delt 


løsning, med brannsjef og forebyggende i enten Eidsberg eller Spydeberg.  


I den totale husleien vil det legges til leie av de 3 øvrige stasjonene ihht. opprinnelig oppsett. 
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2.3.2 KORT BESKRIVELSE AV STASJONENE 


Alle prospektene tilfredsstiller dagens krav til brannstasjon, samt prosjektgruppens krav til utforming. 


SPYDEBERG 


Spydeberg brannstasjon ligger på industrifelt om lag 2,5 km fra E 18. Utvendig slett, stor asfaltert 


tomt. Gode parkeringsmuligheter. Oljeutskiller. 


Stasjonen er innrettet som et kompakt bygg med 291 m2 vognhall og administrasjonen/våtrom 


fordelt på 2 etasjer. 1. etasje er innrettet med universell utforming, med møterom. 


EIDSBERG 


Eidsberg brannstasjon ligger 3,2 km fra E 18, i utkanten av Mysen sentrum. Utvendig stor asfaltert 


tomt foran og bak. Gode parkeringsmuligheter. Kaldgarasje (stolpelager) bak stasjonen. Kjeller er 


innredet med 7 garasjeløp med muligheter for oppvarmede garasjer. 


Vognhallen er på 329 kvm. Administrasjonen er på samme plan. Trimrom er i 2. etg./loft. 


ASKIM 


Askim brannstasjon ligger om lag 2,4 km fra E 18, i utkanten av Askim sentrum. Utvendig stor 


asfaltert tomt, med gode parkeringsmuligheter. 


Vognhall på 340 kvm. Hele administrasjon i 2. etg. med egen garderobe. Trimrom og garderober for 


feiere og beredskap i 1. etasje. 


 


2.4 FAGLIGE FORUTSETNINGER 


Styringsgruppens tilleggsoppdrag legger større vekt på samling av brannfaglige dagfunksjoner enn 


det den opprinnelige leveringen gjorde. Anbefalingene fra brannsjefen i Follo, Dag Christian Holte, 


har utfordret oss på prinsipper som vi har vektlagt i sluttrapporten. Holtes anbefalinger kjenner vi 


igjen i det som har vært drøftet i faggruppenes rapporter. 


På beredskapssiden har forutsetningene endret seg siden det opprinnelige forslaget. Etter en 


gjennomgang av budsjettet har vi redusert antall beredskapspersoner fra 3 til 2, som skal støtte 


avdelingsleder for beredskap. Tanken om stedlig plassering ved de 3 store stasjonene falt dermed 


bort. Det vil imidlertid, som Holte sier, være «behov for personell knyttet til utstyrsforvaltning/drift 


og kompetansehevning knyttet til alle brannstasjonene. Det vil i tiden fremover bli større fokus på 


beredskapsplanleggingen, samhandling med andre beredskapsaktører og kompetanseutvikling.» 


Tilleggsforslaget følger opp anbefalingen om at dette skal være «et samlet team bestående av 


avdelingsleder og støttepersonell.» 


Det opprinnelige forslaget la til grunn at beredskapspersonen, som var plassert sammen med 


dagberedskapen i Askim, måtte inngå i teamet der. Dette er grunnen til at styringsgruppen har valgt 


å plassere alt beredskapspersonell i Askim i dette tilleggsforslaget. 
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Som en vesentlig forutsetning for tilleggsforslaget, er det lagt til grunn at feiere og tilsynspersonell 


skal samlokaliseres. Igjen siterer vi Holte: «Ny forskrift er også under utarbeiding og feierne vil få 


andre arbeidsoppgaver som sannsynligvis vil innebære en tettere kobling med tilsynspersonellet. Det 


legges opp til en risikobasert vurdering på utsatte grupper og at gruppene får en videre 


brannforebyggende oppfølging. … Feiertjenesten vil trolig få et mer rettet brannforebyggende fokus 


fremfor feiing av skorsteiner og fjerning av sot. Jeg mener derfor at det er fornuftig med en 


samlokalisering av hele brannforebyggende avdeling.» 


Holtes erfaring med organisering av brannvesenet, er at «det mest rasjonelle er å samle ledelse, stab 


og støttefunksjoner, samt forebyggende avdeling. Etter mitt syn vil dette gi ledelsen den største 


fordelen med å koordinere, kontrollere og utvikle brannvesenet.» Dette er i tråd med 


prosjektgruppens anbefaling jf. pkt. 4.6.1 i opprinnelig rapport. 


Til spørsmålet om de økonomiske innsparingsmulighetene ved et felles brannvesen, sier Holte 


følgende: «Problemstilling knyttet til skjulte kostnader er gjennomgående ved utskilling av tjenesten 


fra kommunal drift. På generelt grunnlag er brannvesenets bemanning detaljregulert gjennom 


forskrift. Lønnskostnadene utgjør den største posten i regnskapet/budsjettet. Uten å foreta 


strukturendringer (brannstasjonsplassering) er det vanskelig å finne de store besparelsene. Det vil 


være noen stordriftsfordeler ved større enheter, men også her har kommunene muligens tatt ut 


deler av gevinsten. Erfaringer tilsier at det ikke finnes store økonomiske gevinster ved å inngå felles 


brannvesen, men de faglige gevinstene er store.» 


 


2.5 BEFOLKNINGSTYNGDEPUNKT OG PLASSERING 


Det bor vel 15 500 mennesker i Askim som er befolkningstyngdepunktet. De tre kommunene vest for 


Askim har til sammen ca. 15 000 innbyggere. De tre kommunene øst for Askim har til sammen vel 20 


000 innbyggere. Med tanke på en todelt løsning, vil en lokalisering av forebyggende avdeling i Mysen 


gi i snitt noe kortere avstand til befolkningen totalt sett.  


Avstanden til det fjerneste ytterpunktet vil også være kortere fra stasjonslokaliseringen i Eidsberg 


enn fra stasjonen i Hobøl/Spydeberg. Dette gir totalt noe lavere kostnader i det forebyggende 


arbeidet, særlig relatert til tidsforbruk til transport.  Et ønske om at forebyggende personell skal 


kunne delta som supplerende mannskap ved større brann og redningsaksjoner øker betydningen av 


en relativt sentral plassering i forhold til befolkningskonsentrasjonene og den totale mengden av 


brannobjekter. 


Plasseringen av den stående beredskapsstyrken i Askim er god når det gjelder mulighetene for 


bevegelser begge veier langs E-18. Plasseringen er også gunstig når det gjelder å kunne nå både 


Trøgstad og Skiptvet.  


Prognosene tilsier at i løpet av neste 10-15-årsperiode vil tettstedene Spydeberg/Knapstad og Mysen 


komme over 8000 innbyggere, og utløse krav om dagkasernert mannskap. Dette vil få konsekvenser 


for hvordan man innretter beredskapen. I et slikt fremtidsperspektiv vil en lokalisering tettere på E-


18 være naturlig å vurdere for den stående beredskapsstyrken. 
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2.6 ANBEFALING 


Det er flere hensyn som prosjektgruppen har drøftet. Ut ifra politiske tilbakemeldinger om krav til 


budsjett for nytt felles brannvesen vil det være riktig å velge et rimelig alternativ. I et 


fremtidsperspektiv, der man på sikt kan se for seg strukturelle endringer av brannvesenet, vil det 


være klokt å begrense investeringskostnaden for dagens modell. 


På grunnlag av ombyggingskostnadene og leiekostnader, vil løsningene for Eidsberg og Spydeberg 


være rimeligst. Prosjektgruppen ser ikke direkte driftsmessige økonomiske konsekvenser ved å samle 


alle avdelingene, som evt. kunne oppveie for forskjellen i ombyggingskostnad og husleie. 


Prosjektgruppen har tidligere pekt på at det faglig mest optimale vil være å samlokalisere alle 


fagavdelingene på egnet sted. En delt løsning vil kreve at brannsjefen er bevisst på kulturbygging og 


samhandling mellom avdelingene. Prosjektgruppen forutsetter da at avdelingsleder beredskap har 


kontor sammen med øvrig ledelse, slik at koordinering og dialog mellom avdelingene kan ivaretas. 


Prosjektgruppen konstaterer at en delt løsning mellom Eidsberg og Askim er prismessig gunstig. 


Dette forslaget imøtekommer mye av den prinsipielle tenkningen som ble vektlagt i det opprinnelige 


forslaget. Prosjektgruppen vil derfor anbefale dette som den løsningen som har best forutsetninger 


for å kunne gjennomføres nå. En gjennomføring nå er av stor betydning for et best mulig grep om 


brann- og redningsarbeidet i de involverte kommunene sett under ett. 


Prosjektgruppen er samstemt om anbefalingen. 


