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Godkjenning av protokoll  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/14 Formannskapet 25.09.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Protokoll fra formannskapsmøte 05.06.2014 godkjennes.  

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Per Øivind Sundell 

Dato:  26.06.2014 

Saksmappe:  14/512 

 

 

 

Lønnsoppjøret 2014, budsjettjustering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/14 Formannskapet 25.09.2014 

/ Kommunestyret 07.10.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til  innstilling: 

 

1. Driftsbudsjettet for 2014 justeres for årets lønnsoppgjør slik (kr x 1.000): 
 

Virksomhet   kr x 1.000 % økning Tillegg  Sum 

Pol styring/sentraladm./fellesutg. 15 193 0,0297 451 15 644 

Skole   35 740 0,0297 1 061 36 801 

Grimsby   5 903 0,0297 175 6 078 

Familie/Helse 10 549 0,0297 313 10 862 

NAV   2 110 0,0297 63 2 173 

Utviklingshemmede 7 213 0,0297 214 7 427 

Omsorg   42 989 0,0297 1 277 44 266 

FDV   13 879 0,0297 412 14 291 

Plan/miljø   4 897 0,0297 145 5 042 

Kultur/fritid   2 663 0,0297 79 2 742 

Bibliotek   788 0,0297 23 811 

Næring   1 390 0,0297 41 1 431 

Sum   143 314 0,0297 4 256 147 570 

 

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400, og 

funksjon 180. 
 

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket. 

 

 

Bakgrunn: 
 

I vedtatt driftsbudsjett for 2014 er det som tidligere år satt av et beløp for å dekke inn årets 

lønnsoppgjør. I budsjettet er det satt av samlet kr 5.000.000 -  jfr. ansvar 1400 funksjon 180. 

Det faktiske lønnsoppgjøret viser nå samlet justert reell årslønnsvirkning for 2014 tilsvarende 

kr 4.256.000. Dette fordeles slik på virksomhetene når fordelingen foretas med utgangspunkt i 

vekting av lønnsmassen: 
 

Virksomhet   kr x 1.000 % økning Tillegg  Sum 

Pol styring/sentraladm./fellesutg. 15 193 0,0297 451 15 644 

Skole   35 740 0,0297 1 061 36 801 

Grimsby   5 903 0,0297 175 6 078 

Familie/Helse 10 549 0,0297 313 10 862 

NAV   2 110 0,0297 63 2 173 

Utviklingshemmede 7 213 0,0297 214 7 427 
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Omsorg   42 989 0,0297 1 277 44 266 

FDV   13 879 0,0297 412 14 291 

Plan/miljø   4 897 0,0297 145 5 042 

Kultur/fritid   2 663 0,0297 79 2 742 

Bibliotek   788 0,0297 23 811 

Næring   1 390 0,0297 41 1 431 

Sum   143 314 0,0297 4 256 147 570 
 

 

Vurdering: 
 

Bevilgning til å møte lønnsoppgjøret er gitt gjennom vedtatt budsjett, men da fordelingen ut 

på virksomhetene påvirker vedtatt netto driftsrammer og dermed endrer vedtatt obligatoriske 

budsjettskjema (jfr. skjema 1B), legges saken frem for kommunestyret. Virksomhetene vil 

etter vedtaket fordele sin andel av oppgjøret på korrekt art og funksjon innen sine definerte 

ansvarsområder. 

 

 

Vedlegg: 
 

KS sin beregning av økonomiske virkninger av det sentrale lønnsoppgjøret  



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  014 

Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 

Hattestad 

Dato:  08.09.2014 

Saksmappe:  14/492 

 

 

 

Kommune- og fylkestingsvalget 2015 -  Fastsetting av valgdag 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/14 Formannskapet 25.09.2014 

/ Kommunestyret 07.10.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 13. september 2015 i tillegg til 

den fastsatte valgdagen mandag 14. september 2015. 

 

 

Bakgrunn: 

Det vises til brev fra Kommuna-l og moderniseringsdepartement, datert 12. juni 2014  at 

valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. 

september 2015  og at hver enkelt kommunestyre kan bestemme om det skal holdes valg også 

søndag 13. september 2015. 

 

Vurdering: 

I Marker kommune har det tidligere vært vanlig å holde valg også søndag før valgdagen. 

 

Rådmannen foreslår at kommunestyrevalget for 2015 i Marker holdes over 2 dager, og at det 

avholdes valg også søndag 13. september 2015  i tillegg til den fastsatte valgdagen 14. 

september 2015 i Marker Rådhus.   

 

Konklusjon: 

Det avholdes kommunestyrevalg  i Marker kommune også søndag 13. september 2015  i 

tillegg til den fastsatte valgdagen mandag 14. september 2015. 

 

 

 

 

Vedlegg:   

Brev fra Det Kgl. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.  



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  613 

Saksbehandler: Marianne Lislerud 

Dato:  08.09.2014 

Saksmappe:  11/624 

 

 

 

Kjøp av leilighet i Sameiet Storgata  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/14 Formannskapet 25.09.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

I.h.t. fullmakt gitt av Marker kommunestyre 13. desember 2011 (sak PS 56/11) kjøpes 

selveierleilighet i Storgata 30 A – seksjon 6 for kr 400.000,-, med tillegg av omkostninger. 

 

Kjøpesummen dekkes ved opptak av grunnlån i Husbanken på kr 415.000,- og føres på 

kto.streng 0285.5125.265.542.  

Dette er et annuitetslån med en nominell rente på 2,374% pr. år – effektiv rente 2,462% pr. år.  

Avdragstiden på lånet er 25 år.  

Husbankens lånevilkår godkjennes. 

 

Husleien fastsettes til kr 5.500,- pr. måned og faktureres månedlig fra Marker kommune.  

 

 

 

Bakgrunn: 

Marker kommunestyre vedtok i møte 13. desember 2011 (sak PS 56/11) å kjøpe leiligheter i 

nevnte sameie. Kommunestyret fattet dessuten følgende vedtak under samme sak: 

 

 « Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å fastsette husleien for leilighetene.  

 Videre gir kommunestyret formannskapet fullmakt til å fatte vedtak om det skal kjøpes 

 flere leiligheter i sameiet dersom det kommer flere for salg.» 

 

På grunnlag av kommunestyrets vedtak i møte 13. desember 2011, inngikk ordføreren 

kjøpekontrakt 13. mai 2014 om kjøp av selveierleilighet Storgata 30 A – seksjon 6 av Karl 

Nilsen for en kjøpesum av kr 400.000,-, med tillegg av utgifter til dokumentavgift og 

tinglysning. 

 

I kjøpekontrakten er det tatt forbehold om at Husbanken innvilger Marker kommune grunnlån, 

og at kjøpet blir endelig godkjent av kommunestyret. 

 

Kopi av kjøpekontrakten vedlegges. 

 

Det ble søkt Husbanken om lån 16.05.2014. 

I brev datert 30.07.2014 innvilger Husbanken kr 415.000,- i grunnlån. 

Grunnlån er annuitetslån og har en nominell rente på 2,374% pr.år – effektiv rente 2,462% 

pr.år. Avdragstiden er 25 år. 

 

Felleskostnadene som er opplyst fra Sameiet er kr 1.849,- pr. mnd. pr. leilighet. 

Lånekostnadene pr. leilighet er kr 1.470,-. Totalt pr. måned kr 3.319,-. 
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Vurdering: 

Som det fremgår av det foranstående har Husbanken nå innvilget grunnlån til nevnte leilighet, 

og rådmannen anbefaler under henvisning til kommunestyrets vedtak av 13. desember 2012 

(sak PS 56/11) kjøp av leiligheten.  

 

Rådmannen anbefaler videre at Marker kommune tar opp lån i Husbanken på kr 415.000,-. 

Det anbefales at Husbankens lånevilkår godkjennes. 

 

Sett på bakgrunn av leilighetens størrelse og beskaffenhet foreslår Rådmannen at husleien 

settes til kr 5.500,- pr. mnd. pr. leilighet. 

 

Det er behov for sentrumsnære leiligheter. 

 

 

Konklusjon: 

Marker kommune kjøper leiligheten i Storgata 30A – seksjon 6 for kr 400.000,-, med tillegg 

av omkostninger.  

 

Kjøpesummen dekkes ved opptak av grunnlån i Husbanken på kr 415.000,- og føres på 

kto.streng 0285.5125.265.542. Det anbefales at Husbankens lånevilkår godkjennes. 

 

Husleien foreslås satt til kr 5.500,- pr. måned. 

 

 

 

Vedlegg: 

Kjøpekontrakt mellom Marker kommune og Karl Nilsen 

Tilsagn på grunnlån fra Husbanken (blir lagt frem i møtet) 

Oversikt over avdrag og renter (blir lagt frem i møte)



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  M80 

Saksbehandler: Vidar Østenby 

Dato:  09.09.2014 

Saksmappe:  13/302 

 

 

 

Utredning om felles brannvesen i Indre Østfold, etablering av 

Indre Østfold Brann og Redning IKS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/14 Plan- og miljøutvalget 16.09.2014 

27/14 Formannskapet 25.09.2014 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 

 Marker kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, 

med oppstartsdato 1. mai 2015. 

 Marker kommune legger til grunn vedlagte forslag til budsjettrammer for Indre Østfold 

Brann og Redning IKS, som fremkommer i prosjektrapporten. 

 Marker kommune velger ……………………….. og ……………..… som faste 

medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som 

varamedlemmer velges henholdsvis ………………………..… og 

………………………………… . 

 Marker kommune ber valgkomiteen komme med innstilling om styresammensetning, til 

behandling i representantskapsmøte 24. oktober. 

 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. 

 

 

Behandling vedtak i Plan- og miljøutvalgets møte 16.09.2014: 

 

Behandling: 

Representanten Finn Labråten (Krf) fremmet følgende forslag: 

Marker kommune velger ordfører og varaordfører som faste medlemmer i representantskapet 

for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som varamedlemmer velges henholdsvis Sten 

Morten Henningsmoen og Finn Labråten. 
 

Representanten Vigdis Lunde (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Det forutsettes at saken sendes til ny behandling dersom ikke alle kommuner beslutter 

deltakelse i samarbeidet. 

 

Rådmannens forslag til innstilling til Formannskapet med Finn Labråten (Krf) og Vigdis 

Lundes (Ap) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Plan og miljøutvalget 16.09.2014: 

 Marker kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, 

med oppstartsdato 1. mai 2015. 

 Marker kommune legger til grunn vedlagte forslag til budsjettrammer for Indre Østfold 

Brann og Redning IKS, som fremkommer i prosjektrapporten. 

 Marker kommune velger ordfører Kjersti Nilsen og varaordfører Runar Kasbo som faste 

medlemmer i representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS. Som 

varamedlemmer velges henholdsvis Sten Morten Henningsmoen og Finn Labråten. 

 Marker kommune ber valgkomiteen komme med innstilling om styresammensetning, til 

behandling i representantskapsmøte 24. oktober. 

 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. 

 Det forutsettes at saken sendes til ny behandling dersom ikke alle kommuner beslutter 

deltakelse i samarbeidet. 

 

 

Sammendrag 

Som svar på kommunestyrets bestilling om utredning av felles brannvesen i Indre Østfold, 

legges det frem forslag til modell for felles brannvesen, med selskapsavtale og budsjett. 

 

Bakgrunn 

Prosjekt Felles brannvesen i Indre Østfold ble etablert i 2013 med følgende mandat fra 

kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad: 

«Utredningen gjelder felles brannvesen med en felles ledelse, forebyggende avdelinger og 

beredskapsavdeling hvor den lokale beredskapen er ivaretatt ved å opprettholde brannstasjon 

og utrykningsenhetene lokalt.» 

 

Det angis en rekke forventede effekter ved å organisere brannvesenet som et felles selskap i 

regionen. Den nylig utgitte Brannstudien (nasjonal utredning) underbygger dette, og innen 

forebygging finnes det dokumenterte effekter av å ha interkommunale brannvesen som dekker 

et større innbyggertall. 

Rådmannsgruppen er styringsgruppe for prosjektet, og har forklart mandatet dithen at alle 

brannstasjoner skal opprettholdes som operative utgangspunkter for lokal beredskap. 

Prosjektet skal ikke komme med forslag om å bygge en ny brannstasjon. Budsjettrammen for 

nytt selskap skal ta utgangspunkt i det brannvesenet koster kommunene i dag, under 

forutsetning av at kommunene har oppfylt kravene til dimensjonering av tjenesten. 

Prosjektet har vært organisert med 2 faggrupper (forebygging og beredskap) og med en sentral 

prosjektgruppe. De tillitsvalgte har deltatt i alle grupper. Hovedverneombud har også vært 

representert. Prosjektet har fått ekstern bistand av Nils-Erik Haagenrud, brannsjef i Midt-

Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS.  

 

Kommunestyrene har i løpet av prosjektperioden vedtatt en trygghetsavtale som beskriver 

hvilke prinsipper, rettigheter og forpliktelser som skal legges til grunn ved overføring av de 

ansatte fra de respektive kommunale brannvesen til selskapet. 
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Foreliggende rapport foreslår å organisere brannvesenet i Indre Østfold som et 

interkommunalt selskap, som kalt Indre Østfold Brann og Redning IKS (heretter IØBR). Det 

foreslås å plassere administrasjonen og forebyggende gruppe sammen i Eidsberg, feierne i 

Spydeberg. I Askim plasseres en ekstra beredskapsperson på dagtid. Vaktlagene ved hver 

stasjon opprettholdes som i dag. 

 

Vurdering 

 

Prosjektet er blitt etablert gjennom en forventning om at et felles brannvesen vil gi bedre 

kvalitet på tjenestene, bedre utnyttelse av investerte midler og innsparinger på sikt. At 

kvaliteten på det forebyggende arbeidet vil bedres er høyst sannsynlig: Rapporten viser til 

dokumentasjon som sier både at kvaliteten ved interkommunale brann- og redningsvesen 

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

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

forebyggende avdeling har bedre resultater med forebygging. 

 

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. 

Det legges en rekke prinsipper til grunn for den modellen som er foreslått. Det legges særlig 

vekt på samling av faggrupper, beredskapsmessig styrking og et kunnskapsdrevet brannvesen. 

Å utvikle brannvesenet som en organisasjon som kan analysere hendelser og omsette dette i 

både forebyggende arbeid og endrede beredskapsrutiner vurderes som en riktig vei å gå.  

 

Samtidig sies at for å oppnå maksimale synergieffekter av et felles brannvesen, burde alle 

fagavdelingene vært samlet under ett tak. I mandatet finner man imidlertid ikke rom for den 

type ombygging eller nybygg, som en slik løsning vil kreve. Det bør derfor forventes at 

brannvesenet på sikt, med den analysekompetanse som kommer til å utvikles, selv gir 

anbefalinger om hvordan selskapet skal organiseres for å hente ut både faglige og økonomiske 

gevinster i fremtiden. 

 

Antall forebyggende personell er gitt henhold til dimensjoneringsforskriften: 1 årsverk pr 

10 000 innbyggere (4,9 årsverk for Indre Østfold). Dette kravet endres ikke ved felles 

brannvesen, men vi oppnår å samle de små stillingene som stort sett er delt og/eller gjemt i 

andre kommunale funksjoner. 

 

Kravet til ledere i brannvesenet (brannsjef, avdelingsleder forebyggende og avdelingsleder 

beredskap) er 1 årsverk pr. 20 000 innbyggere. Ved opprettholdelse av samme antall 

brannstasjoner og vaktlag (pr. i dag 102 mannskaper) som i dag, er det vanskelig å ta ut maks 

effekt på ledernivå hva gjelder beredskap.  

 

Den foreslåtte modellen presenterer en modell med 10,3 årsverk for brannfaglig, adminstrativt 

personell (forebyggende inkludert). Krav enkeltvis er til sammen 12,22. I dag er det et samlet 

regnskapsmessig avvik på 2,25 årsverk i regionen. I praksis betyr dette at IØBR både vil 

oppfylle kravene til dimensjonering og imøtekomme organisatoriske behov ved å opprettholde 

en bemanning som samlet sett er tilnærmet lik dagens situasjon. 

Selskapet vil også ha behov for merkantile funksjoner slik som kommunene yter overfor det 

enkelte brannvesen i dag. Som for de fleste av IKSene vil det være utfordrende for 

kommunene å hente inn dette i motsvarende besparelser. 
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Feiertjenesten er selvfinansiert og alle utgifter skal dekkes av et årlig feiegebyr.  For felles 

brannvesen er det vurdert en bemanning på ni feiere inkl. leder og lærling, slik som i dag. Det 

er pr. dato forskjeller både i beregning av feiegebyr og størrelse på feiegebyret i kommunene. 

Det må gjøres endringer i dette slik at en får en enhetlig beregning og lik pris til de deltagende 

kommuner. 

 

Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets 

virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur av 2014.  Det skal utarbeides 

leieavtaler inkludert FDV. Strøm og fyringsutgifter skal holdes utenfor, for å stimulere IKSet 

til lavt forbruk. Husleien skal beregnes etter selvkostprinsippet. I utarbeidelsen av leieavtale 

drar eierne nytte av tidligere erfaringer med etablering av f.eks. Helsehuset. 

 

Budsjettet er basert på regnskapene fra den 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, som nå 

kommer til syne og som forholdsmessig vil påvirke den enkelte kommunes utgifter overfor et 

felles selskap.  