 


VEDLEGG 


1. Indre Østfold – vurdering. Rapport fra Dag Christian Holte 


2. Romprogram, 26.01.15 
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Vedlegg 1: 


Bakgrunn for rapporten 


Prosjektrapporten er ulikt mottatt i oppdragskommunene: 


4. Hobøl, Spydeberg og Askim har vedtak som på ulike måter ber om et revidert forslag til felles 
brannvesen. 


5. Skiptvet og Trøgstad har utsatt behandlingen i påvente av dagens varslede møte. 
6. Eidsberg og Marker har vedtatt nytt felles brannvesen på grunnlag av det forslaget som 


foreligger i dag. 
 


Generelt stiller kommunene seg i utgangspunktet positive til brannsamarbeid, men det er behov for 


en nærmere gjennomgang av prosjektets levering med hensyn til kostnadsramme og organisering, 


herunder ift. kostnadseffektivitet og faglig kvalitet. 


Prosjektets mandat er ikke endret. Oppdragsgiver er imidlertid opptatt av å få innspill til antall 


(dimensjonering) og fordeling av brannfaglig personell på dagtid (feiere, forebyggende, 


beredskapspersonell (fagledere/brannmestere) og ledelse). Prosjektgruppen har her lagt til grunn for 


sin levering de lokaler som brannvesenet disponerer i dag. Nye anbefalinger kan, dersom de er 


økonomisk realiserbare, gå ut over denne tolkningen, jf. referatets punkt 3.c. 


Det bes på grunnlag av levert materiale 


A. Legger frem en vurdering av den levering som prosjektet har gitt, med hensyn til 
a. Kostnadsramme 
b. Organisering, herunder kostnadseffektivitet og faglig kvalitet 


B. Kommer med anbefalinger som svarer på kostnadsbildet og spørsmål om organisering. 
 


Vurderinger og anbefalinger skal legges frem for rådmannsgruppen, m/bisittere, innen utgangen av 


november. 


Det er avtalt et tidsforbruk på 2 arbeidsdager for å gjennomgå prosjektdokumentene og skrive en 


redegjørelse.  


Utførers (konsulentens) bakgrunn 


Brannsjef i Nordre Follo brannvesen IKS fra 2003. Har hatt ulike stillinger i ulike brannvesen siden 


1983. 


Bachelor grad i økonomi og administrasjon med spesialisering innenfor bedriftsøkonomi. 


Mastergrad innenfor risikostyring og sikkerhetsledelse. Skrevet masteroppgave om hva som fremmer 


og hemmer utvikling av interkommunalt samarbeid i brann- og redningsvesenet. Har samlet inn 


dokumenter knyttet til 34 ulike utredningsprosesser som har blitt gjennomført de siste ti årene. 


Dokumentene er blitt gransket og analysert i forbindelse med masteroppgaven. 
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Økonomi/budsjett 


Det er ikke vedlagt et detaljert budsjett til prosjektrapporten. Det er foretatt en begrenset vurdering 


av kostnadsrammen. Jeg har derfor forholdt meg til nøkkelopplysningene som fremkommer i 


prosjektrapporten. Det er avtalt at det kan foretas en nærmere økonomisk vurdering senere om 


ønskelig. Det er også foretatt en vurdering av kostnader som forefinnes i Nordre Follo brannvesen 


IKS. 


Problemstilling knyttet til skjulte kostnader er gjennomgående ved utskilling av tjenesten fra 


kommunal drift. På generelt grunnlag er brannvesenets bemanning detaljregulert gjennom forskrift. 


Lønnskostnadene utgjør den største posten i regnskapet/budsjettet. Uten å foreta strukturendringer 


(brannstasjonsplassering) er det vanskelig å finne de store besparelsene. Det vil være noen 


stordriftsfordeler ved større enheter, men også her har kommunene muligens tatt ut deler av 


gevinsten. Erfaringer tilsier at det ikke finnes store økonomiske gevinster ved å inngå felles 


brannvesen, men de faglige gevinstene er store.  


Biler og båter 


Biler og båter som overføres til nytt selskap skal prises etter markedspris. I rapporten står det at biler 


og båter skal tilbakebetales til kommunene gjennom serielån over 10 år. Dette er en uvanlig praksis 


for brann- og redningstjenesten. Jeg kan ikke erindre å ha lest (34 rapporter om felles brannvesen – 


masteroppgave) eller hørt om tilsvarende krav til tilbakebetaling. Prosjektrapporten har ingen 


nærmere utdypning av kapitalkravet. Tilbakebetalingen hadde vært mer logisk om Staten eller en 


annen aktør overtok ansvaret for brann- og redningsoppgavene. Selv om det dannes et IKS er det 


fortsatt kommunene som har hovedansvaret. Videre er det kommunene som må finansiere 


kapitalkostnaden i form av økte overføringer.  


I tillegg vil Kommunal og moderniseringsdepartementet endre dagens lov om interkommunale 


selskaper (IKS) fra et ubegrenset ansvar til et begrenset deltakeransvar. I tillegg til at IKS-lovens § 23 


om konkursforbud oppheves. De foreslåtte lovendringene vil sannsynligvis få betydning for gamle og 


nye låneavtaler. Långiver vil sannsynligvis ha kompensasjon for den økte usikkerheten som 


ansvarsbegrensningen innebærer – antagelig med mindre gunstige vilkår som konsekvens. Det betyr 


økte lånekostnader for de interkommunale selskapene. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Forslag-til-endringer-i-lov-om-


interkommunale-selskaper.html?id=773939 


 
Jeg ser ikke annet enn at dette medfører økt kostnadsramme for et nytt selskap. Dette innebærer at 


kravet om samme kostnadsnivå som i dag vanskelig kan oppfylles. En vanlig praksis er at det foretas 


en åpningsbalanse ved oppstart som viser hvilke verdier kommunene har tilført selskapet. Ved en 


oppløsning vil kommunene få en tilsvarende del tilbake. 


Likviditet 


Det er viktig at selskapet har nok likviditet og det er lagt opptil en disponibel likviditet på  
kr 3 822 000,-. Sett i forhold til Nordre Follo brannvesen IKS er dette en god margin da vi har minst 1 
million kroner på driftsfond. Videre tilfører kommunene kapital til selskapet i starten av hvert kvartal 
i form av refusjoner. (gjelder dette feiertjenesten??? Prosjektrapport antyder etterskuddsbetaling) 



http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Forslag-til-endringer-i-lov-om-interkommunale-selskaper.html?id=773939

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Forslag-til-endringer-i-lov-om-interkommunale-selskaper.html?id=773939
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Overskudd/mindre forbruk har vært avsatt til driftsfond for å kunne investere i biler og materiell. 
 
I de 20 årene Nordre Follo brannvesen har eksistert har det ikke vært behov for å benytte 
likviditeten/reserve kapitalen. 
 
Div. drift/tjenester 


Det er beskrevet at halvparten av KOMTEK belastes feiertjenesten. KOMTEK feiermodul er et 


program for feiing og tilsyn med boliger i kommunene. Utgiften bør derfor i sin helhet utgiftsføres 


feiing. Jeg vil sterkt anbefale en felles drift med kommunene, slik at opplysninger om bygningens eier 


til enhver tid er oppdatert. Det vil også gi kommunene innsynsmuligheter. Det nye selskapet må i 


tillegg ha ett felles sak og arkiv system for saksbehandling og registering av inn og utgående post 


(samme krav som kommunene). Jeg kan ikke se at dette er ivaretatt i prosjektdokumentet.  


Kjøp fra kommuner/andre 


Det er anslått å kjøpe lønn- og regnskapstjenester for en årlig sum av kr 650 000,-. Dette er svært 


høyt sammenliknet med Nordre Follo brannvesen IKS og Søndre Follo brannvesen IKS som kjøper 


slike tjenester for henholdsvis 190 000,- kr og 70 000,- kr i året.  Det er lagt opp til innkjøp av et data 


program (GATSOFT) som inkluderer mulighet for å overføre en lønnsfil med variabel lønn. Timelister 


og manuell føring av variabel lønn bortfaller.  


Erfaringer overtid viser at bilagsføring, fakturering og lønnsoppfølging skjer best i eget selskap 


fremfor i kommunen. Jeg vil derfor anbefale en større vektlegging av en egen lønn- og 


økonomiarbeider hvor kommunen her spiller en overordnet rolle. 


Feiertjenesten 


Bemanningen med lærling, 8 feiere, feiermester og 70 % merkantilt stilling synes å være noe høyt 


sammenlignet med Follo. Både Søndre og Nordre Follo brannvesen har mindre antall feiere. Nordre 


har samme antall objekter, men har totalt 6 feiere. Mye av arbeidet kan effektiviseres elektronisk. 


Det er relevant å vurdere organiseringen. Er det riktig å feie alle boliger hvert annet år, når kravet er 


minst hvert 4 år? I tillegg endres fyringsmønstret noe og nye ildsteder gir mindre sot.  


Det er et poeng at det tar mer tid på gjennomføring som følge av spredt bebyggelse, slik at man ikke 


kan sammenlikne Indre Østfold med Follo direkte. Ny forskrift er også under utarbeiding og feierne 


vil få andre arbeidsoppgaver som sannsynligvis vil innebære en tettere kobling med 


tilsynspersonellet. Det legges opp til en risikobasert vurdering på utsatte grupper og at gruppene får 


en videre brannforebyggende oppfølging. Denne endringen kan imidlertid ikke finansieres gjennom 


dagens feieravgift.  


Feiertjenesten vil trolig få et mer rettet brannforebyggende fokus fremfor feiing av skorsteiner og 


fjerning av sot. Jeg mener derfor at det er fornuftig med en samlokalisering av hele 


brannforebyggende avdeling. 


Feieravgift på kr 354 er under landsgjennomsnittet og er rimelig ut i fra bemanningen som ligger til 


grunn.   
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Beredskap 


Overordnet vakt 


Et felles brannvesen for Indre Østfold vil ha bedre forutsetninger for å ivareta overordnet 


innsatsledelse. Overordnet vakt/innsatsledelse skal ivareta strategiske valg for innsatsen og 


administrative forhold. Flere operative hendelser på strategisk nivå vil øke kompetansen til dem som 


deltar i vakten, da mye av kunnskapen er erfaringsbasert. I mange små brannvesen fungerer 


overordnet vakt ofte på utrykningsleder nivå – taktisk nivå. Det er større mulighet for å koordinere 


og øve innsatsledelsen med politiet og helse når færre deltar i vaktordningen. Dette bidrar positivt til 


en bedre organisering og samvirke mellom redningstjenesten i Indre Østfold. 


Det har vært flere store hendelser i Norge og Sverige som stiller store krav til ledelse, kompetanse og 


samhandling hos involverte beredskapsaktører. Enhetlig ledelsessystem (ELS) er utviklet til bruk for å 


håndtere både små og store hendelser på en profesjonell, effektiv og sikker måte i blant annet 


branntjenesten. Et felles brannvesen i Indre Østfold vil ha større tilgang på personell til å bekle 


viktige nøkkelfunksjoner i ELS. Det må likevel inngås samarbeidsavtaler for å sikre mannskap i sårbare 


perioder (sommerferie, helligdager m.v.). 


 
Stedlig ledelse 
Det nevnes at en kritisk suksessfaktor er at det er stedlig ledelse for å sikre kontakten mellom 


linjeledelsen og deltidsmannskapene. Dette er en påstand som ikke nødvendigvis er riktig, etter mitt 


syn. Deltidsmannskapene har en annen hovedjobb slik at kontakten vil i hovedsak ikke forekomme på 


brannstasjon på dagtid. Jeg ser at det kan være utfordrende å ha fornuftige arbeidsoppgaver til en 


person som vil være alene store deler av arbeidstiden. Det er mer rasjonalt og hensiktsmessig for 


begge parter å tilhøre et felles fagmiljø. Dette argumentet vektlegges i stor grad i andre 


regioner/prosesser. 


 


Beredskapsavdelingen vil med denne løsningen bli sterkt overadministrert hvor kravet i 


utgangspunktet er en avdelingsleder.  Det er likevel behov for personell knyttet til 


utstyrsforvaltning/drift og kompetansehevning knyttet til alle brannstasjonene. Det vil i tiden 


fremover bli større fokus på beredskapsplanleggingen, samhandling med andre beredskapsaktører 


og kompetanseutvikling. Jeg tror dette vil fungere best med et samlet team bestående av 


avdelingsleder og støtte personell. 


 
Utstyr og bemanning 
Mandatet til prosjektgruppen har vært å beholde dagens brannstasjonsplassering. Dette er et greit 


utgangspunkt for et felles brannvesen. Jeg kjenner ikke til detaljene rundt bemanning i Indre Østfold, 


men jeg vil peke på noen registrerte utfordringer for deltidsbrannvesen på generelt grunnlag: 


 Krav til kompetanse til deltidsmannskapene øker. Flere oppgaver legges til brannvesenet. Det 
er også økende forventninger til tjenesteutførelsen. Det er en rekke krav som skal oppfylles 
som krever både interne ressurser og kapital.  


 Jeg erfarer større turnover av deltidsmannskaper og registrerer samme utvikling andre 
steder. Deltidsmannskapene rekrutteres ofte til heltidsstillinger. Det koster relative store 
summer å utdanne en person til en fullverdig brannmann. 
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 ROS analysen beskriver en halvering av aldersbæreevne. Antall personer i arbeidsdyktig alder 
er i nedgang i enkelte kommuner. Dette vil påvirke muligheten for rekruttering av nye 
deltidsansatte i riktig alder (20-40 år). Branntjenesten er fysisk og psykisk krevende og det 
stilles store krav til helse og fysisk form. 


 Folk verner mer om sin fritid og er mer på reisefot enn tidligere. 


 Det er større krav til produksjon og inntjening i private bedrifter. Det er vanskeligere å få fri 
til nødvendig opplæring av utrykninger på kort varsel. 


 Antall utrykninger vil øke med økende antall innbyggere.  
 


ROS analysen for Indre Østfold peker på at det er rekrutteringsproblemer i enkelte tettsteder i dag og 


jeg tror ikke at dette bedrer seg i fremtiden. Tvert i mot. Det vil bli både ressurskrevende og dyrt å 


holde på så mange deltidsansatte på sikt. Enkelte brannstasjoner ligger forholdvis tett, slik at det er 


muligheter for å vurdere andre beredskapsmessig løsninger. 


Samlet sett er det et stort antall kjøretøyer og båter. I et felles brannvesen kan noe av utstyret 


reduseres, da man er ett brannvesen fremfor flere.  


Lokalisering 


Det mest rasjonelle er å samle ledelse, stab og støttefunksjoner, samt forebyggende avdeling. Etter 


mitt syn vil dette gi ledelsen den største fordelen med å koordinere, kontrollere og utvikle 


brannvesenet.  


 


Anbefaling 


De siste 12 årene har bedre ressursutnyttelse og samarbeid mellom kommuner og brann- og 


redningsvesen vært et tema nasjonalt. Stortingsmeldinger i denne perioden påpeker at det kan være 


ressurser å spare for kommunene ved å inngå ulike former for brannsamarbeid.  I noen brann- og 


redningsvesen finnes det personell med spesialkompetanse som ikke utnyttes optimalt på tvers av 


kommunene. Det kan derfor være nyttig å legge opp til en mer effektiv utnyttelse av slik kompetanse 


på regionalt nivå. Videre pekes det på at kommunegrenser i mange tilfeller er til hinder for effektiv 


utnyttelse av brannvernressurser i en region. Selv om brannvesenene i dag er flinke til å samarbeide i 


Indre Østfold blir det en bedre organisering og utnyttelse når enhetene er samlet i en felles 


organisasjon. Det blir en lik struktur, felles planverk/prosedyrer for å håndtere hendelser og det 


brannforebyggende arbeidet styrkes gjennom større fagmiljøer. Det vil bli lettere å rekruttere 


medarbeidere med viktig og nødvendig kompetanse (risikovurderinger, brannforløpsanalyser, 


informasjon m.v.) enn i dag. 


For å kunne håndtere store og komplekse hendelser må brann- og redningsvesenets ressurser brukes 


mer effektivt på tvers av kommunegrenser. De to siste Stortingsmeldingene ønsker en utvikling i 


retning av interkommunale brann- og redningsvesen. Slike brann- og redningsvesen vil ha større 


personell- og materiellressurser under samme ledelse og stab enn den enkelte kommune har 


mulighet for. 


Evalueringer etter store og/eller komplekse hendelser i Norge fra 2000 og frem til i dag, viser flere 


svakheter som har til dels stor betydning for evnen til å håndtere hendelsen(ene) brannvesenene blir 


stilt ovenfor. Knyttet til ledelse trekkes det særlig frem at mange brannbefal ikke har erfaring i, eller 
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kompetanse til, å håndtere store og komplekse hendelser. De er vant til å håndtere ordinære og 


mindre hendelser. Brannmannskapene og lederne får en grunnleggende kunnskap, men den største 


kunnskapen kommer gjennom erfaring og håndtering av små og store hendelser. Det er registrert at 


enkelte brannvesen i Indre Østfold har en lav utrykningsfrekvens som gir et lavt 


erfaringsgrunnlag/kunnskapsnivå for å håndtere de større og/eller komplekse hendelser. Det betyr 


ikke at mannskaper gjør en dårlig jobb, men de gjør den jobben ut ifra den erfaringene de har fra 


hendelser og øving. Det er samme krav til et lite brannvesen som et større brannvesen. Dette vil 


kunne styrkes gjennom å knytte Indre Østfold sammen til et større felles brannvesen.  