 

Ser man bort ifra de relative økningene knyttet til regnskapsmessige avvik fra 

dimensjoneringsforskriften, vil økningen i netto driftskostnader dreie seg om harmonisering 

av lønn og ulike ordninger, merkantile tjenester og IKT. Ombygging av brannstasjon 

(ombygging av Spydeberg og Hobøl brannstasjon er lagt på feierbudsjettet), samt 

tilbakebetaling av innskutt kapital til kommunene, kommer i tillegg. 

 

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.  

 

Den foreslåtte finansieringsmodellen er basert på en vekting av regnskapstall for den enkelte 

kommune. Prosentandelen som den enkelte kommune er ansvarlig for, er beregnet ut ifra 

samlet netto driftskostnad. Dette er gjort for at utgiftene i felles brannvesen skal ligge tett opp 

til dagens kostnadsbilde for den enkelte kommune. Dersom brannvesenet på sikt endrer 

organisering, vil det være nødvendig å foreta en revisjon av kostnadsfordelingsnøkkelen. 

Fordelingen omfatter både driftskostnader og kapitalutgifter. 

 

På linje med andre IKS vil IØBR innkreve kostnadene forskuddsvis på kvartalsbasis med 

avregning etter driftsårets utløp. Dette vil redusere behovet for likviditet i IØBR fra eksterne 

finansieringskilder som f.eks. kassekreditt i bank. Likevel bør IØBR ha en viss likviditet til 

disposisjon slik at styrende organer, særlig styret i selskapet og brannsjefen (daglig ledelse), 
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unngår å henvende seg til eierkommunene for å dekke likviditetsbehov som relaterer seg til 

løpende drift. IØBRs årlige driftsbudsjett vil utgjøre i størrelsesorden 35 millioner kroner og 

disponibel likviditet bør utgjøre 10-15 % av årsomsetningen. Dette er sikret gjennom 

kapitalinnskudd fra eierne. 

 

Biler og båter skal overdras til IØBR i henhold til taksert markedsverdi. De øvrige eiendeler 

overdras til IØBR vederlagsfritt. Summen av kapitalinnskudd og tingsinnskudd tilsvarer 

egenkapitalen for selskapet, som ved etablering vil være 20 mill. kroner. 

En tilsvarende sum etableres som lån som vil nedbetales til kommunene over 10 år. Dette 

betyr at den respektive kommune får tilbakebetalt en sum tilsvarende de verdier som de går 

inn i selskapet med. Låneordningen innebærer for øvrig kapitalutgifter for selskapet, noe 

budsjettet tar høyde for. Det forventes for øvrig at selskapet opprettholder likviditeten 

gjennom økt salg av tjenester. 

 

Når det gjelder fremtidige investeringer, så må selskapets styrende organer beslutte disse og 

sørge for hensiktsmessig finansiering, primært gjennom eksterne finansinstitusjoner. 

Investeringsbehovet anses ikke som fremtredende i nærmeste fremtid, men for å skape 

forutsigbarhet for selskapet vurderes det som fornuftig å avsette et årlig investeringsbeløp, slik 

som kommentaren til investeringsbudsjettet foreslår. 

 

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. 

Faglig sett er det tungtveiende grunner for å slå sammen brannvesenet 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 og imøtekomme organisatoriske behov ved 

å opprettholde en bemanning som samlet sett er tilnærmet lik dagens situasjon. Man må 

imidlertid påregne en utgift knyttet til harmonisering av lønn og tillegg. Trygghetsavtalen gjør 

det vanskelig å hente ut lønnsmessige besparelser på kort sikt. Ressurser til merkantile 

tjenester og IKT skal være lagt på et minimumsnivå, og det blir kommunenes oppgave 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. 

 

Ordningen med tilbakebetaling av innskutt kapital medfører økte rammer for selskapet. Ut 

over dette blir ikke nytt felles brannvesen dyrere enn om kommunene skulle ha oppfylt 

dimensjoneringsforskriften hver for seg. Indre Østfold Brann og Redning IKS anbefales som 

felles organisering av brannvesenet i Indre Østfold. 
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Konklusjon 

 

Marker kommune slutter seg til vurderingene i det felles saksframlegget som er utarbeidet. Et 

felles brannvesen vil løse mange av de utfordringene Marker kommune har jobbet med over 

lengre tid. Det vil være en god løsning for Marker med hensyn til kompetanse og utstyr, 

samtidig som det ivaretar det lokale i forhold til beredskap. Selv om ordningen synes å bli noe 

mer kostbar i en overgangsfase, velger vi å tro at det på sikt vil være hensiktsmessig både 

økonomisk og innholdsmessig. Det anbefales derfor at Marker slutter seg til forslaget.   

 

Vedlegg 

1. Prosjektrapport, felles brannvesen, 15.08.14, m/vedlagte delrapporter fra faggruppene 

2. Selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, 15.08.14, m/vedlagt takst på 

utstyr 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Jørgen Sæterdal 

Dato:  18.09.2014 

Saksmappe:  14/678 

 

 

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Marker kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/14 Formannskapet 25.09.2014 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

 

”Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Marker kommune” vedtas. 

 

 

Sammendrag: 

”Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Marker kommune” (helhetlig ROS) er det styrende 

dokument som på strategisk nivå som skal avdekke trusler mot befolkningens liv og helse, 

miljøet og samfunnets økonomi og hvor vi er sårbare. 

 

Helhetlig ROS kap. 1.2. gir rådmannen fullmakt til å revidere, men vesentlige endringer 

legges frem for kommunestyret.   

 

I og med at landbruk og skogbruk er markante innslag i næringslivet er en del forhold knyttet 

til dette viet noe større oppmerksomhet. 

 

Helhetlig ROS beskriver analyseobjekter, metode, fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 

på mange områder, risikobilde, risikomatrise, risikoreduserende og konsekvensreduserende 

tiltak. 

 

 

Bakgrunn: 

Hjemmel for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er lov om kommunal beredskapsplikt, 

sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14, og forskrift til denne § 

2, a), b), c), d), e), og f).  

 

Marker kommune fikk i vår varsel om tilsyn og krav om å levere helhetlig ROS til 

Fylkesmannen innen 28/5. Det ble i den forbindelse opplyst at dokumentet skulle fremmes for 

politisk behandling og at vi tok forbehold om endringer.  

 

Fra rådmannens side ville det være hensiktsmessig og avvente politisk behandling til det kom 

tilbakemelding fra Fylkesmannen om dokumentet slik at det kunne fremmes uten avvik, men 

vi er kjent med at ett avvik er manglende politisk behandling mens det andre er noe usikkert, 

men dokumentet slik det ble lagt frem, var etter det vi kunne forstå, i orden.   

 

Siden det fremdeles er usikkert når tilbakemeldingen fra Fylkesmannen kommer velger 

rådmannen å fremme helhetlig ROS nå og lukke eventuelle avvik når de måtte komme.   
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Vurdering: 

Helhetlig ROS er ment som et bruksdokument som ikke bare er styrende for andre forhold, 

men som også må undergis nødvendig revisjon også når for eksempel nye kommuneplaner 

endrer forutsetninger for helhetlig ROS.  

 

 

Konklusjon: 

Helhetlig ROS er ikke bare lovpålagt, men et nødvendig dokument som kan bidra til et sikrere 

Markersamfunn. Rådmannen anbefaler derfor at ”Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 

Marker kommune” vedtas. 

 

 

 

Vedlegg: ”Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Marker kommune” 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  223 

Saksbehandler: Espen Jaavall 

Dato:  15.08.2014 

Saksmappe:  14/372 

 

 

 

Støtte til Fossumstrøkets befestninger  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/14 Formannskapet 25.09.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Marker kommune gir ikke økonomisk støtte til prosjekt ”Fossumstrøkets befestninger”.  

 

 

Sammendrag: 

For gjennomføring av prosjektet ”Fossumstrøkets befestninger” er det innvilget økonomisk 

støtte fra Regionalt partnerskap på kr 325.000. Kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg og 

Hobøl vil stille med fagkompetanse og prosjektet skal ledes av Indre Østfold Utvikling.  

I tillegg er alle kommunene i Indre Østfold bedt om å gi økonomisk støtte til prosjektet.  

Marker kommune er bedt om å bidra med kr 15.625.  

 

 

Vurdering: 

Rådmannen støtter at prosjektet gjennomføres og ser at det har betydning for de nærliggende 

kommunene.  

Samtidig er rådmannen av den oppfatning at det ikke er naturlig for Marker kommune å gå inn 

med økonomisk støtte til prosjektet.  

 

 

Konklusjon: 

Marker kommune gir ikke økonomisk støtte til prosjekt ”Fossumstrøkets befestninger”.  

 

 

Vedlegg: 

- Prosjektsøknaden ”Plan for Fossumstrøkets befestninger med utredning av 

forsvarshistorisk informasjonssenter.”  



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C61 

Saksbehandler: Vidar Østenby 

Dato:  19.09.2014 

Saksmappe:  13/521 

 

 

 

Selvbetjent bibliotek - biblioteket for alle  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/14 Formannskapet 25.09.2014 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Marker kommune opptar et lån på kr 100.000 for fullføring av selvbetjent bibliotek. Utgiften 

bokføres på følgende kontostrenger:  

0200 5120 386 641: kr 50.000 

0250 5120 386 641: kr 50.000 

0429 5120 386 641: kr 25.000 

0729 5120 386 641: kr -25.000 

0910 5120 386 641: kr -100.000 

 

 

 

Sammendrag: 

Marker kommune vil som ett av de første bibliotekene i fylket innføre “døgnåpen” løsning. 

Dette forutsetter en kostnad knyttet til låssystemer utover det som er gitt i tilskudd. 

 

Bakgrunn:  

På biblioteket har vi investert i teknologi som tillater at lånerne selv henter ut og returnerer 

bøker, filmer etc. uten at bibliotekets ansatte behøver å assistere med dette. I første fase er 

denne tjenesten kun tilgjengelig i bibliotekets ordinære åpningstider, d.v.s. 21 timer i 

måneden. Tanken er imidlertid at dette tilbudet skal være tilgjengelig i langt større grad og 

uten at noen av bibliotekets ansatte behøver å være til stede. Forslagsvis ønsker vi at publikum 

skal ha tilgang til biblioteket alle dager mellom kl. 06:00 og 22:00.   

Systemet med selvbetjent bibliotek forutsetter at lånere er over 18 år og har et lånekort som 

også fungerer som adgangskort til lokalene. Lokalene vil være kamera-overvåket og man får 

adgang ved å skanne kortet og å slå sin egen PIN-kode. Det er denne teknologien vi ennå ikke 

har fått på plass.  

Fra Fylkesmannen har vi fått kr. 200.000 tusen kroner til dette prosjektet, men vi trenger 

ytterligere kr. 100.000 for å kunne installere adgangskontroll og kamera-overvåking.  

 

Vurdering:  

For Marker kommune vil et tilbud om selvbetjent bibliotek føre til langt større tilgjengelighet 

for lånere og en enklere og mer fleksibel adgang for skoler, studenter og pendlere. Vi 

forventer også at utlånet vil øke betraktelig.  

Ordningen forutsetter et adgangssystem til bygget som ikke er dekket økonomisk. Systemet 

som er montert og tatt i bruk har i grunn liten gevinst om det kun skal benyttes i åpningstiden. 

Det er derfor av stor betydning at vi får på plass dette adgangssystemet så fort som mulig.  

Vi mener dette er et stort løft i forhold til servicenivået og vil komme mange av våre 

innbyggere til gode. At vi er svært tidlig ute med ordningen er også gunstig, slik t vi kan få 
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ekstra oppmerksomhet. Biblioteket i Marker har tradisjon for å ligge høyt på utlånsstatistikken 

og dette vil fortsette med. 

 

Økonomisk situasjon i kommunen er imidlertid ikke slik at det er enkelt å finne inndekning, 

selv på et så vidt lite beløp. Alle fondsreserver er tømt og virksomhetene viser ikke resultater 

som tyder på overskudd. Eneste mulige inndekning er låneopptak, som er mulig for 

investeringer over 100.000. Selv om omsøkte låsesystem koster rundt 100.000, må det kunne 

sees i sammenheng med de øvrige investeringene, som i sum da blir ca 300.000. 

Det anbefales derfor et låneopptak for  dekke kostnaden. 

 

 
 

 

Vedlegg: 

Ingen 


	Møteinnkalling
	Godkjenning av protokoll
	Lønnsoppjøret 2014, budsjettjustering
	Kommune- og fylkestingsvalget 2015 - Fastsetting av valgdag
	Kjøp av leilighet i Sameiet Storgata
	Utredning om felles brannvesen i Indre Østfold, etablering avIndre Østfold Brann og Redning IKS
	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Marker kommune
	Støtte til Fossumstrøkets befestninger
	Selvbetjent bibliotek - biblioteket for alle
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Deres ref Vår ref Dato 


 14/2328-6  12.06.2014 


 


Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 – fastsetting av valgdag  


 
I statsråd 6. juni 2014 ble valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 


fastsatt til mandag 14. september 2015. 


 


Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg 


også søndag 13. september 2015. 


 


Kommunene skal ikke underrette departementet om vedtak om en eller to dagers valg. 


 


 


Med hilsen  


 


 


Sølve Monica Steffensen (e.f.)  


ekspedisjonssjef 


 Siri Dolven 


 fung. avdelingsdirektør 


 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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1. INNLEDNING 


1.1. Generelt 


Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Marker kommune er det styrende 


dokumentet som på et strategisk nivå skal avdekke trusler mot befolkningens liv og helse, 


miljøet og samfunnets økonomi og hvor vi er sårbare.  En slik analyse kan ikke fange opp alle 


fremtidige hendelser, men må bygge på tidligere erfaringer og vurdering av kjente og 


oppståtte fenomener som kan utgjøre fremtidige trusler. Intet planverk kan demme opp for alt 


som kan inntreffe. Noen hendelser vil også være av en slik natur og størrelse at det må foretas 


strenge prioriteringer. Enkelte ressurssterke grupper må ved ekstreme hendelser derfor klare 


seg selv. Vi kan imidlertid gå ut fra at Marker kommune antagelig er mer robust enn mange 


andre samfunn. Dette handler om både beliggenhet, geografiske forutsetninger og kultur.   


Marker kommune gjennomførte i perioden 2011 til 2013 et samfunnssikkerhetsprosjekt 


sammen med Aremark og Rømskog. Et hovedmål i dette prosjektet var helhetlig risiko og 


sårbarhetsanalyse i form av ett dokument for hver kommune etter samme mal.  Det har fra 


starten vært et poeng at planen IKKE måtte bli voluminøs. Noen kan derfor savne at enkelte 


områder ikke er behandlet. Der det allerede har blitt utarbeidet relevante dokumenter er det 


henvist til disse.  


1.2. Gjennomføring, oppdatering og virkning for annet planverk 


Kommunestyret vedtar helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som et overordnet 


styringsdokument, ikke bare for beredskapsplanlegging, men dokumentet skal legges til grunn 


for samfunnsplanlegging, arealplanlegging og utbygging. Helhetlig risiko- og 


sårbarhetsanalyse skal oppdateres av rådmannen dersom forutsetninger endres eller minst en 


gang pr. år. Ved vesentlige endringer behandler kommunestyret helhetlig ROS. 


1.3. Styrende forhold for utvikling av risiko- og sårbarhetsanalysen 


Samarbeidsprosjektet involverte beredskapsansvarlige, brannsjefer, fagfolk og administrasjon 


for øvrig med tilknytning til alle tre kommene. Utover dette har Østfold politidistrikt, 


Mattilsynet, Fylkesmannen, andre kommuner, privatpersoner og næringsdrivende blitt 


involvert. Forhold utenfor kommunegrensen som kan påvirke oss har blitt tatt opp med 


beredskapsansvarlig i angjeldende kommuner. Noen forhold har blitt undersøkt gjennom 


metastudier. Der hvor det har vært et mål å avdekke komplekse forhold har arbeidsmøter med 


bred deltagelse blitt valgt. Enkeltstående forhold har ofte blitt klarlagt ved direkte 


konsultasjon, nettsøk og kontroll 
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1.4. Hjemler og referanser, Øvrig underlagsdokumentasjon  


Hjemmel for helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse er lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 


beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14, og forskrift til denne § 2, a), 


b), c), d), e), og f).  


Elementer fra fylkes-ROS for Østfold og strukturer fra andre kommuners helhetlig ROS og 


sluttrapport etter InterReg-prosjektet ”Grensestrategisk Krisehåndtering, Norge – Sverige”, 


”Nasjonalt risikobilde” og andre relevante utredninger samt noen egne analyser har blitt brukt 


i Marker kommunes helhetlige risiko og sårbarhetsanalyse.  