Gjennom dette notatet har jeg gitt noen synspunkter på utarbeidede dokumenter. Jeg vil på det 


sterkeste oppfordre kommunene til å finne omforente løsninger slik at man kan danne et felles 


brannvesen. Det vil heve den faglige tjenesten og gi et mer robust brannvesen.  
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Vedlegg 2: 


Til eiendomsavdelingen i 


 Askim v/Marianne Carlsen 
 Eidsberg v/Knut Bergersen 
 Spydeberg/Hobøl v/Erik Flobakk 


TILPASNING AV BRANNSTASJON. SAMLET ROMPROGRAM. UTVIDET 
SPESIFIKASJON. SISTE JUSTERINGER ER UTHEVET. 


 
Etter gjennomgangen på de tre brannstasjonene som vurderes tilrettelagt for administrative 
brannfaglige tjenester, er det gjort ytterligere spesifikasjoner til romprogrammet. 


ADMINISTRATIV BEREDSKAP 


For tilpasning av stasjonen for administrativ beredskap i Askim, skal det legges til rette for følgende: 


 3 kontorplasser 


 1 møterom 


 Undervisningsrom 


 Andre fasiliteter som arkiv, lager og lunsjrom 


 Andre fasiliteter som hører naturlig med til beredskapsledelsens virke 
 


FOREBYGGENDE OG LEDELSE 


For tilpasning av stasjoner for forebyggende og ledelse (Askim, Spydeberg/Hobøl, Eidsberg), skal det 
legges til rette for følgende: 
 
Kontorer og arbeidsplasser 


 9 kontorer (for Askim: det er tilstrekkelig med 8, dvs. til sammen 11) 


 8 arbeidsplasser (eller arbeidsstasjoner) for feierne. Disse skal plasseres i åpent landskap 
Kontorene skal ha tilfredsstillende lydisolasjon 


Garderober 


 Garderober med skitten og ren sone for feierne. Disse kan kombineres med garderober for 
beredskap. Det skal være dimensjonert med min. 4 dusjer. 


 Garderober for øvrige ansatte (kvinner og menn) 
Møterom 


 1 lite møterom med plass til 6-8 personer  


 Undervisningsrom/stort møterom med plass til 25 personer 
Et av møterommene skal ligge med lett tilgjengelighet for vaktlag. 


Andre fasiliteter 


 Lager/arkiv 10-12 kvm 


 Lunsjrom til 18 personer (1,2kvm pr. person). Dette kan kombineres med stort møterom, 
dersom tilgang til kjøkken sikres. 


 Trimrom tilrettelagt for trening for min. 5 personer om gangen 
Vognhall/garasjer 


 Arbeidsstasjon for beredskap 


 Kaldgarasjer (overbygg) til feierbiler og inspektørenes biler (13 stk). Prises separat. 
Andre hensyn 







Felles brannvesen i Indre Østfold   
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 Administrasjonslokalene skal innrettes etter plan- og bygningslovens krav. Der lokalene er 
innrettet etter universell utforming, vurderes dette som et gode. 


 Det skal legges til rette for publikumsvennlighet (undervisningsrom med lett tilgjengelighet) 


 Brannvarslingsanlegg skal være installert 


 Det forutsettes at øvrige funksjoner og fasiliteter er tilrettelagt for beredskapstjenesten 
virke, som f.eks. røykdykkerverksted. 


 
Parkeringsforhold, arealer til disposisjon for brannvesenet og evt. andre relevante utvendige 
forutsetninger skal beskrives. 
 
Det forutsettes at eiendomsansvarlige finner en felles norm for standard på installasjoner, 
overflatearbeid, skillevegger etc. 
 
 
 
Endret av prosjektgruppen 26.01.15 
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KAPITTEL I. SELSKAPSINFORMASJON 


1.1. SELSKAPETS NAVN 


Indre Østfold Brann og Redning IKS (heretter IØBR) er et interkommunalt selskap, opprettet 


med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). 


Selskapet er et selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregisteret. 


 


1.2. DELTAKERE I SELSKAPET 


Selskapet eies av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og 


Trøgstad. 


 


1.3. SELSKAPETS HOVEDKONTOR 


Selskapets hovedkontor er i Eidsberg kommune. 


 


1.4. SELSKAPETS FORMÅL 


Selskapet skal sikre Indre Østfolds innbyggere og tilreisende rask og effektiv innsats ved 


branner og ulykker. Videre skal det drives utstrakt forebyggende virksomhet og være et 


kostnadseffektivt, moderne redningskorps med god kvalitet på personell og utstyr. HMS-


arbeid skal være rettesnoren for effektiv og sikker innsats ved alle hendelser. 


 


1.5  DELEGASJON AV MYNDIGHET 


IØBR har på vegne av eierkommunene ansvar for oppfølging av brannvernlovgivningen med 


forskrifter vedrørende brannberedskap og forebyggende arbeid jf.:   


 Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  


 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn   


 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 


 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff mv 


Kommunestyrene delegerer kommunestyrets myndighet etter Lov om vern mot brann, 


eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 


eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter til brannsjefen i 


IØBR. 


Rammen for delegering omfatter ikke viktige og prinsipielle saker eller saker/områder som 


loven legger til kommunestyret selv. 







Viktige og prinsipielle saker vil normalt være: 


 Dokumentasjon av brannvesenet 


 Plan for brannvernarbeidet 


 Tvangsmulkt 


 Tvangsgjennomføring av pålegg 


For avgjørelser truffet av brannsjefen vil brannstyret bli klageinstans, og for avgjørelser 


truffet av kommunestyret vil DSB bli klageinstans. 


 


KAPITTEL II. ANSVAR OG FINANSIERING 


2.1 EIERANDEL  OG DELTAKERANSVAR  


Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen. 


Eierandelen er fordelt ut ifra hva det enkelte brannvesen ville kostet som frittstående, etter 


dagens brannvesenstruktur. Prosentandelen som den enkelte kommune er ansvarlig for, er 


beregnet ut ifra samlet netto driftskostnad. 


Eierandelen er som følger: 


Kommune Andel (%) 


Askim 29,60 


Eidsberg 19,53 


Spydeberg 10,67 


Hobøl 10,67 


Trøgstad 11,23 


Skiptvet 9,04 


Marker 9,26 


Sum 100,00 


 


2.2 FINANSIERINGSMODELL 


Kostnadsfordelingsnøkkelen er lik eierandelen, og er basert på en vekting av regnskapstall 


for den enkelte kommune. Driftsutgifter inkl. finansutgifter i selskapet skal fordeles mellom 


deltakerkommunene i samsvar med kommunenes eierandeler. Dette betales på forskudd 


som et kvartalsvis a-kontobeløp. 







Eierandel og kostnadsfordeling skal revideres etter 4 år, i 2018. Grunnlaget for fordeling skal 


være de faktiske kostnader knyttet til selskapets virksomhet, og i henhold til vedtatt risiko- 


og sårbarhetsanalyse (brannordning) for virksomheten. 


Dersom en kommune velger å ha en beredskap som er bedre enn vedtatte norm, må dette 


betales av den enkelte kommune alene. 


I tilfelle storbrann eller ved uforutsette hendelser utover det normale, dekkes kostnader på 


inntil 250.000 kroner etter den fastsatte fordelingsnøkkelen. Det overskytende dekkes av 


den skadelidte kommune alene. 


 


2.3  INNSKUDDSPLIKT 


Tinginnskudd 


Hver av deltakerkommunene forplikter seg til å overføre alle eiendeler (utstyr, inventar, 


dataprogrammer, materiell, kjøretøy og liknende) som eies eller disponeres av brannvesenet 


i den enkelte kommune på etableringstidspunktet som nevnt under pkt. 5.5. 


Biler og båter skal overdras til IØBR til taksert verdi, jf. vedlegg. Samlet verdi etter 


markedspris er satt til 16 178 000.  


Kommune Verdi av utstyr 


Askim 6 535 667 


Eidsberg 3 757 000 


Spydeberg 3 437 667 


Skiptvet 325 000 


Trøgstad 1 675 000 


Marker 447 667 


Sum 16 178 000 


Kapitalinnskudd 


Ved etablering skyter eierkommunene inn et samlet beløp pålydende 1 322 000, med 


fordeling etter eierandel. 


 


2.4  EGENKAPITAL OG GJELD 


Tinginnskudd og kapitalinnskudd utgjør selskapets egenkapital ved etableringstidspunktet, 


og vil ved oppstart være 17,5 millioner kroner. Tilsvarende etableres som 10-årig serielån 


som skal tilbakebetales til eierkommune. 







I henhold til nedenstående tabell etableres det likelydende låneavtaler med den enkelte 


kommune. Renten baseres på kommunalbankens flytende rente og fastsettes når lånet 


opprettes. 


Kommune Tinginnskudd Kapitalinnskudd Lånebeløp 


Askim 6 535 667 391 312 6 926 979 


Eidsberg 3 757 000 258 187 4 015 187 


Spydeberg 1 718 833 141 057 1 859 890 


Hobøl 1 718 833 141 057 1 859 890 


Trøgstad 1 675 000 148 461 1 823 461 


Skiptvet 325 000 119 509 444 509 


Marker 447 667 122 417 570 084 


Sum 16 178 000 1 322 000 17 500 000 


 


2.5 LOKALER 


Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets 


virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur av 2014. Husleie med FDV er 


fastsatt etter en felles norm1, for å synliggjøre utgiften for selskapet og totalt sett fremstå 


som et 0-sumspill for kommunene i forhold til faktisk arealbruk. Det skal utarbeides 


leieavtaler. 


 


KAPITTEL III. STYRINGSSTRUKTUR 


3.1. REPRESENTANTSKAPET 


Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 


Representantskapet består av to representanter fra hver kommune som til sammen utgjør 


selskapets øverste eierorgan. Vedkommende kommunestyre velger selv sine 


representantskapsmedlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger 


kommunestyreperioden.  


Representantskapet velger både leder og nestleder. 


Representantskapet følger IKS-lovens §§ 8 og 9 for innkalling og saksbehandling. 
                                                                 
1
 Beskrevet i budsjett- og økonomiplan som er lagt til grunn for etablering av Indre Østfold Brann og Redning 


IKS. 







Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av 


stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 


stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 


Representantskapet har til sammen 9 stemmer etter følgende fordeling:  


 


Kommune Antall stemmer 


Askim 2 


Eidsberg 2 


Hobøl 1 


Marker 1 


Skiptvet 1 


Spydeberg 1 


Trøgstad 1 


Sum 9 


 


Styreleder og daglig leder har i plikt til å møte i representantskapet. 


 


3.2. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER 


Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap 


foreligger og når grunnlaget for kommende budsjettrammer er klart. 


Representantskapsmøtet behandler: 


 Årsmelding og regnskap 


 Disponering av driftsresultatet 


 Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 


 Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 


 Fastsettelse av eierstrategi (hvert 4. år) 


 Valg av revisor (hvert 4. år) 


 Valg av valgkomite (hvert 4. år) 


 Valg av styre etter forslag fra valgkomiteen (hvert 2. år) 







 Godtgjøring til styret 


 Andre saker som er forberedt ved innkallingen 


 


3.3. STYRET 


Styret skal ha 7 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. 


Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og 


nestleder. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt og konstituert. 


Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 


Styret følger IKS-lovens §§ 11 og 12 for innkalling og saksbehandling. 


Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, herunder enten leder eller 


nestleder. 


Hvert styremedlem har en stemme og som styrets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 


stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Har styret kun 4 stemmeberettigede 


medlemmer kreves enstemmighet for å treffe gyldig vedtak. 


Daglig leder har rett og plikt til å være til stede, med tale- og forslagsrett, på styremøtene. 


I henhold til IKS-lovens § 10 kan et flertall av de ansatte kreve at det, i tillegg til de eiervalgte 


medlemmene, velges inntil to styremedlemmer med varamedlemmer av og blant de 


ansatte.2 


Daglig leder og daglig leders stedfortreder kan ikke representere de ansatte i styret. 


 


3.4. STYRETS OPPGAVER 


Styret skal sørge for at: 


 selskapet drives i tråd med eiers formål og selskapets styringsdokumenter, og 


innenfor vedtatte budsjetter 


 representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 


 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig 


kostnadseffektivt 


 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 


kontroll 


Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som daglig leder skal 


følge. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 
                                                                 
2
 Denne bestemmelsen gjelder for selskaper med flere enn 50 ansatte. Hver deltidsansatt under 50 % teller her 


i følge forskriftens § 1 som en halv. 







Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger. 


De ansattes representanter i styret kan ikke delta ved behandling av saker som gjelder 


arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter eller 


rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner. 


 


3.5. DAGLIG LEDER 


Brannsjef er daglig leder. 


Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg 


og retningslinjer som gis av styret følges opp. 


Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for at de saker som legges frem til 


behandling er forsvarlig utredet. 


Daglig leder rapporterer til styret og skal holde styret orientert om alle forhold av betydning 


for virksomheten. 


Daglig leder forestår den daglige personalforvaltning. 


Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår som hovedregel ikke i den 


daglige ledelse, jfr. IKS-lovens § 14, tredje ledd. 


Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det 


foreligger inhabilitet anvises av styrets leder. 


 


 


KAPITTEL IV. FORVALTNING 


4.1. SELSKAPETS REPRESENTASJON 


Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 


Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma. 


Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet. 


 


4.2. REGNSKAPSFØRING OG REVISJON 


Selskapets regnskaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale 


regnskapsprinsipper. 


Som revisor skal selskapet benytte Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, dersom ikke annet er 


avtalt med eierne. 


 







4.3. BUDSJETT OG REGNSKAP 


Representantskapet skal behandle selskapets regnskap og budsjett i tråd med § 5 i ”Forskrift 


om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper”. 


Styrets forslag til økonomiplan og budsjett skal oversendes eierne innen 15. september før 


budsjettåret.  


 


4.4. LÅNERAMME 


Selskapet kan ta opp lån for finansiering av vedtatte investeringer. Representantskapet 


vedtar rammene for selskapets låneopptak. Låneopptaket skal fremkomme i 


handlingsplanen. 


Rammen for selskapets samlede låneopptak er begrenset oppad til 40 millioner kroner. 


 


4.5. GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER 


Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder. 


 


4.6. ANSETTELSESVILKÅR 


Selskapet skal være medlem av KS og følger den kommunale hovedtariffavtalen og 


avtaleverket for øvrig, som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet. 


De ansatte skal sikres pensjon i tråd med bestemmelser for kommunal sektor. Selskapet skal 


være medlem av pensjonsordningen i KLP. 


 


KAPITTEL V. OM SELSKAPSAVTALEN 


5.1. ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 


Representantskapet kan foreslå endringer i selskapsavtalen med 2/3 flertall.  Endringer som 


omfatter IKS-lovens § 4, tredje ledd, krever tilslutning av eierne gjennom likelydende vedtak 


i de respektive kommunestyrer/bystyrer. 


Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning: 


Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har 


et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten 


gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet. Kommuner over 


10 000 innbyggere har som kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen. 


 







5.2. UTVIDELSE AV SELSKAPET 


Selskapet kan bare utvides ved enstemmig beslutning av eierne. Det samme gjelder for 


sammenslutning med annet selskap. 


 


5.3. UTTREDEN FRA SELSKAPET 


En deltaker kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Uttreden reguleres av 


IKS-lovens § 30. 


 


5.4. OPPLØSNING AV SELSKAPET 


En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning. 


Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig 


ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel. 


 


5.5. IKRAFTTREDELSE 


Denne selskapsavtalen trer i kraft 01.01.2016 


 


5.6 TVISTER 


Ved tvist om tolkning av denne selskapsavtalen skal lov om interkommunale selskaper gjelde 


foran selskapsavtalen. 


Ved tvist søkes dette løst gjennom mekling mellom partene.  


Verneting er i den rettskrets hvor selskapet har sitt hovedkontor. 


 


5.6. ANDRE BESTEMMELSER 


For selskapet gjelder den til enhver gjeldende lov om interkommunale selskaper. 


I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 


Vedlagt denne avtalen er oversikt over taksert utstyr fra 09.07.14. 


Selskapsavtalen signeres i 8 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett 


eksemplar beholdes av selskapet. 


 







Kommune Vedtatt i kommunestyre Ordførers underskrift 


Askim   


Eidsberg   


Hobøl   


Marker   


Skiptvet   


Spydeberg   


Trøgstad   


 


  







Indre Østfold Brann og Redning 
Verdisetting av biler og båter 


 


ASKIM Årsmodell 
Kjøretøy- 


kode 
 Regnr.   Kmstand  Markedsverdi Total 


Scania 2002 M  AJ54407          24 801      1 300 000    


MAN 2009 M  AJ69716           5 236      2 250 000    


MAN 2012 Stigebil  AJ75992           2 932      2 000 000    


Mercedes-
Benz 1996 T  ZE57486        576 524           75 000    


Mitsubishi 2012 K  AJ74995  33076        450 000    


Peugot 
Partner 2006/7 M  AJ63377  102209          60 000    


Ford 
Connect 2008 F  AJ66946  38533          53 000    


VW Caddy 2012 F  AJ74406  22163        140 000    


VW Caddy 2012 F  AJ74407  28172        140 000    


Pioner Multi 2006 Båt              67 667    


SUM              6 535 667  


EIDSBERG Årsmodell 
Kjøretøy- 


kode 
 Regnr.   Kmstand  Markedsverdi 


  


Volvo 2011 M  KH74628           7 912      3 030 000    


Volvo 1986 T  DE79705        489 239  300000   


Mercedes-
Benz 1994 M  CE59268          27 723  150000   


Man 1967 Stigebil  B-52          22 888  90000   


Ford 4x4 2002 K  AJ53204        163 039  90000   


Ford 
Connect 2007 F  AJ63633          81 225  34000   


Ford 
Connect 2007 F  AJ63634          58 608  40000   


VW Caddy 2003 F  AJ54639        127 771  23000   


SUM              3 757 000  


SPYDEBERG Årsmodell 
Kjøretøy- 


kode 
 Regnr.   Kmstand  Markedsverdi 


  