1.5.    Mye brukte forkortelser og aktuelle definisjoner  


1.5.2. Mye brukte forkortelser 


ROS   = Risiko Og Sårbarhetsanalyse 


DSB   = Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 


BLEVE  = Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion 


 


1.5.3. Aktuelle definisjoner 


Begrep Definisjon 


Akseptkriterium Strengeste kriterium basert på regelverk eller teori som legges til grunn 


for aksept av risiko 


Analyseobjekt Geografisk område, teknisk løsning, faktorer knyttet til miljømessige, 


menneskelige og organisatoriske systemer og som underkastes analyse 


Fare (el. trussel) Betingelser som kan medføre uønsket hendelse 


Konsekvens Mulig følge av uønsket hendelse 


Sannsynlighet Den hyppighet (frekvens) vi kan gå ut fra at en hendelse inntreffer med 


Risiko Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens (mest brukt) 


Risikoanalyse Metode for å vurdere ulike risiki. Kartlegger uønskede hendelse, 


årsaker og konsekvenser evt. også usikkerhet 


Sannsynlighet Skjønnsmessig vurdert eller statistisk opptredende frekvens for 


hendelse 


Sårbarhet Svak eller manglende evne til å stå i mot virkninger av hendelse eller 


tilsvarende liten evne til å gjenopprette normal drift 


Uønsket hendelse Farlig eller truende hendelse med konsekvens som kan føre til tap av 


liv, skade på miljø, økonomisk tap eller annen følgeskade   
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2. BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTER 


2.1.   Om analyseobjektet 


2.1.2. Marker kommune 


Marker kommune er i hovedsak objektet for analyse og Ørje med omkringliggende 


funksjoner, sin funksjon som senter, kommunens tetteste befolkede område og knutepunkt for 


infrastruktur har blitt viet nødvendig oppmerksomhet. Fordi Marker har et markant innslag av 


landbruk er forhold knyttet til dette fått noe mer plass enn andre forhold.  


Marker kommune har ca 3600 innbyggere og et samlet areal på 413 km
2
. Av dette er 368 km


2
 


landareal, mens Haldenvassdraget som renner på langs av kommunen utgjør sammen med 


andre vann og vassdrag 45 km
2
. FV 21 til Halden og Rømskog går på langs av kommunen, 


mens E 18 krysser Marker på tvers og går gjennom Ørje før den passerer grensen mot 


Sverige.  


2.1.3. Utenfor kommunegrensen 


Utenfor kommunegrensen er elkraftforsyning og veiforbindelse viktige forhold. Forhold som 


omhandler storulykke i andre kommuner er vurdert og risiki vurdert som små og akseptable. 


Gjennom det interkommunale prosjektet om samfunnssikkerhet og ”Grensestrategisk 


Krisehåndtering, Norge – Sverige” har det fremkommet forhold som vi ikke hadde kunnet 


behandle fordi de ellers ikke hadde vært kjent for oss.  
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3. METODE 


3.1.  Metodevalg for analyse 


Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Marker er gjennomført etter prinsipper anerkjent av 


DSB og Fylkesmannen. Analysen er kvalitativt anlagt selv om det er tatt med flere forhold 


som er vurdert. I flere forhold som gjelder arealsikkerhet er det ikke gjort fysiske 


undersøkelser, men konklusjonene er fremkommet gjennom metastudier. 


3.2.  Sårbarhetsvurdering 


NS 5814:2008 definerer sårbarhet slik:  


”Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å 


gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen”. Sårbarhet er altså det 


motsatte av robusthet. 


3.2.  Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 


Hver enkelt hendelse gis en særskilt analyse. Analysen skal søke å klargjøre årsaker og 


hendelsesforløp og resultatet av dette sammen med statistikk eller kjennskap til hyppighet 


dannes det et grunnlag for å si noe om sannsynlighet. Gjennom kvalitative vurderinger får vi 


tilsvarende forutsetninger for å fastslå konsekvens.  


3.3.  Vurdering av risiko 


I mange tilfeller kan vi som et hjelpemiddel, tallfeste sannsynlighet og konsekvens. Når vi 


definerer risiko som produktet av sannsynlighet og konsekvens har vi satt et nivå på mulig 


risiko (en annen, mer komliserende betraktning er sannsynlighet X konsekvens / usikkerhet). 


3.4.  Sårbarhetsreduserende tiltak 


Trenden vil muligens gå i retning av å redusere sårbarhet og ”minske” trusselutsatte mål. 
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4. FAREIDENTIFIKASJON OG SÅRBARHETSVURDERING 


4.1.   Robusthet vs. Sårbarhet  


4.1.2. Robusthet 


Marker kommune er ikke særlig utsatt for ekstremvær. Kommunen har heller ikke de 


flomproblemene vi kan se andre steder. Vi har heller ingen særlige problemer med NC-leire 


(normalkonsolidert leire = leire avsatt under havbunn og ikke utsatt for isbretrykk) som kan 


skape problemer med for eksempel kvikkleireras eller setninger. 


Hovedferdselsårene gir mulighet for omkjøringer og strømtilførselen til kommunen er 


oppgradert. 


De fleste husholdninger har mulighet for vedfyring og Marker har en dugnadsånd og kultur 


for frivillig innsats. Dette er forhold som sannsynligvis har stor betydning for hvordan 


samfunnet kan takle en krisesituasjon. 


4.1.3. Sårbarhet 


Nærhet til svenskegrensen kan umiddelbart øke risiko for spredning av smittsom sykdom. 


Hovedferdselsårene blir også brukt til transport av farlig gods. Tunge, utenlandsregistrerte 


vogntog i dårlig stand med mange uskikkede førere bidrar til forhøyet risiko. RGR Ørje er 


Norges 2. største landeverts grensepassering med en ÅDT (årsdøgntrafikk=gjennomsnittlig 


trafikk pr døgn) på 6180 (prognose for 2014), hvorav ca 14% av disse er tunge kjøretøyer. 


Hele vannforsyningen til Ørje er overflatevann og dermed utsatt for akutt forurensing. Begge 


hovedferdselsårene har parseller som drenerer til Haldenvassdraget.  


Virksomhet knyttet til storulykkeforskriften er også knyttet til transport av farlig gods.  


4.2.  Eksisterende og mulig fremtidige risiko sårbarhetsfaktorer, i og utenfor 


kommunen 


Marker kommune vil sannsynligvis kunne være et relativt robust samfunn i fremtiden, men vi 


ser allerede tendensen til at andre myndigheter (eks DSB og Statens vegvesen) gjør vedtak 


eller trumfer gjennom utbygging som påfører Marker kommune nye risiki. Siden vi vet at 


mange sider av utvikling også kan skape sårbarhet, er det sannsynlig at vi fremover må være 


mer skjerpet for å ivareta samfunnssikkerheten. 


Utvikling av kommunene mot Oslo vil sannsynligvis fortsette å ligge noe foran Marker mht. 


befolkningstilvekst og utbygging. Både dette og egen utvikling må vurderes løpende i forhold 
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til samfunnssikkerhet. Det er sannsynlig at utbygging av infrastruktur vil bli et markant 


innslag og at dette bør vies særskilt oppmerksomhet i en plansammenheng. Prosesser som 


ikke styres av Marker kommune er det viktig å ta del i slik at vi kan bidra til at lokale 


interesser får sikkerhet på flere plan ivaretatt.   


  4.3.  Dynamiske virkninger av flere sårbarhetsfaktorer 


En hendelse har som regel mer enn en enkelt årsak. En hendelse får også sannsynligvis mer 


enn en konsekvens og vi må regne med at flere hendelser kan sammenfalle eller bidra til en 


hendelsesrekke. Bortfall av elkraft betyr ikke bare at panelovnene ikke virker, men vi kan i de 


fleste tilfeller umiddelbart ikke bruke internett og etter relativt kort tid har det meste som ikke 


kan sveives i gang sluttet å fungere. Strømbrudd i seg selv er ikke farlig, men konsekvensene 


kan bli dramatiske også ved kortvarig stans i leveranse. 


     4.4.      Sårbarhet: Smittsomme sykdommer 


Det vises til Marker kommunens smittevernplan hvor hver av kapitlene er omtalt for seg; 


4.4.2. Pandemisk influensa  


Det vises til smittevernplanens kap 12 i henhold til helsedirektoratets veileder for 


beredskapsplan for endemisk influensa 


4.4.3. Mat og vannbårne sykdommer 


Viser til kommunens smittvernplan kap 1.2 og videre samarbeid med sykehus og mattilsyn 


4.4.4. Legionella 


Det vises til smittevernplanens § 1.3. Kommunen er vurdert mht. mulige smittekilder; – Det 


er ingen kjøletårn, scrubbere eller kunstisbaner i Marker kommune eller i nærheten. 


4.5.  Sårbarhet: Dyrehelse og plantesykdommer 


Det er relativt mye dyrehold i landbruksnæringen i Marker kommune og derfor en tilsvarende 


risiko for utbrudd av sykdommer som er et fenomen eller problem. Mattilsynet er ansvarlig 


etat for dyrehelse og plantesykdommer og har beredskapsplaner for alle punktene om 


dyrehelse og plantesykdommer. Mattilsynet er innrettet som en beredskapsorganisasjon og 


setter aldri krisestab som mange andre etater, men skalerer beredskapsnivået og innsatsen 


etter hva situasjonen krever. Kommunens rolle blir å forholde seg til Mattilsynets 


bestemmelser og bidra med et hensiktsmessig samarbeid som letter arbeidet med å begrense 


utbrudd av smittsomme dyre- eller plantesykdommer. Mattilsynet er alltid i beredskap og 


forhold som kommer inn under Mattilsynets ansvarsområde skal uten opphold meldes til tlf. 


22 40 00 00. 
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4.5.2. Munn- og klovsyke 


Ekstremt smittsom virussykdom som angriper husdyr som storfe, sau, geit, gris og ville 


klovdyr. Smitten kan overføres til mennesker, men gir ikke i denne sammenheng ikke mer 


enn milde influensaliknende symptomer.   


4.5.3. Fugleinfluensa 


Skyldes et mutert virus som i første rekke rammer høns og ender. Det har tidligere vært sterk 


internasjonal frykt for at dette muterer til zoonoser som igjen kan smitte store 


befolkningsgrupper. Andre etater enn Mattilsynet må medvirke i tilfelle utbrudd. 


4.5.4. Newcastle desease 


Virussykdom som rammer fjørfe, men som kan overføres til mennesker. Andre etater enn 


Mattilsynet må medvirke i tilfelle utbrudd. 


4.5.5. Blåtunge 


Blåtunge er en virussykdom som rammer drøvtyggere. Sykdommen smitter ikke direkte 


mellom dyr, men viruset overføres fra dyr til dyr med insektet sviknott. Blåtunge har de siste 


to årene fått stor oppmerksomhet på grunn av omfattende utberedelse i Europa. Sykdommen 


smitter ikke til mennesker. 


4.5.6. Rabies 


Virussmitte som kan ramme pattedyr og som overføres via bitt og spytt. Smitter ikke gjennom 


hel hud, men kan smitte mennesker, for eksempel gjennom hundebitt. Dødelig hvis ikke 


vaksine eller tidsnok behandling er administrert.  


4.5.7. Svineinfluensa 


Relativt alminnelig sykdom hos griser. Skyldes A-virus og kan noen ganger være dødelig. 


Vanligvis ikke farlig for mennesker, men WHO vurderer svineinfluensa som en tenkelig årsak 


til menneskelige influensa. 


4.5.8. Plantesykdommer 


Plantesykdommer og skadedyr ødelegger årlig minst en tredjedel av verdens matvare- og 


planteproduksjon. Kampen mot disse skadegjørerne er derfor svært viktig. I moderne 
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plantedyrking legges hovedvekten på forebyggende tiltak slik som god plantekultur, bruk av 


resistente sorter, vekster tilpasset klimaet på dyrkingsstedet, vekstskifte og bruk av friskt 


sykdomskontrollert plantemateriale. Sykdommer forårsaket av virus, phytoplasma og 


bakterier lar seg bare bekjempe på denne måten, men sopp kan i tillegg bekjempes med 


kjemiske og biologiske soppmidler, både som forebyggende tiltak og med sprøyting for å 


bekjempe pågående angrep. Potetcystematode (potetål) og noen soppsykdommer som rammer 


korn kan være et tilbakevendende fenomen i Marker kommune. 


 


4.6. Sårbarhet: Kritisk infrastruktur 


4.6.2. Svikt i forsyning av elkraft, lengre varighet, større geografisk område  


Elkraft er den enkeltstående innsatsfaktoren som samfunnet er mest avhengig av lengre tids 


strømbrudd. Marker kommune skal der det er mulig, påvirke til at produksjon og overføring 


elektrisk kraft er så robust og pålitelig som mulig. Marker kommune skal ha planer for lengre 


bortfall av elkraft som et minimum prioriterer svake grupper (eks. eldre, uføre) og sørge for 


minst ett sted med reservestrøm som kriseledelsen kan bruke. Marker kommune skal 


samarbeide med Østfold Energi AS og Hafslund ASA om best mulige løsninger.   


4.6.3. Svikt i forsyning av vann, lengre varighet større, geografisk område  


Svikt i vannforsyning kan gå ut over brannberedskap fordi det enkelte steder kan vanskelig 


tilgjengelig slukkevann. Brannvesenet må ha mulighet for transport av slukkevann. Plan for 


distribusjon av drikkevann iverksettes.  


4.6.4. Svikt i avløpshåndtering, lengre varighet, større geografisk område  


Kan føre til akutt forurensing. Planer i regi av Marker kommune og IUA. 


4.6.5. Svikt i fremkommelighet veg, hovedferdselsåre 


Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune er eier av hovedferdselsårene og har ansvaret for 


E18 og FV21. E18 vest for Marker ble i nesten en uke blokkert av oversvømmelse forårsaket 


av kvist og grener som blokkerte en (dårlig dimensjonert) kulvert. FV21 har blitt sperret av 


oversvømmelse på grunn av kraftig regnvær over kort tid. Trafikkuhell kan stanse trafikken 


på E18 på svensk side. I alle disse tilfellene var, eller ville det vært mulig med 


omkjøringsveier. Dette er imidlertid eksempler på hendelser det ikke nødvendigvis vil være 
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lett å forutse og understreker behovet for at ROS-analyser og registrering av 


”nestenhendelser” er viktige kontinuerlige prosesser for å bedre samfunnssikkerheten. 


4.6.6. Svikt i elektronisk infrastruktur, brudd i telekommunikasjon - lengre varighet 


Elektronisk kommunikasjon og telefoni er noe av de mange funksjonene som blir slått ut ved 


lengre tids strømbrudd. Marker kommune skal der det er mulig, påvirke til at elektronisk 


infrastruktur bygges og oppgraderes til at det blir en minst mulig sårbar innsatsfaktor. Marker 


kommune skal foretrekke robuste fremfor mindre robuste løsninger.  


4.7. Sårbarhet: Akutt forurensing 


4.7.2. Akutt forurensing av vassdrag eller innsjø 


Ivaretatt av eget brannvesen og IUA. Særskilt ROS-analyse forligger. Kan få følgeskader for 


vannforsyning. Beredskapsplan foreligger. 


4.7.3. Akutt forurensing på land 


Ivaretatt av eget brannvesen og IUA. Særskilt ROS-analyse forligger. Kan også få følgeskader 


for vannforsyning. Beredskapsplan foreligger. 


4.7.4. Vogntogvelt, farlig gods 


Særskilt ROS-analyse forligger. Politiets ansvar. Marker kommune må kunne bistå i tilfelle 


evakuering eller annet. 


4.8. Sårbarhet: Brann og eksplosjonsfare 


Brannvesenet v/ brannsjefen har særskilte fullmakter delegert fra kommunestyret via 


rådmannen. Med mindre det er fare for liv og helse ved brann har alltid brannvesenet 


styring og ledelse over hendelsen. Kommunens kriseledelse støtter brannvesenet på 


samme måte som den støtter f.eks Politiet ved en hendelse som krever dette. 


4.8.2. Brann i bolig eller industri 


Brannvesenet har nødvendig beredskap og er godkjent av DSB. Det er iht. regelverket 


samarbeid med andre organisasjoner og iht. flere avtaler også kommuner i Sverige.  


4.8.3. Eksplosjon, eks. BLEVE, eksplosjon ifbm. lagring og transport av sprengstoff  


Eksplosjon i transport av flytende gass eller sprengstoff kommer ikke inn under 


storulykkeforskriften, men ADR/RID-direktivene som gjelder transport av farlig gods. På vei 
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gjelder ADR-direktivet. Storulykkeforskriften gjelder for faste installasjoner. Konsekvensen 


av dette er at hendelsens omfang kan i prinsippet bli den samme, men vi vet ikke hvor en 


hendelse med farlig gods inntreffer.  


4.8.4. Skogbrann 


Selv om Marker brannvesen har de nødvendige planer, avtaler med andre brannvesen, 


sivilforsvar, mannskap og utstyr, vil en større skogbrann ikke bare ramme den enkelte 


skogeier. En større skogbrann er en hendelse som kan bli en formidabel trussel ikke bare i 


øyeblikket, men også som en langsiktig skade på miljø og økonomi i samfunnet. Det er derfor 


viktig at oppmerksomheten om at dette er en hendelse som kan ramme oss holdes ved like 


gjennom oppdaterte planer og forebyggende arbeid. 


4.8.5. Annet særskilt behov for utrykking 


Ved leteaksjoner, redning eller andre anledninger rykker brannvesenet ut etter anmodning fra 


politiet. 


4.9.  Sårbarhet: Atomulykker, radongass og annen ioniserende stråling, 


elektromagnetisk stråling  


 


4.9.2.Radioaktivt nedfall 


Marker kommunes plan for atomberedskap og tiltakskort følges 


4.9.3. Fare for spredning av radioaktivitet som følge av ulykke eller kriminell handling. 


Radioaktivt materiale transportert mellom Halden og Kjeller ansees ikke som noen trussel. 


Radioaktivt materiale transportert illegalt over RGR Ørje kan bli et problem. Dette er medtatt 


i beredskapsplaner. Marker kommunes plan for atomberedskap og tilpassede tiltakskort 


følges. 