Scania 2010 M  DN423972          16 673  2 800 000   


Mercedes-
Benz 1988 M  RA4310          10 988  100 000   


Scania 2007 T  DL65391        270 664  150 000   


Toyota 2006 kombi/røyk  AJ61506  41151 100 000   


VW Caddy 2013 K     Leases   


VW Caddy 2012 F  AJ75137  17196 145 000   


Ford 
connect 2009 F  BD47687  63303 40 000   


Båt 2010 Båt            102 667    


SUM           3 437 667 


SKIPTVET Årsmodell 
Kjøretøy- 


kode 
 Regnr.   Kmstand  Markedsverdi 


  


Man 1993 M  CE56284          28 386  125 000   


Mercedes-
Benz 1991 M  KH65202          52 290  125 000   


Volvo 1985 T  SP75535        199 873  75 000   


SUM           325 000 


              







TRØGSTAD Årsmodell 
Kjøretøy- 


kode 
 Regnr.   Kmstand  Markedsverdi 


  


Mercedes-
Benz  2003 M  KH14493          11 518  1 400 000   


Nissan 1998 M  RA7753           3 930  150 000   


Scania 2002 T  UX48553        584 400  100 000   


Båt ?? Båt     25 000   


                      -        


SUM           1 675 000 


              


MARKER Årsmodell 
Kjøretøy- 


kode 
 Regnr.   Kmstand  Markedsverdi 


  


Volvo 1995 M  YZ6403          25 300  125 000   


Mercedes-
Benz 2006 T  SD32268        449 260  200 000   


Dodge 1978    RA3673          19 690  55 000   


Multi Pioner 2006 Båt              67 667    


SUM           447 667 


              


              


          Total sum 16 178 000 


       Taksering av store biler, tankbiler og kommandobiler er utført av Tore Hekneby. 
 Taksering av små biler er utført av Østfold 


Bilauksjon. 
   Verdi på båter er beregnet etter en avskrivingstid på 15 år. 
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1.0 NØKKELTALL 2015 


1.1. ÅRSBUDSJETT 


Hovedtall for Indre Østfold Brann og Redning IKS
1
: 


Helårsbudsjett 2015 


Utgifter Aug. 2014 Mars. 2015 


Lønn 26 420 000 26 590 000 


Kontor og forbruksmateriell 960 000 930 000 


Opplæring 710 000 640 000 


Transport og avgifter 1 805 00 1 750 000 


Utstyr og vedlikehold 885 000 850 000 


Serviceavtaler 610 000 520 000 


Div. drift/tjenester 5 100 000 4 680 000 


Kjøp fra kommuner/andre 625 000 410 000 


Finansutgifter 2 530 000 2 070 000 


Sum utgifter 39 645 000 38 440 000 


 


Inntekter 


Salg av varer og tjenester -510 000 -525 000 


Avg.pl. Salg, høy sats -1 310 000 -1 540 000 


Refusjoner -2 265 000 -2 295 000 


Sum inntekter -4 085 000 -4 360 000 


  


Samlet sum 35 560 000 34 080 000 


 


1.1.1 BUDSJETTKOMMENTARER 


For beregning av budsjett er følgende lagt til grunn:  


REGNSKAP 2013 


Prosjektet har gjort et arbeid for å avdekke driftskostnader- og inntekter for det enkelte brannvesen. For lønn er deflator på 3 % 
som sist benyttet for 2 år. For øvrige utgifter er deflator benyttet for 1 år, hvilket betyr en reduksjon på min. 3 % pr. budsjettpost. 
Dette innebærer en forventet innsparing. Dette kan ses som en oppfølging av det som for 2015 er forventet av de øvrige IKSene


2
.   


Som i det opprinnelige budsjettet er ikke feiertjenesten regnet inn, da dette er eget regnskap etter selvkost. En del av 
felleskostnadene er lagt på feieravdelingen. 


REGNSKAPSMESSIG AVVIK 


Prinsippene er uendret fra første rapport: I henhold til dimensjoneringsforskriften skal hver kommune ha et visst antall årsverk i 
administrative og forebyggende funksjoner, basert på innbyggertall. Der sådanne lønnskostnader ikke fremkommer i 
brannvesenets regnskap, har gruppen stipulert en kostnad etter dimensjoneringsforskriftens krav, med lønnskostnader etter 
sjablong. 


Der det i dag kjøpes og selges brannsjef-tjenester, er inntekt og kostnad trukket ut og erstattet med lønnskostnader etter 
sjablong. Dette er gjort for at ikke effekten skal tas ut før brannvesenet sees under ett. 


                                                                 


1 Feiertjenesten er beregnet etter selvkost og er ikke inkorporert i budsjettet. 
2 Jf. vedtak i representantskapsmøter 24.10.15 
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AUGUST 2014 (TEKST FRA RAPPORTEN) ENDRING, MARS 2015 ENDRING, BELØP 


LØNNSKOSTNADER 


I 2013 var lønnskostnadene til beredskap 17 929 211,-
3
. Dette er 


videreført i budsjettet med justering av tall for 2015. 
Lønnskostnader til administrasjon og forebyggende er beregnet til å 
ligge i underkant av 6,9 millioner kroner. Felles modell ligger her 
inne med 10,3 årsverk + inntil 1 årsverk merkantil stilling. 


I budsjettet er det lagt inn totalt 600 000,- for harmonisering av 
lønn: 100 000,- i personsøkertillegg; 400 000 i kompensasjon for 
utrykning; 100 000 i lønnsjustering for administrativt brannfaglig 
personell. Dette tar høyde for tilpasning av lokal særavtale og 
justering av lønnsforskjeller, ref. trygghetsavtalen. 


Som for andre brannvesen belastes feiertjenesten for deler av det 
administrative apparatet. Dette er lagt inn som interne overføringer 
under refusjoner. 


 


Lønnskostnader til administrasjon og 
forebyggende etter dagens krav for 
enkeltstående brannvesen er beregnet 
til å ligge på ca. 8,5 mill. i 2015.  


I nytt budsjett er administrasjonen 
redusert med 1 årsverk til 9,3 + inntil 1 
årsverk merkantil stilling, som til 
sammen utgjør 7,1 mill. Harmonisering 
av lønn er beregnet til ca. 470 00,- 


I nytt budsjett er imidlertid 
lønnskostnadene økt. Det forklares 
med at det ble brukt for lav sjablong 
ved sist beregning, og at det ikke ble 
tatt høyde for at lønnsnivået til 2 
brannsjefer og 1 varabrannsjef skal 
videreføres i nytt felles brannvesen. 


170 000 


KONTOR OG FORBRUKSMATERIELL 


Uendret i forhold til foreliggende regnskapsmateriell. Uendret.  -30 000 


OPPLÆRING 


Det legges til 100 000,- for kurs i administrasjon og ledelse. Kurspost som ble lagt til halveres. -70 000 


TRANSPORT OG AVGIFTER 


Det er i beregningen av strøm og fyringsutgifter beregnet en 
gjennomsnittlig kostnad på 200,-/kvm pr år. Dette er utgifter som 
kommunene har i dag. 


Uendret. -55 000 


UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 


Det forutsettes at kommunene kontinuerlig har gjort nødvendige 
utskiftninger av utstyr som personlig verneutstyr, røykdykkerutstyr, 
vaskemaskiner, tørkeskap, kompressorer etc. slik at dagens rammer 
kan opprettholdes. En mindre sum (5000,-) er satt av til å utarbeide 
og bytte ut emblemer på visittkort og klær. 


Fjernet ekstra påslag på 5000,-.  -35 000 


SERVICEAVTALER 


Renholdsutgifter kommer i tillegg til husleie og settes til 300,- pr. 
renholdt kvm, renholdsartikler inkludert. Vognhallen rengjøres av 
beredskapspersonalet. 


Det inngås leasingavtale for multifunksjonsmaskiner ved de tre 
bemannede stasjonene. 


Kostnader til bedriftshelsetjeneste er beregnet etter særskilte regler 
for brannmannskaper. Det gjelder blant annet fornyelse av 
førerkort, helsesjekk og vaksiner. 


Person- og ulykkesforsikringer utgjør 177 400,-. 


Flere av utgiftspostene som ligger under dette avsnittet er skjulte 
kostnader som kommunene har i sine regnskaper i dag. 


Leasingavtaler løses innenfor 
budsjettrammen. 


Bedriftshelsetjenesten ligger inne i 
regnskapene i dag, og er tatt ut (dvs. 
ikke duplisert). 


 


-90 000 


DIV. DRIFT/TJENESTER 


Under dette avsnittet ligger ABØ – deltakeravgift som er fastsatt KOMTEK er i sin helhet satt på -420 000 


                                                                 


3 Alle lønnskostnader i dokumentet er oppgitt inkl. sos. avg. 
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etter innbyggertall. Kostnader til oppkobling av kommunale bygg og 
refusjoner fra ABØ er holdt utenfor budsjettet til brannvesenet.  