4.9.4. Radongass 


Radongass er lite kartlagt i Marker kommune, men verdier over tiltaksgrense i bolighus er 


registrert. Utover dette ansees fenomenet p.t. ikke som et stort folkehelseproblem i 


kommunen. Byggforskriftene ivaretar nye bygg og uansett er det byggherre og byggeiers 


ansvar. 
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4.9.5. Annen elektromagnetisk stråling 


Elektromagnetisk stråling er forbundet med mange myter og forestillinger som ikke er helt 


korrekte. Stråling fra det elektromagnetiske spekter spenner fra langbølget stråling og 


radiobølger via varmestråling og synlig lys til gammastråling og kosmisk stråling (radioaktiv 


stråling). Skader kan oppstå når bølgelengden blir liten. El-overfølsomhet er en ikke-


eksisterende diagnose. Den ikke-ioniserende elektromagnetiske strålingen fra for eksempel 


trådløse nettverk eller mobiltelefoner i Norge er ifølge Statens strålevern ufarlig. 


Elektromagnetisk stråling kan forstyrre radiokommunikasjon eller mobiltelefoni. 


Solflekkaktivitet kan virke svært forstyrrende på radiosignaler og elektronisk utstyr. 


Gammaglimt er relativt sjelden, siden det også er retningsbestemt, men kan med stort omfang 


slå ut elkraftspredenett og kommunikasjon. Gammaglimt kan treffe med dødelig styrke uten 


at det til nå er noe reell mulighet til å beskytte en befolkning. Fenomenet er svært sjeldent. 


  4.10.  Sårbarhet: Flom, skred og setninger 


4.10.2 Flom 


Vannstandstigning i Rødenessjøen og i Øymarksjøen kan forårsake at veier langs sjøene kan 


oversvømmes, at noen hus kan få vannskade og blokkering av undergang under E18 i Ørje. 


Flom kan medføre erosjon og utglidning. Arealplanlegging og utbygging må inneholde tiltak 


for å forebygge farlig flom og tiltak for lokal overvannsdisponering 


4.10.3. Løsmasseskred 


Utover en spesiell hendelse i Rødenes nord-øst i 1879 har det ikke vært løsmasseskred i 


Marker. Det er liten sannsynlighet for at noe tilsvarende skal skje igjen. 


4.10.4. Leirskred og setninger 


To hendelser med setning i vei er registrert. Vegmyndighetene har kontroll over situasjonen 


og det er intet fra vegmyndigheten som tilsier at det foreligger noen fare.  


4.10.5. Fjellskred 


Lite aktuell problemstilling bortsett fra mindre stensprang i skjæringer på E18. Statens 


vegvesen har ansvaret og har ikke rapportert om noen fare. 
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4.11. Sårbarhet: Klimaendringer 


4.11.2. Store nedbørsmengder 


Kommuneplaner, kommunedelplaner og utbyggingsplaner skal vurdere konsekvenser av store 


nedbørsmengder og hvis nødvendig inneholde tiltaksplan for lokal overvannsdisponering. 


Erosjon og ras er et fenomen som hyppig knyttes til store nedbørsmengder. Dette skal iakttas 


som en faktor i ROS-analyser. Snøryddingskapasitet skal dimensjoneres forsvarlig. 


4.11.3. Endring i temperatur 


Endret temperatur sammen med andre endrede klimafaktorer skal vurderes der Marker 


kommune har anledning til å stille krav til materialvalg og utforming av bygninger og andre 


konstruksjoners levetid. 


4.11.4. Vind 


Endring av klima viser tendens til mer og sterkere vind. Der Marker kommune har anledning 


til å stille krav til materialvalg og utforming av bygninger og andre konstruksjoner, skal 


vindlast medtas som en dimensjonerende faktor. Sterkere vind skal også medtas som en 


trussel i ROS-analyser der dette er relevant. 


4.11.5. Tordenvær 


Marker kommune ligger i et område med relativt mye tordenvær. Lynnedslag i elkraftanlegg 


kan forårsake omfattende og kostbare skader. Selv om overføring av elkraft via luftspenn 


umiddelbart er billigere enn andre løsninger medfører det også at disse er mer eksponert for 


skadelige elektriske spenningstopper (transienter).  


Transienter kan opptre både i anlegg for strømforsyning og spredenett for telefoni og internett 


som ikke er fiberbasert. Det må være et mål at vi har systemer som er minst mulig sårbare og 


Marker kommune bør påvirke utforming av infrastruktur for elkraft og elektronisk 


kommunikasjon der det er mulig gjennom krav, føringer eller høringsuttalelser. 


4.12.  Sårbarhet: Biologisk mangfold 


Marker kommune forholder seg til lov og regelverk som skal sikre biologisk mangfold. 


Utover det lovpålagte skal det lages tiltaksplaner der dette anses nødvendig for å ta vare på 


særskilte forhold som er spesielle for Marker kommune. 
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4.13.  Sårbarhet: Storulykke 


Marker kommune er omfattet av storulykkeforskriften. Dette og andre forhold er vurdert i 


samarbeid med Østfold politidistrikt og brannsjefen i Marker. Befolkningsvarsling, 


evakuering og innkvartering er nødvendige tiltak som skal inngå i hensiktsmessige planer 


og tiltak.  


4.14.  Sårbarhet: Tilsiktet hendelse; Terror, sabotasje o.a. lignende kriminalitet 


4.14.2.  Rolle og prioritering 


Marker kommune har ingen rolle i å gripe inn i tilsiktede hendelser, men må være klar til å 


yte bistand med f.eks evakuering og innkvartering, psykiatrisk kriseteam o.a. Marker skal i 


slike situasjoner støtte Politiet, også med informasjon. Politiet skal gis tilgang til 


kommunens krisestøtteverktøy (DSB-CIM). 


4.15.  Oppsummering av hendelser: Valg av hendelser til detaljanalyse 


Hendelser i kap 5  behandles i Marker beredskapsråd og det utarbeides detaljanalyser og der 


det er nødvendig utarbeides det også tiltakskort for bruk i DSB-CIM. 
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5. RISIKOANALYSE 


5.1 Risikobilde 


Grovoversikt over gjennomgåtte trusler 


Nr. Trussel Ansvarlig etat 


1 Smittsomme sykdommer 


 


Marker kommune 


2 Kritisk infrastruktur – elkraft 


 


Kraftprodusent, netteier 


3 Dyrehelse og plantesykdommer 


 


Mattilsynet 


4 Kritisk infrastruktur – vann og avløp 


 


Marker kommune 


5 Kritisk infrastruktur – hovedferdselsåre 


 


Statens vegvesen, Østfold 


fylkeskommune 


6 Kritisk infrastruktur – brudd i telecom 


 


Telecomleverandør 


7 Akutt forurensing  


 


Marker kommune, IUA 


8 Hendelse med farlig gods 


 


Politiet 


9 Brann og eksplosjon 


 


Brannvesenet, Politiet 


10 Atomulykker, radongass, elektromagnetisk stråling 


 


Statens strålevern, 


Fylkesmannen, Marker 


kommune 


11 Flom, skred og setninger 


 


Marker kommune 


12 Klimaendringer og forskjellige naturfenomener 


 


Avhenger av fenomen 


13 Biologisk mangfold 


 


Avhenger av situasjon 


14 Storulykke 


 


Politiet, Brannvesenet, 


Marker kommune 


15 Tilsiktet hendelse; Terror, sabotasje o.a.  


 


Politiet 


Nr. Trussel Ansvarlig etat 
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5.2 Risikomatrise 


Tabell 1 – Risikomatrise for Marker kommune – fra risikobilde, grovoversikt. 


   KONSEKVENS   


SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor 


5. Svært 
sannsynlig 


  12   


4. Meget 
sannsynlig 


  2 1  


3. Sannsynlig 
 


  3, 5, 7, 13 4, 6, 8 9, 10 


2. Moderat 
sannsynlig 


  11,   13, 15 


1. Lite 
sannsynlig 
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6. RISIKOREDUSERENDE TILTAK 


 6.1. Tekniske tiltak 


6.1.2. Infrastruktur 


Robust dimensjonert og kvalitetsmessig godt bygde veier, spredenett for strøm og elektronisk 


kommunikasjon vil være mindre sårbart og svikter i mindre grad. Løsningene må være såpass 


gjennomtenkte at risiki heller ikke skyves over på andre områder eller systemer. 


6.1.3. Oppgradert elkraftforsyning 


I den grad Marker kommune har mulighet og myndighet, skal det stilles krav til at 


elkraftforsyningen bygges og oppgraderes slik at den står best mulig imot ytre påvirkning og 


at den er minst mulig eksponert for ekstremvær og innrettet slik at det i minst mulig grad kan 


overføres skadelige transienter (f.eks høspenningspuls pga. lynnedslag). Dette skal gjøres 


også for at sluttbruker får redusert risiko for brann i bygninger. 


6.1.4. Systemer for bemanningsvarsling og befolkningsvarsling 


I tillegg til at informasjon gis til medier som NRK Østfold skal Marker kommune skal ha et 


system for bemanningsvarsling og befolkningsvarsling som skal være lett og bruke og 


godkjent til bruk i DSB-CIM.  


6.2. Organisatoriske tiltak 


6.2.2. Planer 


Marker kommunes planverk skal innrettes på samfunnssikkerhet ved fremtidig utbygging. Det 


må særskilt påses at sårbarhet ikke bygges inn i samfunnet uansett hvor i kommunen det skal 


skje en utvikling. 


6.2.3. Rutiner, kulturelle forutsetninger 


Det er et mål at rutiner etableres slik at de kan nå så vidt at hele Markersamfunnet omfattes av 


og tjener på at det utvikles en sikkerhetskultur.  
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7. KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK 


7.1. Tekniske tiltak 


7.1.2. Nødstrømaggregater og andre reserveløsninger 


Utover nødsstrømskapasiteten på MBSS er det et prioritert mål at et minimum av Marker 


kommunes administrasjon og private bedrifter som er vesentlige for å drifte samfunnet skal 


kunne fungere også under lengre tids bortfall av elkraft fra Hafslunds nett.  


7.1.3. Sikringsradio og andre reserveløsninger 


Ørje er Marker kommunes satsingspunkt i Fylkesmannens prosjekt ”Forsterket ekom” som 


har som mål å sørge for 3 døgns mobildekning etter strømbrudd. Brannvesenet baserer 


sambandet på Nødnett. Legekontoret har også en telefon mot Nødnett. Sikringsradio bør 


prioriteres foran satellittelefon som reserveløsning for kriseledelsen.  


7.2. Organisatoriske tiltak 


7.2.2. Samarbeid og samhandling med andre kommuner og organisasjoner  


Marker kommune skal videreføre og utvikle samarbeid og samhandling med andre kommuner 


og organisasjoner. 


7.2.3. Operasjonelle planer for evakuering og midlertidig innkvartering 


Evakuering og midlertidig innkvartering kan bli aktuelt ved flere hendelser. Politiet er den 


mest sannsynlige hovedaktør ved evakuering. Nettbuss er operativ part i evakuering og 


midlertidig innkvartering er Markerhallen (for MBSS), ellers kan Sjøglimt leirsted og 


Solstrand Terasse benyttes som midlertidig innkvarteringssted. Politiet er kjent med og har 


akseptert disse løsningene. Politiet har nødvendig myndighet til å rekvirere. Selv om Politiet 


ved en alvorlig hendelse har ledelsen, må Marker kommune kunne ha evne til å varsle de som 


måtte befinne seg innenfor en usikker sone.  


I den grad det er hensiktsmessig skal Marker kommune gå inn i eller slutte seg til felles 


løsninger med andre kommuner. 


7.2.4. Særskilte tiltak for normal drift 


I plan for kriseledelse har kommunalsjef økonomi som særskilt oppgave å opprettholde så 


normal drift som mulig hvis den øvrige kriseledelsen prioriterer ekstraordinær hendelse. 


Denne ordningen videreføres og samordnes med nødvendige prioriteringer ved kriser eller 


katastrofer. 
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8. SVIKT I KRISELEDELSE KRISESTAB ELLER ØVRIG PERSONELL 


 


Sykdom, ferieavvikling, eller annet kan påvirke drift og styring av enhver 


organisasjon. Kontinuitet på et minimumsnivå er nødvendig, også ved 


krisehåndtering. Marker kommune skal ha operative planer som sikrer at 


kommunens kriseledelse rasktest mulig kan starte arbeid med kriser eller 


katastrofer. Eksisterende kontinuitetsplan oppdateres og brukes som 


grunnlag for driftsmessig beredskap for Marker kommune.  








                 MARKER KOMMUNE   Arkiv:  M80 


        Saksbehandler: Vidar Østenby  


        Dato:  09.09.2014 


        Saksmappe: 13/302 
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Oversikt over vedlegg: 


 Delrapport Faggruppe Forebyggende 


 Delrapport Faggruppe Beredskap 


 Felles ROS analyse 


 Nyhetsbrev, brannprosjekt 


 Organisasjonsform for nytt felles brannvesen 


 Prosjektrapport felles brannvesen 


 Selskapsavtale 


 Taksert utstyr 
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ORGANISASJONSFORM FOR NYTT FELLES BRANNVESEN 



I det følgende presenteres ulike organisasjonsformer for interkommunalt samarbeid, med 
argumenter for IKS-modellen for nytt felles brannvesen i Indre Østfold 



 



BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN ÅPNER FOR SAMARBEID 



Brann- og eksplosjonsvernloven gir anledning til interkommunalt samarbeid om brann- og 
redningstjenester: 



«§ 9. Etablering og drift av brannvesen 



Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og 
beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. 



Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig 
tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. 



Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne 
ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 



To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en 
annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all 
myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 



Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av brannvesenet, og om krav til personellets 
kvalifikasjoner.» 



 



INTERKOMMUNALE ORGANISASJONSFORMER 



ULIKE FORMER FOR SAMARBEID 



 Interkommunalt samarbeid, Kml. § 27 



 Vertskommune, Kml. § 28-1 (a-k) 



 Samkommune, Kml. § 28-2 (a-v) 



 Interkommunalt selskap, Lov av 29.01.99, nr. 6 



 Aksjeselskap, Lov av 13.06.97, nr. 44 



 Stiftelser, Lov av 15.06.01, nr. 59 
 
 



INTERKOMMUNALT SAMARBEID, KML. § 27 



Kommuner og fylkeskommuner kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver som angår 
virksomhets drift og organisering. 



Det er ikke anledning til å samarbeide om offentlig myndighetsutøvelse § 27-samarbeidet.   



Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om  



• styret (valg, sammensetning, ansvarsområde og myndighet ift. økonomi) 



• hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten 



• uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet  
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Et § 27-samarbeid er dermed et svært løst og uformelt samarbeid hvor lovgiver stiller svært få krav til 
organisering og styring. 



Dersom det overføres en stor grad av kompetanse (myndighet) fra kommunene til styret, kan 
virksomheten ansees å være et selvstendig rettssubjekt med tilhørende arbeidsgiveransvar.  



 



VERTSKOMMUNE, KML § 28-1 (A-K) 



Gjennom denne modellen kan en kommune overlate utførelsen av offentlig myndighetsutøvelse til 
en vertskommune, så fremt lovverket som styrer virksomheten ikke er til hinder for det.  



Vertskommunen står fritt til å organisere virksomheten den har fått delegert. Folkevalgte organer i 
vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet på områder som er underlagt 
samarbeidet. 



Modellen kan organiseres på 2 måter, avhengig av om tjenesten er av henholdsvis ikke-prinsipiell 
eller prinsipiell karakter: 



• (1) Administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28-1 b). Hver av de samarbeidene 
kommunene delegerer likelydende kompetanse (myndighet) fra eget kommunestyre til egen 
rådmann som igjen delegerer til rådmannen i vertskommunen. 



• (2) Felles folkevalgt nemnd (§ 28-1 c). Rådmannen i vertskommunen forholder seg til nemnda 
som fungerer som et lokaldemokratisk organ for samarbeidet. 



 



SAMKOMMUNE,  KML. § 28-2(A-V) 



Samkommunen ble lovhjemlet mai 2012 og er den andre modellen for samarbeid om offentlig 
myndighetsutøvelse. Samkommunen er et selvstendig rettssubjekt.  



De oppgaver og den avgjørelsesmyndighet som overføres samkommunen, må være identiske for alle 
deltakerkommunene. Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for sin andel av 
samkommunens forpliktelser.  



Samkommunestyret er samkommunens øverste organ. Det skal bestå av minst tre representanter 
med vararepresentanter fra hver deltakerkommune, som velges av og blant kommunestyrets 
medlemmer.  



Samkommunestyret velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder (ordfører og varaordfører). 



Samkommunen skal ha en administrativ leder. Det kan avtales at stillingen som administrativ leder i 
samkommunen skal gå på omgang mellom rådmennene i deltakerkommunene. 



 



INTERKOMMUNALT SELSKAP, LOV AV 29.01.99, NR. 6 



Denne selskapsformen er opprettet for kommunalt samarbeid om selvstendig tjenesteproduksjon og 
annen økonomisk virksomhet.  



Hver deltaker har et ubegrenset ansvar innenfor sin eierandel og et IKS kan i praksis ikke gå konkurs. 
Deltakernes myndighet i selskapet utøves i eierorganet som kalles representantskapet. 
Representantskapet har en noe utvidet kompetanse (myndighet) i forhold til generalforsamlingen i et 
AS.  



Den enkelte kommune kan ikke utøve direkte innflytelse gjennom kommunestyret overfor verken 
styre eller daglig leder. Hver enkelt deltaker har instruksjonsmyndighet overfor sine medlemmer i 
representantskapet.  
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Selskapet blir ledet av styret og daglig leder, som representerer selskapet utad. Representantskapet 
utpeker styret. Styrets kompetanse (myndighet) er begrenset av selskapets formål og selskapsavtalen 
generelt, i tillegg til eventuelle vedtak, instrukser og øvrige retningslinjer fastsatt av 
representantskapet. Styret har tilsvarende ansvar som styret i andre selskaper (AS). 