Det inngås husleieavtaler med de lokale brannstasjoner, der 
leieprisen fastsettes etter selvkost. Se for øvrig pkt. 6.1.1. 


I lisenser for dataprogrammer er det beregnet en total årlig utgift 
på ca. 170 000,-. Det dreier seg om Citrix (kontorløsning), Microsoft 
+ Gatsoft (grunnpakke) + KOMTEK (feiere). KOMTEK alene koster 
80 000,- men her får kommunene samlet 35 000 mindre på sin 
KOMTEK-regning. Halvparten av lisenskostnadene er belastet 
feierne. 


feierbudsjettet. 


I opprinnelig budsjett vurderes 
husleiepris å være noe høy. Kvm. pris i 
nytt forslag er justert ned med 20 %.


4
 


Ombyggingskostnader og husleie er 
redusert etter fordeling med feier. 


KJØP FRA KOMMUNER/ANDRE 


Lønn og regnskapstjenester kjøpes. Med utgangspunkt i 
sammenliknbare tjenesteytingsavtaler, anslås kostnaden å ligge på 
650 000,- årlig. 


Indre Østfold Data har levert et tilbud på 115 200,- til årlige 
driftsutgifter til kontorløsning. Faggruppe for forebyggende ser det 
som en nødvendighet å ha kontorløsning med kalendertilgang til 
samarbeidspartnere i kommunene, for effektiv møteplanlegging. 


Omkring halvparten av kostnadene til tjenesteytelse legges på 
feierbudsjettet. 


Sammenliknet med tilsvarende 
tjenesteytingsavtaler for 
brannselskaper (Nordre Follo 
Brannvesen IKS og Søndre Follo 
Brannvesen IKS, henholdsvis 190 000,- 
og 70 000,-), forventes det at kontrakt 
for lønn- og regnskapstjenester ikke 
overskrider 300 000,- pr. år. 


-215 000 


FINANSUTGIFTER 


Nedbetaling av ombyggingskostnader ved Eidsberg og 
Spydeberg/Hobøl avtalefestes.


5
 Kostnader for ombygging av 


stasjonene er foreløpig beregnet til henholdsvis 1 350 000 og 1 400 
000. Ombygging av Spydeberg og Hobøl brannstasjon er utgiftsført 
på feierbudsjettet.  


Biler og båter som overføres til selskapet er prissatt etter 
markedspris. Dette er omgjort til lån som betales tilbake til 
kommunene. Kommunene skyter også inn et kapitalinnskudd ved 
oppstart, for å sikre en viss likviditet, som skal betales tilbake. Totalt 
utgjør dette 20 millioner kroner, som betales tilbake som serielån 
over 10 år.  


Innskutt kapital (omløpsmidler) 
reduseres med 2,5 mill.  


Ombyggingskostnader er flyttet til div. 
drift/tjenester. 


-460 000 


INNTEKTER  


De lokale brannvesenet har i dag ulike inntektskilder, og man ser 
også flere inntektsgivende muligheter for et felles brannvesen. 
Beredskapsgruppen har utarbeidet en utførlig liste over dette. 


En del av inntektene vil komme av salg til eierkommunene; dette er 
tjenester som i dag ikke er inntektsført. Det forventes en økning i 
inntekter, men nytt felles brannvesen vil måtte jobbe med å 
systematisere inntektsgivende arbeid. Med bakgrunn i ROS-analyse 
og dagens faktureringspraksis, er det i budsjettet kun lagt inn en 
økning i inntekt på unødige utrykninger på 500 000,-. 


Deler av kostnadene til administrasjon (40 % brannsjef, 40 % 
avdelingsleder forebyggende og 70 % merkantil, som tilsvarer 
925 000,-) finansieres av feiertjenesten. Dette er lagt inn budsjettet 
som intern overføring.  


Antall unødige utrykninger er iflg. felles 
ROS-analyse høyt. Vi foreslår derfor en 
høyere inntekt her enn i opprinnelig 
budsjett (øker antall med 50). 


Vi må forvente at nytt felles 
brannvesen kan genere noe mer 
inntekt enn lokale brannvesen hver for 
seg.  


Avdelingsleder forebyggende og 
merkantil ressurs er begge fordelt likt 
(50/50) mellom ordinært budsjett og 
feierbudsjett. 


-275 000 


                                                                 


4
 I budsjettet estimeres en pris på 400,-/kvm pr år for vognhall, verksted og trimrom, og 800,-/kvm for service- og 


administrasjonsfasiliteter. Fellesarealer settes til 200,-/kvm. 
5
 Budsjettet tar høyde for en 10-årig nedbetalingsplan, med kommunalbankens flytende rente på 2,25. Det legges til grunn at 


representantskapet fastsetter både husleieavtalenes varighet og nedbetalingstid for ombyggingskostnadene i høstens 


budsjettmøte. 
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1.1.2 OPPSUMMERING 


 


Oppsummert vil kommunene i et felles brannvesen kunne redusere antall årsverk brannfaglig administrativt 
personell, enn hva som er kravet enkeltvis. Harmonisering av lønn, merkantile tjenester, drift av IKT, samt 
ombygging


6
 representerer kostnadsøkning. Ordningen med tilbakebetaling av innskutt kapital medfører økte 


rammer for selskapet.  
 
Revidert budsjett er nesten 1,5 million kroner lavere enn det opprinnelige forslaget. Generelt er det gjort et grep ved 
å kutte utgifter tilsvarende en kommunal deflator på 3 % for et år. Dessuten er det gjort nedjusteringer av poster 
som kapitalinnskudd og husleie. Det forventes en generell økning på inntektssiden i form av salg av tjenester, kurs 
og produkter, samt at inntekt for unødige brannalarmer er gitt en realistisk sum. 
 
 


1.2 FEIERTJENESTEN 


Gjennom forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal kommunene gjennomføre kontroll og feiing av 
ildsteder. Dette kan utføres av kommunens egen feier eller ved kjøp av tjenesten av eksterne. Ved selskapsdannelse 
vil de deltagende kommuner forplikte seg til å kjøpe tjenesten av IKSet. 


Feiertjenesten er selvfinansiert og alle utgifter skal dekkes av årlig feiegebyr.   


Bemanningen forslås redusert fra ni til åtte feiere inkl. leder og lærling. I tillegg kommer kontorfunksjon. 


Det er pr dato forskjeller både i beregning av feiegebyr og størrelse på feiegebyret. Det må gjøres endringer i dette 
slik at en får en enhetlig beregning. IKSet vil tilby lik pris til de deltagende kommuner.  


Fakturering bør skje på forskudd, kvartalsvis, og avregnes årlig etter antall gjennomførte feiinger og tilsyn. IKSet bør 
også gis mulighet til å vurdere salg av tjenesten til andre kommuner enn de som er med i selskapet. 


Regnskap for 2013 viser at noen kommuner kjører med underskudd og noen med overskudd. Dette er IKSet 
uvedkommende. 


Revidert budsjett for 2015 gir følgende feieravgifter  


Likt  332,- (Mot gjennomsnittlig 388,- i 2013. Redusert fra 354,- i opprinnelig budsjett.)  


Differensiert 442,- (Mot gjennomsnittlig 518 i 2013. Redusert fra 471,- i opprinnelig budsjett.) 


Da er det ikke beregnet overskudd for opparbeidelse av fondsmidler.  


 


 


1.3 INNSKUTT KAPITAL 


Hver av deltakerkommunene forplikter seg til å overføre alle eiendeler (utstyr, inventar, dataprogrammer, materiell, 
kjøretøy og liknende) som eies eller disponeres av brannvesenet på etableringstidspunktet. 


Kommunene skal kontinuerlig ha oppgradert mindre utstyr, og det vurderes at det enkelte brannvesen går inn i 
selskapet med temmelig lik kvalitet på dette. Når det gjelder stort utstyr, som biler og båter, er kommunene ulikt 
rustet. Styringsgruppen besluttet derfor at verdien på stort utstyr skal omgjøres til lån, som selskapet betaler tilbake 
til kommunene. Dette er derfor blitt taksert etter markedspris.  


Prosjektgruppen påpeker at summene ikke reflekterer bruksverdien av kjøretøyene, men skal forholdsmessig danne 
grunnlag for hva den enkelte kommune får betalt tilbake. Ordningen får betydning for selskapets kapitalutgifter, og 
dermed økte budsjett. 


                                                                 


6
 Ombyggingskostnaden av Eidsberg brannstasjon er beregnet til 3 173 000. Oppussing av kontorer for beredskapspersonell i 


Askim kommer på 81 340,-. Dersom ombyggingskostnadene blir høyere enn først beregnet, forutsettes det at kommunen selv, 
som vertskap, håndterer denne merutgiften. 
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Ved siden av innskutt kapital som anleggsmidler, skal også kommunene gjøre et innskudd som dekker behovet for 
investeringer første året. Dette beløpet er satt til 1 322 000, slik at det samlede lånebeløpet (anleggsmidler og 
omløpsmidler) er på 17 500 000.  


Innskuddsbeløpet er redusert etter innspill fra andre IKS, fordi man ved forskuddsvis innkreving av kostnadene til 
enhver tid vil ha tilstrekkelig likviditet. 


Tabell over innskutt kapital og hva kommunene vil få tilbakebetalt: 


Kommune Verdi av utstyr Kapitalinnskudd Lånebeløp Utlånsandel Tilbakebetaling 


Askim 6 535 667 391 312 6 926 979 39,58 848 555 


Eidsberg 3 757 000 258 187 4 015 187 22,94 491 860 


Spydeberg 1 718 833 141 057 1 859 890 10,63 227 837 


Hobøl 1 718 833 141 057 1 859 890 10,63 227 837 


Trøgstad 1 675 000 148 461 1 823 461 10,42 223 374 


Skiptvet 325 000 119 509 444 509 2,54 54 452 


Marker 447 667 122 417 570 084 3,26 69 835 


Sum 16 178 000 1 322 000 17 500 000 100,00 2 143 750
7
 


 


 


1.4 INVESTERINGER 


For etablering av felles brannvesen i Indre Østfold påkommer primært investeringskostnader knyttet til IKT; 
driftsplattform og programvare. Det er også satt opp et beløp for kontorutstyr, samt merking av brannbiler. 


Investeringsbudsjettet for 2015 ser slik ut: 


Investeringskostnader 2015 (01.05.14-31.12.14) 


    Spesifisert Total 


Kjøp av inventar og utstyr   220000 


  Kontorpulter og stoler 100000  


  Div. kontorutstyr 30000  


  Skilt og merking av biler 90000  


Innkjøp av programvare   869885 


  Etableringskostnad, citrix og microsoft 472200  


  Gatsoft, etablering og opplæring 232685  


  Komtek, sammenstilling og synkronisering 150000  


  Oppsett, fakturascanning 15000  


  Sum   1089885 


Alle summer er oppgitt eksl. mva., og er uendret fra det opprinnelige investeringsbudsjettet. 


 


 


 


 


                                                                 


7
 Første år. Ved serielån reduseres terminbeløpet i løpet av nedbetalingsperioden. 
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1.5 KOSTNADSFORDELING 


1.5.1 PRINSIPP FOR FORDELING 


Kostnadsfordelingen for IØBR følger det opprinnelige prinsippet: 


 Prosentandelen som den enkelte kommune er ansvarlig for, er beregnet ut ifra samlet netto driftskostnad.  


 For å forenkle arbeidet med å kvalitetssikre de ulike regnskapstallene (bilagsnivå), er det benyttet 2013-tall. 
Bunnlinjen er vurdert mot 2012 og 2011. Styringsgruppen har tatt stilling til evt. avvik på artsnivå. 


 Evt. inntekter eller utgifter for det lokale brannvesenet, som bortfaller ved etablering av felles brannvesen, 
er tatt ut av beregningen. Dette gjelder f.eks. kjøp og salg av brannsjef. 


 Det er funnet like kriterier for hva som skal regnes inn og ikke. Husleie med FDV er fastsatt etter en felles 
norm, for å synliggjøre utgiften for selskapet og totalt sett fremstå som et 0-sumsspill for kommunene i 
forhold til faktisk arealbruk. 


 Regnskapsmessig avvik på stillinger er lagt til netto driftsutgifter. 


 Feierutgifter og –inntekter er ikke regnet med. 


 


1.5.2 JUSTERT KOSTNADSFORDELINGSNØKKEL 


Kostnadsfordelingsnøkkelen for IØBR er justert etter kvalitetssikring av regnskapstall, og justering av 
sjablongkostnad benyttet på lønnsmessig avvik:  


 August 2014 Februar 2015 


Kommune Netto driftskostnad Andel Ny netto driftskostnad
8
 Ny andel 


Askim 8 981 423 29,67 9 031 423 29,60 


Eidsberg 5 857 211 19,36 5 958 961 19,53 


Spydeberg
9
 3 249 569 10,73 3 254 569 10,67 


Hobøl 3 249 569 10,73 3 254 569 10,67 


Trøgstad 3 401 617 11,24 3 426 617 11,23 


Skiptvet 2 724 929 9,00 2 759 429 9,04 


Marker 2 807 373 9,27 2 824 373 9,26 


   100,00  100,00 


Kostnadsfordelingsnøkkelen settes lik eierandelen og skal revideres etter 4 års drift.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                 


8 Generell endring kommer av at sjablongmessig lønnskostnad for avvik er oppjustert. Eidsberg brannvesen er i tillegg korrigert for avvik. 
9 Spydeberg og Hobøl har felles brannvesen. Kostnadene er delt likt mellom kommunene. 
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2.0 ØKONOMIPLAN 2015-18 


2.1 FORVENTET BUDSJETTMESSIG UTVIKLING 


 


Budsjettfremskrivning 


  2 015 2 016 2 017 2 018 


Utgifter 


Lønn 26 590 000 27 387 700 28 209 331 29 055 611 


Kontor og forbruksmateriell 930 000 957 900 986 637 1 016 236 


Opplæring 640 000 659 200 678 976 699 345 


Transport og avgifter 1 750 000 1 802 500 1 856 575 1 912 272 


Utstyr og vedlikehold 850 000 875 500 901 765 928 818 


Serviceavtaler 520 000 535 600 551 668 568 218 


Div. drift/tjenester 4 680 000 4 820 400 4 965 012 5 113 962 


Kjøp fra kommuner/andre 410 000 422 300 434 969 448 018 


Finansutgifter 2 070 000 2 030 000 1 990 000 1 950 000 


Sum utgifter 38 440 000 39 491 100 40 574 933 41 692 481 


  


Inntekter 


Salg av varer og tjenester -525 000 -540 750 -556 973 -573 682 


Avg.pl. Salg, høy sats -1 540 000 -1 586 200 -1 633 786 -1 682 800 


Refusjoner -2 295 000 -2 363 850 -2 434 766 -2 507 808 


Sum inntekter -4 360 000 -4 490 800 -4 625 524 -4 764 290 


  


Samlet sum 34 080 000 35 000 300 35 949 409 36 928 191 


 


I den 4-årige budsjettplanen er det lagt til grunn en økning i takt med lønns- og prisvekst på 3 %. 


Unntak fra dette er finansutgiftene, som vil reduseres med ca. 40 000,- årlig. Da er det blant annet lagt til grunn et 


serielån fra eierne på 17 500 000, med 2,25 % rente nedbetaling over 10 år. 


Det forutsettes at nytt felles brannvesen jobber videre med utalarmeringsrutiner og intern organisering for effektiv 


og rasjonell drift. Dette vil innebære en reduksjon i samlede beredskapskostnader. Det er imidlertid uvisst hvor tidlig 


effekten vil kunne tas ut og hvor stor kostnadsreduksjon det vil dreie seg om. 


Lønnskostnadene utgjør 70 % av kostnadene. Lønnsmessige besparelser vil med et felles brannvesen samlet kunne 


utgjøre årlig 1 mill., altså 4 mill. de neste 4 årene.  


 


 


 
Andre lønnsmessige besparelser vil på sikt dreie seg om reduksjon i overordnet vakt. Ut ifra dagens lønnsnivå vil 
dette utgjøre 600 000,- årlig. Effekt av dette ventes ikke i løpet av økonomiplanperioden, men vil med naturlig 
avgang gradvis kunne hentes ut i løpet av de neste 10 år. 


 


  2015 2016 2017 2018 


Hver for seg 27 546 840 28 373 245 29 224 443 30 101 176 


Samlet 26 590 000 27 387 700 28 209 331 29 055 611 







Felles brannvesen i Indre Østfold   
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2.2. INVESTERINGER OG SALG AV UTSTYR 


Noen av gevinstene ved å bli ett felles brannvesen vil gjøre seg gjeldende på investeringssiden:  


 Man kan tilpasse bilparken i forhold til det anses som hensiktsmessig i forhold til drift.  


 I stedet for å investere i store mannskapsbiler, kan man velge små hurtiggående biler, med moderne 


slukkeutstyr, som en førsteinnsats. 


Salg av biler vil skje i forbindelse med innbytte. 


Ut ifra den utstyrspark som kommunene har i dag, ventes ikke store investeringer de nærmeste årene. Det vurderes 


imidlertid som riktig at eierne overfører et fast årlig investeringsbeløp, som selskapet står fritt til å benytte eller 


overføre til fond.  


Det er ikke gjort konkrete vurderinger av de fremtidige investeringsbehovene. Sammenlikning med andre 


brannvesen peker på at behovet for investeringer i materiell og utstyr kan ligge på gjennomsnittlig 1,5 millioner årlig 


for Indre Østfold Brann og Redning IKS.  


 


 