 



AKSJESELSKAP, LOV AV 13.06.97, NR. 44 



Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets 
forpliktelser. Kommuner kan delta sammen med andre offentlige rettssubjekter eller private. Det kan 
også etableres aksjeselskap hvor kommunen er eneste aksjonær. 



Eierne i aksjeselskapet (aksjonærene) har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen 
(det som er skutt inn i selskapet). Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. 



Generalforsamlingen er selskapets eierorgan. Kommunestyret utsteder fullmakt til den som 
representerer kommunen. Kommunestyrene eller andre kommunale organer har ingen direkte 
innflytelse på hvordan et kommunalt aksjeselskap skal forvaltes, men kommunestyret kan treffe 
bindende vedtak om hvordan kommunens representant skal stemme i en bestemt sak. Dersom 
aksjeselskapet mottar kommunalt tilskudd, kan det stilles vilkår for støtten. 



Aksjeselskapet blir ledet av styret og daglig leder på vegne av eierne. Kompetansen til styret 
begrenses av selskapets formål og øvrige vedtekter og eventuelle andre vedtak/instrukser vedtatt av 
GF. Styreverv er et personlig verv og ansvaret er regulert i aksjeloven § 17-1. Styremedlemmer og 
daglig leder kan bli forpliktet til å erstatte skade som de i nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt 
har voldt selskapet, aksjeeier eller andre. 



 



STIFTELSE, LOV AV 15.06.01, NR. 59 



Stiftelse er et selvstendig rettssubjekt. Årsaken til at man velger stiftelsesformen er at man sikrer å 
forfølge et gitt formål ved at stiftelser ikke kan kjøpes opp eller overstyres av eiere. I tillegg vil man i 
noen grad kunne oppnå skattemessige fordeler.  



Stiftelsen er forskjellig fra aksjeselskapene og IKSene ved at den ikke har noen eiere. Stiftelsens 
formue eies av stiftelsen selv. Dermed blir det heller ikke betalt ut utbytte fra stiftelsen og 
oppretterne mister rådigheten over formuesverdien ved opprettelsen.  



Stiftelsen har ingen generalforsamling eller årsmøte og er ikke demokratisk styrt. Stiftelsens formål 
blir fastsatt ved opprettelsen, og adgangen til å endre dette i ettertid er begrenset.  



Stiftelser er pliktige å ha et styre som er stiftelsen øverste organ. Styrevervene er personlige og kan 
ikke overføres ved fullmakt.  



 



VURDERINGER 



FORVALTNINGSMYNDIGHET OG FORHOLDET TIL SÆRLOVENE   



Et brannsamarbeid vil omfatte enkeltvedtak/myndighetsutøvelse, og pr. i dag er det kun 
kommunelovens §§ 28 (vertskommune og samkommunen) som hjemler denne type samarbeid. 
Særlovgivningen (brann- og eksplosjonsvern) tilsier imidlertid at man kan benytte andre typer 
samarbeid for brann- og redning, så fremt det etableres ordninger som sikrer at all 
myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
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FORMÅLET MED VIRKSOMHETEN/ETABLERINGEN 



Vesentlige motiver med etablering av felles brannvesen er stordriftsfordeler, med mulig innsparing 
på sikt. Større robusthet, økt kompetanse, kvalitet, effektivitet og rekrutteringskraft er forventninger 
til samarbeidet.  



Dette er ikke en etablering med motiv om erverv, eller med hensikt om å beskytte et bestemt formål. 
På den måten bør verken AS eller stiftelse foretrukne etableringsformer. 



 



KONSEKVENSER FOR DE ANSATTE  



I et organisatorisk samarbeid vil majoriteten av brannpersonellet skifte arbeidsgiver, enten det velges 
en vertkommune for § 27 eller § 28 A, eller om virksomheten organiseres som et selvstendig 
rettssubjekt. Ved etablering av selvstendige rettssubjekter trer arbeidsmiljølovens regler om 
virksomhetsoverdragelse i kraft.  



De ansattes vilkår og medvirkning er ivaretatt gjennom trygghetsavtalen, uavhengig av hva slags 
organisasjonsform som benyttes. 



 



KOMMUNENS ROLLE I FORHOLD TIL TJENESTENE 



Virksomheten skal foregå i kommunens egenregi. I dette tilfellet er det virksomheten som har 
kontroll- og tilsynsansvar overfor eierne og deres eiendommer, innen det brannfaglige 
myndighetsområdet.  



Dette taler for å etablere virksomheten som et selvstendig rettssubjekt. 



 



GRAD POLITISK STYRING OG KONTROLL 



Brann- og redningstjenesten er den eneste nødetat som er lagt under kommunalt ansvar. Den nylig 
utgitte Brannstudien argumenterer for at det kommunale ansvaret for tjenesten opprettholdes, og 
det pekes på at både lokal tilstedeværelse og lokal kunnskap er kritiske suksessfaktorer for at 
tjenesten skal fungere optimalt.  



Dette gir grunn til å velge en organisasjonsform som opprettholder den enkeltes kommunes 
innflytelse over virksomheten. 



 



 



KONKLUSJON 



Særlovgivningen åpner for å vurdere et spekter av interkommunale organisasjonsmodeller for brann- 
og redningstjenesten. For den enkelte eier vil det være av betydning å ha politisk styring og kontroll 
over et felles brannvesen. For virksomheten selv vil det være viktig å ha en selvstendig rolle i 
myndighetsutøvelsen.  



På denne bakgrunnen er det IKS-formen som avtegnes som den beste løsningen, og som anbefales av 
prosjektgruppen. Det er da også denne organisasjonsformen som benyttes av majoriteten av 
interkommunale brannsamarbeid andre steder i landet.  
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Den 15. august ble sak om Indre Østfold Brann- og redning IKS 



oversendt kommunene. Prosjektgruppen leverte fra seg rapport 



med budsjett og selskapsavtale. Vedlagt er faggruppenes 



rapporter. 



Rapporten inneholder ingen overraskelser fra tidligere tilsendt 



informasjon: Brannledelsen og forebyggende avdeling plasseres i 



Eidsberg. Feiertjenesten får Spydeberg og Hobøl brannstasjon 



som base. Beredskapspersonell plasseres ved de tre største 



stasjonene. Vaktlagene opprettholdes som i dag. 



Kommunene mottok mye informasjon, og det arbeides nå med å 



få tydeliggjort kvalitative, praktiske og økonomiske konsekvenser 



for den enkelte kommune. Rådmannsnivået bidrar sterkt for å 



sikre at saken utredes på en oversiktlig måte. 



Sammenslåingen av brannvesen vil være den største 



omorganisering for Indre Østfold-kommunene, som gjelder 



interkommunal satsing. Her er det snakk om overføring av 120 



ansatte i hele eller delte stillinger, og anleggsverdier på flere 



millioner kroner.  



Dersom vi lykkes nå, vil for mange en 30 år gammel drøm bli til 



virkelighet! 



Saken er oversendt kommunestyrene  



Budsjettarbeidet 



I dette nummeret 



1 Saken er oversendt kommunestyrene 



1 Budsjettarbeidet 



2 Skulte kostnader og avvik  



2 Kommunestruktur og brannvesenstruktur 



3 Prosjektgruppens forslag 



4 En hederlig innsats 



4 Hva nå? 



 



29.08.14 



Noe av det mest krevende med utformingen av 



brannsamarbeidet er de økonomiske sidene ved saken. Det ble 



tidlig lagt til grunn at budsjettrammen for nytt selskap skal ta 



utgangspunkt i det brannvesenet koster kommunene i dag, 



under forutsetning av at kommunene har oppfylt kravene til 



dimensjonering av tjenesten. 



Dette medførte at vi utviklet en kostnadsfordelingsnøkkel som er 



basert på netto driftsregnskap for det enkelte brannvesen. 



Gjennom arbeidet med kostnadsfordelingsnøkkel, skaffet vi oss 



god oversikt over regnskap og budsjett for de lokale brannvesen, 



noe som har gjort at budsjettarbeidet har blitt utført med større 



treffsikkerhet.  



Budsjettrammen for nytt selskap fremstår imidlertid som større enn 



hva kommune budsjetterer til brann og redning i dag. 



Hovedforklaringen på dette er todelt: 



1. Skjulte kostnader er kvantifisert 



2. Overførte verdier (biler og båter) er prissatt og skal betales 



tilbake som lån. 
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Skjulte kostnader er utgifter som kommunen har til brannvesenet i 



dag, men som ligger under andre virksomheter.  Dette er blant 



annet føring av lønn, regnskap, It tjenester, BHT, forsikringer, 



strøm/fyring, renhold, husleie, og noen steder også 



lønnskostnader.  



Ved opprettelse av IKSet vil disse kostnadene overføres fra 



kommunen til selskapet, med stor grad av tilsvarende besparelser 



i kommunen. Kommunen vil få tilbakebetalt sine husleieutgifter. 



Enkelte kostnader knyttet til etableringen, som merkantile 



tjenester og IKT (drift og lisenser), vil være vanskelig å hente inn i 



motsvarende besparelser. 



I de fleste kommunene i brannprosjektet er det funnet avvik på 



antall årsverk knyttet til administrative brannfaglige funksjoner. I 



mange tilfeller er funksjonene tillagt andre kommunale stillinger 



uten at tid bruk til brannfaglige oppgaver er dokumentert eller 



fremkommer i brannvesenets regnskap. Dette representerer i så 



måte et skjult kostnadsbilde, som nå kommer til syne. I nytt felles 



brannvesen vil alle avvik bli lukket. 



 



Skjulte kostnader og avvik 



Oppsummert kan vi si at 



to brannvesen i Indre 



Østfold vil doble antall 



lederstillinger, og halvere 



størrelsen på det 



forebyggende fagmiljøet. 



Smaalenene har i de siste oppslag fokusert på 



kommunestrukturen. Avisen hevder at Indre Østfold kan bli delt i 



to i en fremtidig struktur.  



Hva betyr spørsmålet om kommunestruktur for felles brannvesen i 



Indre Østfold? 



1. Brannvesenets beredskap er dimensjonert og bygget på 



tettstedsituasjonen, og ikke på de geografiske 



kommunegrensene. F.eks. gjelder Spydeberg og 



Knapstad som ett samlet tettsted i dag ihht. forskriften. 



2. Krav til forebyggende avdeling er proporsjonalt med 



innbyggermassen. Kravet til antall stillinger endres altså 



ikke, men oppdeling av brannvesenet gir mindre 



fagmiljøer. 



3. Krav til administrative lederstillinger = 1/20 000. Med ett 



brannvesen i Indre Østfold oppfyller vi kravene med 1 



brannsjef og 1 avdelingsleder for hver av avdelingene 



(beredskap og forebygging).  Med f.eks. to brannvesen i 



Indre Østfold (som hver dekker for rundt 20-25 000 



innbyggere), vil de to virksomhetene måtte ansette 1 



brannsjef og 2 avdelingsledere i full stilling hver.  



Oppsummert kan vi si at to brannvesen i Indre Østfold vil doble 



antall lederstillinger, og halvere størrelsen på det forebyggende 



fagmiljøet. Beredskapsmessig reduseres evnen til å håndtere 



større hendelser, overordnet flåtestyring og spesialisering. Man får 



heller ikke i den grad gjort en hensiktsmessig fordeling og bruk av 



utstyr og personell. 



Kommunestruktur og brannvesenstruktur 



Nyheter fra Norsk 



brannbefals 



landsforbund: 



Danmark går fra 86 



brann- og 



redningsvesen til 20 





http://www.nblf.no/nyhet_vis.asp?NyhetID=1169


http://www.nblf.no/nyhet_vis.asp?NyhetID=1169


http://www.nblf.no/nyhet_vis.asp?NyhetID=1169








 



 



SIDE 3 NYHETSBREV FOR ANSATTE 



  
Prosjektgruppens forslag 



Prosjektgruppen har levert en rapport på 30 sider. 



Dokumentet tar for seg bakgrunnen for prosjektet og viser 



hvordan mandatet er forstått. 



Anbefalingene fra faggruppene er oppsummert, og 



delrapportene er vedlagt. 



Prosjektgruppens forslag er utdypet, og alternative 



organiseringsmodeller er nevnt.  



Rapporten har egne kapitler som omfatter økonomi og 



driftsforberedelser. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



I utarbeidelsen av modell for felles brannvesen, har 



prosjektgruppen lagt vekt på følgende: 



 Opprettholdelse av vaktlagene som i dag  



 Lokalisering av dagfunksjoner knyttes til infrastruktur, 



hendelsesfrekvens og ROS. 



 Stedlig beredskapspersonell ved de tre store 



stasjonene, som del av lokal beredskap. Personell på 



deltid med bindeleddsfunksjon på de tre øvrige 



stasjonene 



 Samling av forebyggende personell.  En samlet 



forebyggende avdeling representerer en støtte i 



beredskapsarbeidet 



 Forebyggende samlokaliseres med ledelsen i 



brannvesenet med tanke på utvikling av analyse- og 



kvalitetsarbeid 



 Samling av feierne som gruppe. Feierne samles for 



effektivisering av tjenesten og å sikre lik praksis overfor 



innbyggerne 



 Effektiv utnyttelse av eksisterende bygg og lavest 



mulig ombyggingskostnader 



 Kjøp av regnskaps- og IKT-tjenester 



 Selskapet skal være en lærlingebedrift 



 



 



Feierne på Spydeberg 



og Hobøl brannstasjon. 



Brannledelsen og 



forebyggende i 



Eidsberg. 



Beredskapspersonell 



på alle de tre store 



stasjonene.  



Askim har dagkasernert 



mannskap. 
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En hederlig innsats 



Det har vært lagt ned en stor jobb for å komme i mål 



med forslag til løsning for felles brannvesen. Vi snakker 



om over 50 møter for både prosjekt- og faggrupper, og 



i fellesskap. Tar vi med møter i referansegrupper, i 



styringsgruppen og for eierne, er det enda flere.  



Engasjementet har vært høyt, og vi har hatt 



gruppemedlemmer som har prioritert møtene og 



produsert materiale. Dette er ingen selvfølge i slike 



prosjekter. 



Ulike løsninger har vært diskutert innenfor det enkelte 



segment og for det totale bildet. Den foreslåtte 



løsningen har fått stor oppslutning, selv om det 



selvfølgelig er noen som kunne tenke seg at ting ble 



annerledes. Slik vil det alltid være. 



Vi i prosjektgruppen vil takke for den innsatsen som hver 



og en har lagt ned, spesielt beredskapsgruppen og 



forebyggende gruppe, med deres ledere, sekretærer 



og deltakere.  



De tillitsvalgte har gjort seg bemerket med sitt 



systematiske arbeid for å ivareta de ansatte og sikre 



informasjonsstrømmen fra prosjektet. Lykkes vi nå, vil 



mye være deres fortjeneste! 



Hva nå? 



Vedtakene i kommunestyrene vil avgjøre om arbeidet 



vil gå over i en driftsforberedende fase. Hobøl 



kommunestyre er først ute med behandling den 15. 



september. Sist er Marker med møte 7. oktober. Nå har 



vi altså foran oss en drøy måned med ventetid før vi 



endelig vet om det blir ett felles brannvesen i Indre 



Østfold. 



Selv om vi ikke kjenner utfallet, gjør prosjektet fortsatt 



noe forarbeid for å være i rute til planlagt oppstart 1. 



mai 2015. Husleieavtale og ombyggingsprospekter er 



under arbeid. Kompetanse/kompetanseplan vil bli 



diskutert. Valgkomiteen er kalt inn for å kunne innlede 



arbeidet med styresammensetning. 



Prosjekt- og faggruppene møtes til en markering 13. 



oktober. Dersom vi da kan feire et nytt felles 



brannvesen, vi prosjektet gå over i en ny fase. I så fall vil 



prosjektleder og tillitsvalgte ta en ny runde på 



brannstasjonene for å orientere om forberedelsene til 



Indre Østfold Brann og Redning IKS. 



 



 



























 



 



 



 



  



 



Felles ROS-analyse for Indre Østfold 
I forbindelse med utredning av felles brannvesen i Indre 
Østfold er det utviklet en felles ROS-analyse. Denne 
analysen er en kartlegging av risiko og sårbarhet i regionen, 
der oppsummeringene omfatter regionale perspektiver for 
de ulike områdene. 
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FELLES ROS-ANALYSE, INDRE ØSTFOLD 



1.0 BESKRIVELSE AV INDRE ØSTFOLD 



1.1 INDRE ØSTFOLD 



De 7 Indre Østfold kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad har 



en befolkning på nær 50 000 innbyggere og dekker et areal på over 1300 km². Befolkning og areal 



fordeler seg slik: 



Kommune Folketall pr. 30.06.13 Areal i km² 



0124 Askim 15420 69,14 



0125 Eidsberg 11219 235,91 



0138 Hobøl 5099 140,39 



0119 Marker 3590 412,91 



0127 Skiptvet 3702 101,21 



0123 Spydeberg 5529 141,99 



0122 Trøgstad 5348 204,50 



Totalt 49907 1306,05 



Indre Østfold utgjør den nordlige delen av Østfold, med grense til både Akershus (vest og nord) og 



Sverige (øst). Det er 10 større og mindre tettsteder fordelt på de syv kommunene.  



Regionen består for det meste av skog, utmark og dyrket mark, med innsjøer og vassdrag. Marker er 



den største kommunen i flateinnhold, med mest skog og færrest innbyggere. Askim kommune er i 



motsetning minst i flateinnhold, men har flest innbyggere. Sentralt i landskapet ligger høydedraget 



Monaryggen med grus- og sandforekomster. 



Haldenvassdraget drar gjennom Marker i øst og i Hobøl i øst ligger Hobølelva. Alle de fem midterste 



kommunene grenser til Glomma. Langs Glomma ligger det tre store kraftstasjoner: Solbergfoss, 



Kykkelsrud og Vamma. 



De tyngste industribedriftene i regionen er Nortura Hærland med sine nesten 500 ansatte og Glava 



AS (360 ansatte). Gresvig AS og Lundeby Bokbinderi er bedrifter med over 200 ansatte. Ellers ligger 



det mange middels og små foretak spredt på industriområdene i kommunene  



E-18 går som en tverrgående hovedåre i retning øst-vest, som forbinder seks av kommunene. 



Motorveien er anlagt som 1 og 2 felts vei, og er snart ferdig utbygget. Det er flere riksveier i retning 



nord-syd. 



Ambulansestasjonen er plassert på Brennemoen, som er det geografiske sentrum. Indre Østfold 



Politistasjon ligger i Askim. Marker og Rømskog lensmannskontor er på Ørje. 



Turisttilstrømningen til Indre Østfold påvirker ikke dimensjoneringsgrunnlaget for regionen. 
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1.2 TETTSTEDER OG OMLAND 



ØRJE (MARKER KOMMUNE) 



I Marker kommune er Ørje tettstedet med over 1.800 innbyggere.  Kommunens areal er på 413 km2, 



herav skog 310 km2. Marker kommune er en kommune med spredt bebyggelse, landbruk og et 



mindre tettsted. Haldenvassdraget med sluser og båttrafikk er en viktig del av kommunens 



turistprofil. 



E-18 og FV 21 er hovedfartsårene gjennom kommunen. 



MYSEN (EIDSBERG KOMMUNE)  



I Eidsberg er Mysen bykjernen med ca. 6.200 innbyggere. Totalt har Eidsberg kommune et areal på 



236 km2 hvorav 78 km2 er jordbruksareal og 130 km2 er skogsareal. Største industrier er Nortura 



Hærland med over 500 ansatte og Lundeby Bokbinderi med 200 ansatte. 



E-18, RV 22 og FV 124 er hovedfartsårene gjennom kommunen. 



ASKIM (ASKIM KOMMUNE)  



Askim har en bykjerne med ca. 13.400 innbyggere. Totalt har Askim kommune et areal på 69 km², 



hvorav 22 km² er skogsareal. Største industrier Glava AS (360 ansatte) og Gresvig AS med 250 
ansatte. Det er 3 kraftanlegg i kommunen. Askim sentrum har et bymessig preg og er under stadig 
utvikling. 



E-18, FV 115 og FV 128 er hovedfartsårene i kommunen. 



Kraftfestivalen er et stort årlig arrangement som trekker mye mennesker til sentrum. 



 



TRØGSTAD OG BÅSTAD (TRØGSTAD KOMMUNE) 



Trøgstad ca. 5.400 innbyggere og er en typisk landbrukskommune. Trøgstad har et areal på 205 



km² hvorav 105 km² er skogsareal. Kommunen har tre tettsteder Skjønhaug, Båstad og Havnås hvor 
Skjønhaug er kommunesenteret (rett under 2000 innbyggere) med kommunehus og omsorgssenter. 
Alle tettsteder har egen skole og barnehage.   



RV 22 er hovedfartsåren gjennom Trøgstad. 



 



MEIERIBYEN (SKIPTVET KOMMUNE) 



Skiptvet har ca. 3.700 innbyggere og er en typisk landbrukskommune. Ca. 1650 bor i kommunens 



eneste tettsted Meieribyen, som ligger omtrent i midten av kommunen. Alle offentlige bygninger er 



plassert i Meieribyen. Sentrumsbebyggelsen har villamessig preg, men har etter hvert også fått noe 



blokkbebyggelse. Kommunens totalareal er ca. 102 km². Av dette er ca. 40 km² skogareal. 



FV 115 er hovedfartsåren gjennom Skiptvet. 
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SPYDEBERG (SPYDEBERG KOMMUNE) 



Spydeberg har ca. 5.500 innbyggere hvorav ca. 3850 bor i tettstedet Spydeberg1. Spydeberg er 
landbruks og pendlerkommune og har et areal på 142 km² hvorav 86 km² er skogsareal. 
Sentrumsbebyggelsen har villamessig preg med noe blokkbebyggelse. Industrien i Spydeberg er 
lokalisert til områdene Løvestad og Myhrer skog. Spydeberg har over 800 fritidsboliger med 
hovedtyngde rundt innsjøen Lyseren.  



E-18, FV 128 og FV 122 er hovedfartsårene gjennom Spydeberg. 



Spydeberg Rock er årlig arrangement som tekker mye folk til Spydeberg sentrum 



  



HOBØL KOMMUNE (KNAPSTAD, TOMTER OG RINGVOLL) 



Hobøl kommune har ca. 5.100 innbyggere og er en typisk landbruks- og pendlerkommune. 



Kommunen har et areal på 140 km² hvorav 100 km²er skogsareal. Kommunen har tre tettsteder 
Tomter (ca. 1550 innbyggere), Knapstad (ca. 1100) og Ringvoll.  Alle tettstedene har egen skole og 
barnehage. Omsorgssenteret ligger på Knapstad. 



Det er lite industrivirksomhet i kommunen. Nytt næringsområde er under opparbeidelse på 
Knapstad. 



E-18, FV 128 og FV 120 er hovedfartsårene gjennom Hobøl.  



                                                                 



1
 Spydeberg og Knapstad regnes som ett tettsted og har til sammen ca. 5.500 innbyggere. 
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2.0 RISIKO OG SÅRBARHET (ROS) 



2.1 FELLES ROS-ANALYSE 



Risiko defineres som: ”Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse.”  



Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er 
derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) 
av hendelsen dersom den inntreffer.  



Felles ROS analyse er gjennomført på et overordnet nivå, samlet for de 7 kommunene i Indre Østfold 
som utreder felles brannvesen. Analysen omfatter de risikoområder som er relevant for 
brannvesenets tjeneste.  



På grunnlag av lokale kartlegginger og analyser, er det satt opp en grovanalyse for hele regionen. En 
grovanalyse består av følgende trinn: Farekartlegging og identifikasjon av hendelser (her i hovedsak 
basert på foreliggende dokumentasjon)  



1. Risiko/sårbarhetsvurdering - sannsynlighet vektet mot konsekvens.  



2. Tiltaksvurdering – en viktig del av tiltaksvurderingen legges til faggruppenes arbeid og deres 
dimensjonering av tjenestene. 



Grovanalysen er kvalitativ, noe som innebærer at den bygger på faglige vurderinger fra kompetent 
personell, kunnskap om historiske hendelser innen regionen korrigert for gjennomførte tiltak og 
forventede endringer frem i tid, f.eks. klima, befolkningsvekst, atferdsendringer mv.  



 



 2.3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS  



Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaringer, trender og faglig 
skjønn. Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.  



Følgende kategorier for sannsynlighet er benyttet: 



Sannsynlighetskategori  Beskrivelse (frekvens) 



1. Lite sannsynlig  Sjeldnere enn 1 gang hvert 50. år 



2. Moderat sannsynlig  1 gang per 10. – 50. år  



3. Sannsynlig  1 gang per 5. – 10. år 



4. Meget sannsynlig  1 gang per 1. – 5. år 



5. Svært sannsynlig  Oftere enn 1 gang hvert år 



 
Det er viktig å forstå at med en 10-års hendelse (10 % årlig sannsynlighet) menes at hendelsen i 
gjennomsnitt forventes å oppstå en gang hver 10 år. Dette utelukker ikke at to slike hendelser kan 
oppstå i rask rekkefølge for så å være fraværende i en periode på mer enn 10 år.  



Sannsynlighetsbegrepet kan virke teoretisk, men hverdagen preges av slike farer der erfaringstall 



viser variabel sannsynlighet for at ulike hendelser inntreffer. 
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Følgende kategorier for konsekvens er benyttet: 



 



2.4 VURDERING AV RISIKO 



Vurdering av risiko innebærer at sannsynligheten for hendelsen inntreffer vurderes opp mot 



konsekvensene av hendelsen dersom den inntreffer. Hendelsene er også drøftet i forhold til mulige 



årsaker og konsekvens av hendelsen. Når risiko er fastsatt, vurderes risikoreduserende tiltak - dvs. 



                                                                 



2
 Med samfunnsverdier menes i hovedsak at samfunnsviktige funksjoner er operative og kan nyttiggjøres av 



innbyggerne. Begrepet er forholdsvis vidt og strekker seg fra kommunale tjenester på individplan til kritisk 



infrastruktur mv. 
3
 Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet av 



utslippspunktet. 
4
 Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser for omgivelsene i kommunen 



Konsekvenskategori  Konsekvensområde  Beskrivelse  



1. Svært liten konsekvens  Liv og helse  Ingen personskade  



 Ytre miljø  Ubetydelig miljøskade  



Materielle-/ samfunnsverdier2  Materielle skader 0 - 100 000 kr/ Ingen 
skade eller tap av samfunnsverdier  



2. Liten konsekvens  Liv og helse  Personskade  



 Ytre miljø  Lokale3 miljøskader  



Materielle-/ samfunnsverdier  Materielle skader 100 000 - 1 000 000 kr/ 
Uvesentlig skade eller tap av 
samfunnsverdier  



3. Middels konsekvens  Liv og helse  Alvorlig personskade  



 Ytre miljø  Regional4 miljøskade, restitusjonstid inntil 
1 år.  



Materielle-/ samfunnsverdier  Materielle skader <1 000 000 - 10 000 
000> kr/ Kortvarig eller tap av 
samfunnsverdier  



4. Stor konsekvens  Liv og helse  Dødelig skade, en person.  



 Ytre miljø  Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 
10 år.  



Materielle-/ samfunnsverdier  Store materielle skader <10 000 000 - 100 
000 000> kr/ Skade eller tap av 
samfunnsverdier med noe varighet  



5. Meget stor  
konsekvens  



Liv og helse  Dødelig skade, flere personer.  



 Ytre miljø  Irreversibel miljøskade  



Materielle-/ samfunnsverdier  Svært store materielle skader > 100 000 
000 kr/ Varige skader eller tap av 
samfunnsverdier.  
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tiltak som påvirker sannsynligheten for at hendelsen inntreffer, eller beredskapstiltak som demper 



konsekvensene.  



I grovrisikoanalysen plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise der hendelsenes 



sannsynlighet og konsekvens utgjør de to aksene. Risikomatrisen er definert av utvidet ROS-gruppe 



og har 3 soner 



Grønn Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig 



Gul Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes 



Rød Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig 



 



Akseptkriteriene er gitt av de fargede sonene i risikomatrisene under. Det er satt opp egen matrise 



for hvert av de 3 risikoområdene: 



Risiko (S x K) 



Liv og Helse 



Konsekvens 



K1 K2 K3 K4 K5 



Sannsynlighet 



S5      



S4      



S3      



S2      



S1      



 



Risiko (S x K) 



Ytre miljø 



Konsekvens 



K1 K2 K3 K4 K5 



Sannsynlighet 



S5      



S4      



S3      



S2      



S1       



 



 



 











Felles brannvesen i Indre Østfold   



8 | S i d e  



 



 



Risiko (S x K) 



Materielle-



/samfunnsverdier 



Konsekvens 



K1 K2 K3 K4 K5 



Sannsynlighet 



S5      



S4      



S3      



S2      



S1       



 



 



2.5 DEFINISJONER 



 



Konsekvens  Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med 
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø 
eller materielle verdier. (NS5814)  



Risiko  Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse. (NS5814) 



Risikoanalyse  Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og 
årsaker til og konsekvenser av disse. (NS5814)  



Risikoreduserende tiltak  Tiltak som påvirker sannsynligheten eller konsekvensen av en uønsket 
hendelse.  



Sårbarhet  Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en 
uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller 
funksjon etter hendelsen. (NS5814)  



Sannsynlighet  I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. Kan 
uttrykkes med ord eller som en tallverdi. (NS5814)  
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3.0 KARTLEGGING AV RISIKOOMRÅDER 



3.1 UTSATTE BYGNINGER OG OMRÅDER 



3.1.1 SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER 



Særskilte brannobjekter type A er bygninger til opphold for et større antall mennesker, hvor brann 



kan medføre mer enn alminnelig fare for tap av menneskeliv. 



Særskilte brannobjekter type B er bygninger, anlegg, opplag o.l. som ved sin beskaffenhet eller den 



virksomhet som foregår i dem antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor 



brann kan medføre store konsekvenser.  



Særskilte brannobjektet type C er bygninger som har kulturhistorisk eller liknende samfunnsmessig 



verdi. 



For brannobjektene av type A og B foretar brannvesenet kontroll en gang hvert år. For enkelte av 



disse objektene er det innført egenmeldingssystem slik at kontroll blir gjennomført annen hvert år, 



mens type C kontrolleres en gang hvert fjerde år. Dette er i samsvar med forebyggende forskriften. 



Antall særskilte brannobjekter er i tabellen under. Vedlagt er utførlige lister fra hver kommune. 



 Særskilte brannobjekt (§ 13 objekt) 



Kommune Kategori A Kategori B Kategori C 



Askim 46 15 1 



Eidsberg 34 5 1 



Hobøl 18 3 1 



Marker 21 10 1 



Skiptvet 15 1 2 



Spydeberg 24 7 2 



Trøgstad 17 2 1 



Totalt 175 43 9 



Antall røykløp og ildsteder: 



 Antall røykløp og objekter 



Kommune Skorsteiner og 
røykløp 



Antall objekter Merknader 



Askim 6321 4925 Hyppighet feiing: Hvert annet år. 



Tilsyn: 1 gang i løpet av en 4 års 



periode. 



Dette er likt for alle kommunene. 



Eidsberg 5064 3758 



Hobøl 2085 1682 



Marker 1370 1193 



Skiptvet 1481 1323 



Spydeberg 2067 1750 



Trøgstad 1935 2182 



Totalt 20323 16813  
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3.1.2 UTSATTE BYGNINGER OG OMRÅDER 



Andre bygninger/områder av betydning som er registrert og som ikke regnes som særskilte 



brannobjekter er lagring av brannfarlige varer som propan og bensin/diesel kontorbygg, blokker, 



eldre bygårder, rekkehus, verksteder, industri, salgslokaler, omsorgsboliger etc.  



Dette er områder hvor brannslukningsarbeidet kan bli både krevende og omfattende, og hvor faren 



for spredning er stor. Som eksempel har mange bygårder skillende konstruksjoner i treverk og har 



vært gjenstand for mange ombygginger opp igjennom årene. Brann i slike objekter gir oss 



erfaringsmessig en rekke utfordringer med brann i utilgjengelige hulrom og brannsmitte der man 



minst venter det. Det kan mangle stasjonære slokkeanlegg eller automatiske brannalarmanlegg som 



oppdager eller slokker branner i startfasen. I enkelte bygninger er det kun tilgang fra en side. 



Liste over mest utsatte bygninger og områder:  



 



Kommune Objekt navn Virksomhet/kommentar 



Askim Østli / Granås boligfelt / 
Skaugenområdet 



Boligfelt. Langt mellom brannhydranter. Dårlig 
fremkommelighet med stor bil. 



 Jernbanegata, Storgata og 
Skolegata 



1890 gårder, forretningsgårder. Tett eldre 
bebyggelse. 



Eidsberg Åsen Skog Boligfelt, vanntilgang 



 Mysen sentrum, 
Jernbanegata – David 
Blidsgt. 



Gammel trebebyggelse med stor spredningsfare. 
Ingen brannskiller. 1890 gårder 



 Rugdeveien Boligfelt, tett lavblokkbebyggelse. Svakt vanntrykk – 
under utbedring. Dårlig fremkommelighet med stor 
brannbil. 



Marker Ørje sentrum Til dels gammel, tett trehusbebyggelse 



Spydeberg Hyttebebyggelse, Lyseren-
område 



Spredt hytteområde. Vanskelig tilgjengelig. 



   



Generelt Festlokaler/samfunnshus  



 Livdyrnæring  



 Nye høye boligblokker Eldre beboere. Krevende objekter m.h.t. 
systematisk evakuering og brannslokking 



 Hytteområder F. eks. Glenne med dårlig vanntilgang 



 



 



3.1.3 VEDTAK GJORT AV BYGNINGSMYNDIGHETENE 



Det er ikke gjort vedtak om byggetillatelse hvor det ligger til grunn at rømning skal skje over 



brannvesenets materiell. 
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3.2 BRANNFARLIG VARE, KJEMIKALIER OG EKSPLOSIVER 



3.2.1 BRANNFARLIG VARE 



Brannfarlig vare deles inn etter flammepunkt i klassene A (som f.eks. bensin, propan), B (parafin) og 



C (diesel). I Indre Østfold er det oversikt over all lagring av større mengder av brannfarlig 



varer.  Lagringen gjøres i betryggende former med jevnlig kontroll og ettersyn. 



Lagring av brannfarlig væske og gasser skjer vanligvis i undergrunnstanker. Unntaksvis lagres noe 



propan og diesel i overgrunnstanker.  



Brannvesenet har ikke kartlagt mindre lagring av fyringsolje til boligeiendommer, gårdsbruk eller 



andre virksomheter, som for eksempel drivstoff til skogs- og anleggsvirksomhet. 



Bruk av propan i boliger, industri og i restauranter øker kraftig. Dette vil kunne medføre en fare for 



innsatspersonell samt nærområder i tilfelle uhell. Det er imidlertid utarbeidet gode rutiner og 



retningslinjer for vedlikehold av disse anleggene. Det kan også vises til få uhell med håndtering av 



brannfarlig gass (for eksempel propan, forkortet LPG) både i Norge og resten av Europa. 



All lagring av brannfarlig vare skal meldes til Altinn. Brannvesenets dataprogram Locus kan 



oppdateres etter databasen i Altinn. Brannvesenet har således tilgang på oversikter over sted og 



mengde for lagret brannfarlig vare. 



 



3.2.2 KJEMIKALIER 



I kommunene er det lagret lite brannfarlige og gifte kjemikalier som får betydning for brannvesenets 



arbeid. 



Lagring av stort omfang av brannfarlige og giftige kjemikalier i Indre Østfold: 



 INDRE ØSTFOLD 



 Område/bebyggelse Beskrivelse Kommentar  



A
skim



 



Nordbukta vannverket 1000 kg klor, 1400 l svovelsyre Vannproduksjon 
Glava  26000 l ammoniakk  



10000 kg Natriumnitrat pulver 
3000 kg Natrium hydroksid (lut) 
15000 kg Aluminiumsulfat 
30000 kg Natriumkarbonat 



Natriumnitrat oksyderer med 
andre reaktive stoffer som for 
eksempel diesel, eller andre 
kjemikalier. 



IØI 320 l ammoniakk  



Askim frukt og 
bærpresseri  



110 l svoveldioksid, 5000 l natriumhydroksid  



Heller gård  CID 2000 samt andre desinfeksjonsmidler Oksyderende stoffer  



Eid
sb



erg 



Nortura Hærland 4000 kg ammoniakk fordelt på 5 anlegg 
6000 kg basiske kjemikalier titan, adekstra, 
addienduroklor, addihipogel til rengjøring 
7000 kg aluminiumklorid 
50000 kg CO² 
6650 l flytende nitrogen  
25000 l oppblandet propylenglykol (10%) 



Næringsmiddel-produksjon 
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Biovac Thor Solberg, 
Sloraveien 145, 
Hærland 



2 paller (ca. 2000 l) 
Polyaluminiumskloridløsning 



Brukes ifm. service på 
biovacanlegg. 



Sp
yd



eb
erg 



Vannverket - Lyseren 2000 kg aluminiumsulfat 
1500 l klor (40-50 % oppløst) 
3000 l lut 
CO2 4 m³ 



Vannproduksjon 



 



3.2.3 EKSPLOSIVER 



Som eksplosiver regnes sprengstoff, ammunisjon og skytevåpen: 



 



  



 Indre Østfold 



 Område/bebyggelse Lagret Kommentar  



A
skim



 



Gresvig  Ikke angitt mengde p.g.a. sikkerhet Godkjent av DSB 



Eid
sb



erg 



Husebyåsen Ikke angitt mengde p.g.a. sikkerhet Godkjent av DSB 



Orica Norway as Ikke angitt mengde p.g.a. sikkerhet Godkjent av DSB 



Trø
gstad



 



Havnås (Svea 
fyrverkeri) 



Ikke angitt mengde p.g.a. storulykke Godkjent av DSB 



Pukkverk 



Stikla pukkverk 



Ikke angitt mengde p.g.a. sikkerhet Godkjent av DSB 



M
arker 



Li gård Ikke angitt mengde p.g.a. storulykke Godkjent av DSB 



Skip
tvet 



Smerthu Ikke angitt mengde p.g.a. sikkerhet Godkjent av DSB 
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3.3 VARIABEL RISIKO 



For dette kapitlet vises det også til helhetlige ROS-analyser for den enkelte kommune. 



3.3.1 SKOGBRANN 



I Indre Østfold er det store sammenhengende skogareal. Det er periodevis fare for skogbrann i hele 



regionen. De vanligste årsakene brannene er lynnedslag eller menneskelig aktivitet uforsiktighet i 



forbindelse med bål, grilling, osv. 



Store økonomiske tap er mest fremtredende ved større skogbranner. Skader på mennesker eller tap 



av menneskeliv, vurderes som lite sannsynlig. Sentrumsområdene i regionen er ikke utsatt ved en 



større skogbrann, men skogbranner kan true hyttefelt og desentrale boligfelt. 



Hendelser i senere tid viser at vannforsyning og god styring av innsatspersonell ut til brannområdet 



er sannsynligvis den største utfordringen. Brannvesenet må ha tankbil for å sikre rask vannforsyning i 



førsteinnsatsen. De fleste områder I Indre Østfold er brukbart tilgjengelig med tanke på skogsbil- og 



traktorveier. 



Ved skogbrann oppstår gjerne et betydelig behov for slokkevann. I de største skogområdene er det 



noe tilgang til vann fra tjern. Det må påregnes massiv tankbilstøtte fra brannvesenet selv og frivillige 



ressurser. 



Alle brannvesen har utarbeidet egen skogbrannplan. I tillegg er det utarbeidet felles 



skogbrannberedskap for alle kommuner som er tilknyttet ABØ. Dette gir bedre styringsmuligheter og 



oversikt over de ressurser som er til rådighet til en vær tid i distriktet.  



I sommermånedene er det avtale med Østfold Skogselskap om bruk av skogbrannfly og brannvakt på 



Linnekleppen. 



Det er egen skogbrannreserve i Eidsberg, Marker og Skiptvet. 



Skogsareal i Indre Østfold 



Kommune  Skogareal i km² 



0124 Askim  29 



0125 Eidsberg  130 



0138 Hobøl  100 



0119 Marker  310 



0127 Skiptvet  40 



0123 Spydeberg  86 



0122 Trøgstad  105 



Totalt  800 
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3.3.1 MILJØSKAPTE HENDELSER 



3.3.2.1 FLOM 



Alle kommunene har større eller mindre vassdrag. Glomma renner igjennom Trøgstad, Askim, 



Spydeberg, Skiptvet og Eidsberg. Ved storflom vil vannstanden i Øyeren øke slik at en del hytter vil 



kunne bli berørt. Vanninntak for Trøgstad og Eidsberg vil også kunne bli berørt. Flom i mindre 



vassdrag som Hæravassdraget i Eidsberg og Trøgstad, Hobølelva i Hobøl og Haldenvassdraget i 



Marker vil kunne føre til lokale oversvømmelser, stengte veier og akutt forurensing. 



Ved hendelser vil brannberedskapen være en lokal ressurs som vil kunne brukes. Brannberedskapen 



vil ikke dimensjoneres for slike hendelser 



3.3.2.2 RAS 



Norsk Geologisk institutt har kartlagt rasfaren i alle kommuner. Det er utarbeidet kart hvor 



områdene er tegnet inn og som også sier noe om faregradsklasse, risikoklasse og konsekvensklasse.  



Alle kommunene har områder som kan være/bli utsatt for ras. Ved utarbeidelse av overordnede 



planer må dette vektlegges slik at en unngår utbygging i rasfarlige områder.  Siste kjente store ras i 



regionen er Trøgstadraset på 60 – tallet. 



Ved hendelser vil brannberedskapen være en lokal ressurs som vil kunne brukes. Brannberedskapen 



vil ikke dimensjoneres for slike hendelser. 



3.3.2.3 EKSTREMVÆR 



Med ekstremhendelse menes  



- Lange, ekstreme kuldeperioder 
- Ekstremt store og vedvarende nedbørsmengder 
- Sterk vind 
- Langvarig tørke 



Regionen har ikke vært utsatt for de store hendelsene, men klimaforandringene kan over tid 



medføre at vi får oppleve mer ekstremvær. Ved lengre utfall av strøm vil dette kunne føre til 



problemer med utalarmering av brannvesenet da Nødnett har begrenset drift. En vil også kunne få 



mer bruk av andre oppvarmingskilder.   



Brannvesenet vil ved slike hendelser være en ressurs, men brannvesenet kan ikke dimensjoneres for 



dette. 



Ved langvarig tørke vil brannvesenet måtte vurdere å øke beredskapen jfr. skogbrann. 
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3.3.3 DRUKNING/REDNING PÅ VANN 



Det er blitt en økende båttrafikk i vassdrag og innsjøer i regionen de senere årene. I nordvest ligger 



Lyseren med utbredt hyttebebyggelse. Sentralt renner Glomma gjennom Trøgstad, Spydeberg, 



Askim, Skiptvet og Eidsberg. Lengst øst, i Marker, har vi Stora Lee, Rødenessjøen og Øymarksjøen.  



I Haldenvassdraget er det et aktivt båtliv med kanoturisme, småbåter i forbindelse med camping og 



fritidsboliger, samt turisttrafikk på vassdraget med rutebåter med opptil 100 passasjerer. I tillegg er 



det flere dampbåter som har tilhold i Ørje. Kanopadling i mindre elver og bading ved distriktets 



badeplasser vil også kunne føre til drukning og redningsoppdrag.  



Spydeberg og Hobøl brannstasjon og Marker brannstasjon har beredskap på overflateredning som vil 



bli benyttet ved eventuelle hendelser i distriktet. Fredrikstad Brannvesen og Oslo Brann- og 



redningsetat har beredskap med redningsdykkere som kan rekvireres. 



3.3.4 FJELL OG FALL  



Det er ingen kjente områder som kan benyttes til fjellklatring eller lignende regionen. Det er noe 



aktivitet ved Fossum bru i Spydeberg. Økt aktivitet blant befolkning kan dog ikke utelukke at 



hendelser skjer.   



Det finnes flere tilstøtende brannvesen som har tauredningsgruppe (TRG) som kan innkalles gjennom 



alarmsentralen ved behov. 



3.3.5 STØRRE ARRANGEMENTER 



Større arrangementer som ulike festivaler på Momarkedet (bilcross, mat etc.), Kraftfestivalen, 



Spydeberg Rock, Tomterdagene og Slusefestivalen trekker mye folk og det kreves særskilt 



godkjenning av brannvesenet og politiet. Godkjenning gjelder både bygg, område og vakthold. 



Brannvesenet gjennomfører som oftest tilsyn før og under arrangementet for å sikre at 



rømningsveier, varsling og vakthold er intakt. 



Ved større arrangementer, som sportsturneringer og idrettsarrangementer, vil ofte skoler m.m. bli 



brukt til overnatting. Rutinene her er imidlertid slik at brannvesenet får beskjed om når denne 



overnattingen finner sted, og hvor mange som overnatter slik at man i disse tidsrommene kan høyne 



beredskapen dersom man ønsker det. 



3.3.6 BORTFALL AV KOMMUNIKASJONS- OG TELELINJER 



I dagens samfunn er vi helt avhengige av at kommunikasjonslinjer og telelinjer fungerer. Eidsberg 



kommune ble for noen år siden utsatt for totalt kommunikasjonsbrudd ved at en fiberkabel ble revet 



over. Det ble da iverksatt tiltak slik at forbindelse med nødetatene ble opprettholdt. 



Dette er ikke et enkelt tilfelle og vi ser fra tid til annen at telenettet faller ut. Selv det nye Nødnett 



som skulle være svært driftssikkert faller ut. Bortfall av kommunikasjon og telelinjer vil få innvirkning 



på varsling og utalarmering av brannvesenet: Konsekvenser for hendelsen vil bli større. Her må 



overordnede myndigheter og nødsentralene ta sitt ansvar og gjøre tiltak for å sikre innbyggernes 



sikkerhet. 



Bortfall vil ikke få konsekvens for den daglige dimensjonering av beredskapen. 
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3.4 SAMFERDSEL 



3.4.1 TRAFIKKULYKKER    



Brannvesenet i Indre Østfold kommunene rykket i perioden 2008 - 2012 ut på gjennomsnittlig 86,65 



trafikkulykker årlig. 



Statistisk fremstilling for IØ-kommunene:  



 



 



Fra 2008 til 2010 viser tabellen at det totalt sett har vært lite endring i utrykningsfrekvens for 



bilulykker i Indre Østfold, selv om kurvene er noe oppadstigende fra 2011 til 2012. Tabellen sier for 



øvrig ikke noe om alvorlighetsgraden på ulykkene. 



3.4.2 TRAFIKKULYKKER MED FARLIG GODS 



All trafikk som transporterte farlig gods fra Sverige over Ørje tollsted ble kartlagt i mars måned i 



1996. Det er ikke foretatt noen spesifikk registrering etter dette. Det er fra direktoratets side 



utarbeidet rapport om transport av farlig gods på veg og jernbane. Mye av denne trafikken går også 



gjennom Indre Østfold. Kartleggingen er foretatt i 2002. 



Kartleggingen viser at det farlige godset som transporteres gjennom Indre Østfold i hovedsak er 



klasse 1 (12-15 % av total mengde) klasse 3 (4-6 %), klasse 6.1 (19-39) Skulle det skje ulykker med 



noen av disse transportene vil det kreve meget store ressurser. Evakuering vil med stor sannsynlighet 



måtte foretas, innsatspersonell vil måtte bære heldekkende tette kjemikalieverndrakter, avsperring 



vil være nødvendig etc. Ettersom E-18 er lagt utenfor sentrumsområdene er faren for hendelser 



redusert. I Ørje (Rødenessjøen) er det er imidlertid en fare for forurensning av drikkevann. 



Ved ulykker med farlig gods vil brannvesenet som er med i Interkommunalt utvalg for akutt 



forurensing få hjelp fra alle kommunene. Det er Sarpsborg brannvesen som innehar 



spisskompetansen på landbaserte ulykker med farlig gods i Østfold. 
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3.4.3 ULYKKER LANGS JERNBANE 



Østre linje går igjennom Hobøl, Spydeberg, Askim og Eidsberg. Det er forholdsvis stor trafikk frem til 



Mysen stasjon. Strekningen Mysen/Rakkestad er minimalt trafikkert. Det går ikke godstransport på 



strekningen. De mest aktuelle hendelsene som kan skje er påkjørsel av bil på jernbaneovergang og 



brann i lokomotiv/vogn. Brannvesenet er gitt opplæring i jording av jernbanesporet. Dette er helt 



nødvendig for å kunne arbeide sikkert på ulykkesstedet. Større hendelser som togavsporing og 



kollisjon mellom tog og tog vil by på store utfordringer. Brannvesenet har verken utstyr eller 



kompetanse til å takle slike hendelser. Ved slike hendelser må det tilkalles bistand fra alle 



redningsenheter i regionen, tungbergere og bistand fra større korps i Østfold og Oslo. Sarpsborg 



brannvesen har anskaffet redningsutstyr for tyngre redningsoppgaver og disse vil bli rekvirert. 



3.4.3 ULYKKER INNEN LUFTFART 



Flytrafikk til Gardermoen, Rygge og Rakkestad passerer tidvis i vårt luftrom. Ulykker med luftfartøyer 



skjer svært sjelden og oftest ved avganger og landinger. Selv om uhell med fly ikke kan utelukkes, er 



sannsynligheten liten for større havarier i Indre Østfold. En slik alvorlig hendelse vil utløse 



katastrofealarm og ressurser fra hele Østfold, Oslo og Akershus vil bli satt inn i redningsoppdraget. 



Større hendelser vil også bli styrt i fra hovedredningssentralen for sør Norge. 



Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad har flyplass for småfly og mikrofly. 
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4.0 RESSURSER 



4.1 BRANNVESENET 



4.1.1 BEMANNING 



ORGANISERING 



Organisering av brann og redningstjenesten baserer seg på krav i brann og eksplosjonsvernloven med 
tilhørende forskrifter. 



ADMINISTRASJON OG LEDELSE 



Brannsjef   1 pr 20000 innbyggere 



Leder beredskap 1 pr 20000 innbyggere 



Leder forebyggende  1 pr 20000 innbyggere 



Branninspektør  1 pr 10000 innbyggere 



BEREDSKAP 



I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av 
deltidspersonell uten fast vaktordning.  



I tettsteder med 3.000 – 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
deltidspersonell med dreiende vakt.  



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



 



ASKIM KOMMUNE 



Askim kommune har omlag 15.400 innbyggere hvorav ca. 13.400 i tettstedet.  



 



Administrasjon:    



Funksjon stilling krav kommentar 



Brannsjef 100 % 75 % Askim selger 50 % 
brannsjeftjenester til Trøgstad 
og Spydeberg/Hobøl. 



Leder beredskap 100 % 75 %  



Leder forebyggende  100 % 75 % Varabrannsjef 



Branninspektør 100 % 150 %  Leder beredskap og leder 
forebyggende har 25 % hver. 



 



Beredskap: 



Dagbemanning bestående av et vaktlag (7.30 -15.00). 



Deltidspersonell med dreiende vakt bestående av et vaktlag (15.00 – 7.30). 



Overordnet vakt 



Situasjon, ansatte: Utover dagbemanning er 2 av deltidskonstablene ansatt i Askim kommune. I 
tillegg har 5 brannkonstabler arbeid innenfor kommunegrensen. 
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Feier: 



Tre feierstillinger og lærling som dekker feiing i Askim, Trøgstad og Skiptvet. Avdelingen er underlagt 
forebyggende avdeling. 



 



EIDSBERG KOMMUNE 



Eidsberg kommune har omlag 11.200 innbyggere hvorav ca. 6.200 i tettstedet.  



Administrasjon:                                               



Funksjon stilling krav kommentar 



Brannsjef 50 % 57,5 %  



Leder beredskap 50 % 57,5 %  



Leder forebyggende  50 % 57,5 % Brannsjef  



Branninspektør 90 % 115 % Utgjøres av leder beredskap 
(50 %) og feier (40 %) 



Eidsberg har et avvik på til sammen 47,5 %. 



 



Beredskap: 



Deltidspersonell med dreiende vakt bestående av et vaktlag på 4. (17.00–6.00). 



Overordnet vakt sammen med Rakkestad. 



Dagtidsberedskap organiseres med utalarmering av alt personell på enhver hendelse. (06.00 – 17.00) 



Situasjon, ansatte: På dagtid virkedager er det 11 brannkonstabler som er ansatt i Eidsberg kommune 
Videre har ytterligere 4 brannkonstabler arbeidsplass innenfor kommunegrensene. 



 



Feier: 



1,4 feierstillinger som dekker feiing Eidsberg. Feier dekker også noe på forebyggende avdeling. 
Avdelingen er underlagt forebyggende avdeling. 



 



 



SPYDEBERG OG HOBØL 



Spydeberg og Hobøl har omtrent 10.600 innbyggere hvorav ca. 5.500 bor i Spydeberg og Knapstad 
(som regnes som ett tettsted).  



 



Administrasjon: 



Funksjon stilling krav Kommentar 



Brannsjef Kjøpes5 55 % Kjøpes av Askim kommune. 



Leder beredskap 50 % 55 %    



Leder forebyggende  50 % 55 %  



                                                                 



5
 Brannsjef- og varabrannsjeftjenester for både Spydeberg, Hobøl og Trøgstad kjøpes av Askim kommune. 



Dimensjonering av brannsjeffunksjonen er i praksis gjort samlet for denne regionen. 
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Branninspektør 100 % 100 % Deles mellom leder beredskap 
og leder forebyggende 



Spydeberg/Hobøl har et avvik på 10 %. 



 



Beredskap: 



Deltidspersonell med dreiende vakt bestående av et vaktlag (16.00–7.00). 



Dagtidsberedskap organiseres med utalarmering av samtlige brannkonstabler ansatt i Spydeberg 
kommune og Hobøl enhver hendelse. 



Overordnet vakt 



Situasjon, ansatte: 14 deltidskonstabler / -befal er ansatt i Spydeberg og Hobøl kommune i tillegg har 
ytterligere 3 brannkonstabler arbeid innenfor kommunegrensene. 



Feier: 



2 feierstillinger som dekker feiing Spydeberg og Hobøl. Feier dekker også noe på forebyggende 
avdeling. Avdelingen er underlagt forebyggende avdeling. 



 



MARKER 



Marker kommune har nærmere 3.600 innbyggere med over 1.800 i tettstedet Ørje. 



  



Administrasjon:                                               



Funksjon stilling krav kommentar 



Brannsjef Kjøpes 20 % 17 % Kjøpes av Aremark kommune 



Leder beredskap 0 % 17 %   Teknisk sjef 



Leder forebyggende  0 %  17 % Ansvarlig fra uteseksjon 



Branninspektør 35 % 35 %  Dekkes av leder forebyggende, 
med bistand fra brannsjef 



34 % administrative brannfunksjoner er lagt til andre kommunale stillinger (teknisk sjef og i 
uteseksjon). Tid brukt til brannfaglige oppgaver er ikke dokumentert. 



  



Beredskap: 



Deltidspersonell hvorav to brannkonstabler (utrykningsleder og sjåfør) har døgnvakt mandag til 
mandag. I sommerhalvåret er det en brannkonstabel i tillegg som har vakt. 



Beredskap organiseres med utalarmering av samtlige brannkonstabler (14 stk.) på enhver hendelse.  



Situasjon, ansatte: 4 av deltidskonstablene/-befal er ansatt i Marker kommune i tillegg har ytterligere 
2 deltidskonstabler /sjåfører fast arbeid innenfor kommunegrensene. 



 



Feier: 



Marker kommune har 1 feierstilling, som også dekker Aremark. Aremark kjøper tjenester tilsvarende 
ca. 1/3 av stillingen. 
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SKIPTVET 



Skiptvet har 3.700 innbyggere med ca. 1650 i tettstedet. 



 



Administrasjon:    



Funksjon stilling krav kommentar 



Brannsjef 0 % 17 % Næringssjef er også brannsjef 



Leder beredskap 0 % 17 %   Næringssjef har ansvaret 



Leder forebyggende  0 % 17 % Næringssjef har ansvaret 



Branninspektør 0 % 35 % Næringssjef har ansvaret 



86 % administrative brannfunksjoner er lagt til annen kommunal stilling. Tid brukt til brannfaglige 
oppgaver er ikke dokumentert. 



 



Beredskap: 



Deltidspersonell hvorav to brannkonstabler har ukevakt (kombinert brannvakt/teknisk vakt) 15.00-
07.00 på hverdager og hele døgnet i helger/helgedager. 



Beredskap organiseres med utalarmering av samtlige brannkonstabler (16 stk. inkl. brannsjef/befal) 
på enhver hendelse. 



Situasjon ansatte: 11 av deltidskonstablene/-befal er ansatt i Skiptvet kommune. I tillegg har 
ytterligere 2 deltidskonstabler sitt arbeidssted i kommunesenteret Meieribyen. 



 



Feier: 



Kjøpes av Askim 



 



TRØGSTAD 



Trøgstad har omlag 5.350 innbyggere med rett i underkant av 2.000 i tettstedet Skjønhaug. 



 



Administrasjon:    



Funksjon stilling krav kommentar 



Brannsjef Kjøpes  Kjøpes av Askim 



Leder beredskap 25 % 25 %    



Leder forebyggende   25 % Stilling er ikke besatt 



Branninspektør 25 % 50 % Leder beredskap er også 
branninspektør 



Trøgstad har et avvik på 50 %. 



 



Beredskap: 



Deltidspersonell hvorav to brannkonstabler har ukevakt (17.00–7.00) 



Beredskap organiseres med utalarmering av samtlige brannkonstabler på enhver hendelse. 



Situasjon, ansatte: 7 av deltidskonstablene/-befal er ansatt i Trøgstad kommune, i tillegg har 
ytterligere 3 deltidskonstabler arbeid innenfor kommunegrensene. 



 



Feier: 



Kjøpes av Askim 
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4.1.2 UTDANNING/KOMPETANSE 



For nærmere oversikt over sertifisering, kurs og kompetanse, se vedlegg 4.1.2 



 



4.1.3 MATERIELL 



Vedlagt (vedlegg 4.1.3) er liste over utstyr for brannvesenene i Indre Østfold, som gir oversikt over 



fordeling mellom kommunene samt, evt. nærmere beskrivelser av utstyr. Samlet for Indre Østfold ser 



det slik ut: 



Type utstyr  Antall i IØ Kommentar 
 



Biler og større utstyr   



 Mannskapsbiler  11  



 Tankbil  6  



 Høyderedskap 2  



 Kommandobil /vaktplan 4  



 Feieravdeling  8  



 Båt  7  



 Skogbrannhenger  3  



 Henger med lense  1 Disponeres for IUA 



Verneutstyr    



 Røykdykker-apparater  51  



 Reserveflasker  54  



 Kjemikaliedrakter  5  



 Kommunikasjon  
Røyk-/kjemikalidykk 



 Se vedlegg 



Pumper    



 Små < 400 l/m 12  



 Store >400 l/m 9  



 Tilhengerpumpe 4  



Redningsverktøy    



 Aggregat  8  



 Sylinder  7  



 Spreder  8  



 Saks  7  



Aggregater strøm   



 Små <2,5 kw 4  



 Store >2,5 kw 8  



Restverdi    



 Vifte (bensin) 6  



 Vifte (strøm) 3  



 Vannsuger  5  



 Tetteutstyr sett 3  



 Heveputer  18  



Annet   



 Overflateredning (sett) 6  



 Skjærslokker 1  
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4.2 ANDRE INNSATSRESSURSER 



4.2.1 AVTALE OM GJENSIDIG SLOKKEHJELP 



Kommunene i Indre Østfold inngikk i 1974 en avtale om gjensidig slokningshjelp. Denne er revidert i 
2004. Denne avtalen sier at man ved behov skal stille til rådighet det utstyr det er behov for i 
nabokommune. Denne avtalen er gjensidig og bør dekke det mannskapsbehovet som oppstår ved de 
aller fleste branner. 
 



4.2.2 ØSTFOLD OG FOLLO 



Avtale om bistand mellom kommunene i Østfold og Follo ble inngått i 2009. 
 



4.2.3 SIVILFORSVARET 



Avtale om bistand fra Østfold sivilforsvarskrets ble inngått i 2006. Denne regulerer samarbeidet 
mellom partene ved hendelser hvor det er behov for ekstra ressurser. De nærmeste FIG-grupper er i 
Rakkestad og i Marker. Det samme gjelder for det lokale heimevern. 



4.2.4 SÆRSKILTE AVTALER 



TRØGSTAD 



 Avtale med Aurskog og Høland om bistand i områdene Løken, Hemnes og Ydersbond 



 Avtale med Fet og Sørum om bistand i området Enebakkneset 



MARKER  



 Avtale mellom Østfold politidistrikt, Rädingstjänesten i Värmland og Rädingstjänesten i 
Västra Götalands Län. Dette omfatter alle grensekommunene. 



 Avtale med Aurskog og Høland om bistand i Rødenes. 



SPYDEBERG 



 Avtale med Nordre Follo om bistand ved bygningsbranner og trafikkulykker langs Følgende 
veier med sideveier: E 18 fra Elvestad til Asper bru (Kråkstad), RV 120 fra Elvestad til 
Vågsbygd (Enebakk) og RV 205 fra Tomter til Østby (Kråkstad).  



 
 



4.3 SLOKKEVANNSRESSURSER 



4.3.1 LEDNINGSNETT OG TANKBILER 



Kommunene i området er forskjellige. Fra Askim med stort sett bynære strøk, til Skiptvet, Trøgstad 



og Marker med delvis svært spredt bebyggelse. Tilgang til slokkevann er således svært forskjellig, og 



kommunale vannsystemer har kun delvis dekning.  



Kommunene har gårdsbruk med besetning av dyr. Dette anses som en generell utfordring også fordi 



disse gårdsbruk gjerne er lokalisert i ytterkant eller utenfor kommunal vanntilførsel. 
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Variasjon i tilgang på slokkevann har nødvendiggjort at kommunale brannvesen i regionen er oppsatt 



med egne tankbiler, som ofte går i bistand over kommunegrensene og som også noen steder har 



egne vaktordninger (sjåfør). Det er kommunen, og ikke brannvesenet, som er ansvarlig for å stille 



med tankbil. 



 



4.3.2 OMRÅDER MED BEGRENSET TILGANG 



Områder med begrenset tilgang på slokkevann: 



 Område  Type  Vannmengde Problem Tiltak  



   Krav 
l/min 



Målt 



l/min 



  



A
sk



im
 



Granås Østlifeltet  Bolig  2500  Lite uttak og trang 
adkomst 



 



Kråkåsen  Bolig  1200-
2500 



 Lange avstander  



Enkelte 
sentrumsområder 



Bolig 
forretning 



1200-
2500 



 Lange avstander  



Ei
d



sb
er



g 



Eidsberg stasjon Bolig 1200  Dårlig trykk Ombygging planlegges 2012 



Vandugområdet 
øvre del 



Bolig  3000  Dårlig trykk Ombygging planlegges 2014 



Åsen skog 
Trømborg 



Bolig  1200  Lange avstander  



 



Lundeby 



Bokbinderi 



 



 



Industri 



 



 



3000 



  



Mangler slokkevann 



 



 



Borgås Bolig   Mangler slokkevann  



Folkenborg Bolig 1200  Til tider dårlig trykk Ombygging planlegges 2012 



       



 



Liknende tabeller foreligger ikke for øvrige kommuner i samarbeidet. Det fremkommer imidlertid at 



det er særlige utfordringer knyttet til vanntrykk i Skiptvet sentrum, på Knapstad i Hobøl og til noen 



områder i Trøgstad (Sentvedt, Bingen, Gravsåsen, Åssiden og mot Tosebygda). Det er 



sammenlignbare områder i regionen som ikke er særskilt nevnt. Dette viser nettopp det reelle behov 



for tankbil og/eller tankbil-bistand. 



Gjennomgangen fra kommunene understreker at det i fortsettelsen er behov for en bedre oversikt 



over trykket på ledningsnettet i tilknytning til utsatte områder. I tillegg må det sikres at 



vannledningsnettet, med tanke på slokkearbeid, tas med som en obligatorisk del i plan- og 



reguleringsarbeidet i kommunene. 
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5.0 RESPONS OG UTRYKNINGER 



5.1 RESPONSTID 



FORUTSETNINGER 



Med responstid (innsatstid) menes i denne sammenheng tiden fra personellet blir alarmert til man er 



klar til innsats på skadested. 



Responstid kan således deles inn slik:  



1. Forspenningstid: Tid fra alarm er aktivert og første mannskapsbil rykker ut fra stasjonen. 



2. Kjøretid: Den tiden det tar å kjøre fra stasjonen og ut til objektet. 



3. Klargjøringstid: Den tiden det tar å klargjøre for innsats. 



BEREGNING 



I denne responstidsutredningen er følgende fremgangsmåte benyttet: 



 Forspenningstid: Det er sett på utrykninger fordelt på tre døgnperioder med fem reelle 



hendelser for hvert brannvesen per periode og beregnet gjennomsnittstider. Alle brannvesen 



ligger tilnærmet likt og vi setter tiden til ca. 5 minutter. 



 Kjøretid: Her bruker vi en beregningsform som også er brukt i tidligere studier og anbefales i 



den nye «brannstudien» og det er ca. 1 minutt pr kilometer. 



 Klarkjøringstid: Dette utføres i stor grad i bilen på tur ut så her legger vi ikke inn noe spesiell 



tidsbruk. 



RESPONSTIDKART 
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Kartet viser hvor langt hver enkelt brannstasjon kommer på 10 minutter (heltrukken ring) og 20 



minutter (stiplet ring). Røde sirkler er egne brannvesen, grønne er nabobrannvesen. 4 nabostasjoner 



er døgnkasernerte og har derfor større radius: kortere forspenningstid gir lengre rekkevidde. 



Røde punkter i kartet er bygg med særskilt krav til responstid < 10 minutter. Alle registrerte bygg 



ligger innenfor responstidskartet utenom Indre Østfold fengsel, Trøgstad - Avdeling Havnås og 



Skjellfoss psykiatriske senter. Her er det imidlertid gjort kompenserende tiltak. 



OBJEKTER § 13 MED SPESIELT KRAV TIL RESPONSTID < 10 MINUTTER 



 



Kommune Objekt navn Virksomhet  Responstid 



Askim Askim Eldresenter Omsorgsboliger  Oppfylt 



 Helsehuset Askim, Askim sykehus Sykehus m.m. Oppfylt 



 Løkentunet  Institusjon aldershjem Oppfylt 



 Torget Eiendom Salgslokale kjøpesenter Oppfylt 



    



Eidsberg Edwin Ruuds Omsorgssenter Institusjon, aldershjem, DPS Oppfylt 



 Phoenix House, Haga Institusjon – rus Oppfylt 



 Indre Østfold Fengsel, avd. Eidsberg Fengsel Oppfylt 



 Morenen Kjøpesenter Kjøpesenter Oppfylt 



 Mysen Mottak Asylmottak Oppfylt 



 Mørstad Senter Kjøpesenter Oppfylt 



    



Marker Bofellesskap, Lilleveien Institusjon Oppfylt 



 Marker Bo og servicesenter Institusjon, aldershjem Oppfylt 



    



Trøgstad Indre Østfold Fengsel, avd. Trøgstad Fengsel Oppfylt
6
 



 Trøgstadheimen bo- og serv. senter Institusjon, aldershjem Oppfylt 



    



Hobøl Hobøl bo og behandlingssenter Aldershjem Oppfylt 



 Hobøl statlige mottak Asylmottak Oppfylt 



 Skjelfoss psykiatriske senter Institusjon Oppfylt
7
 



    



Spydeberg Fossumkollektivet Institusjon Oppfylt 



 Grinitun Aldershjem m/omsorgsbolig Institusjon, aldershjem Oppfylt 



 Nybøle Asylmottak Oppfylt 



                                                                 



6
 Trøgstad fengsel: Fengselsvesenet har gjort organisatoriske tiltak, som bla. lett røykdykkerkurs for ansatte. 



7
 Skjellfoss psykiatriske senter: Skjellfoss har sprinkling og ekstra bemanning. 
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5.2 UTRYKNINGSFREKVENSER 



STATISTIKK OVER GJENNOMSNITTLIG ANTALL UTRYKNINGER DE 5 SISTE ÅR 
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Årlig gj.snitt 2008 - 12 



Samlet årlig 
gj.snitt Nr. Type utrykning 



1 Brann i bygning 6,2 9,6 5,75 1,8 5,5 2,6 31,45 



2 Pipebrann 8,2 10,8 6 3,25 4,5 4 36,75 



3 Skogbrann 0 4,2 0 0,5 0,25 0,2 5,15 



4 Brann i gress/kratt 3,4 0 3,25 1 2,25 1 10,9 



5 Assistanse bygningsbrann naboer 4 3 3,5 0,75 3 0,4 14,65 



6 Bilbranner 4,6 10,2 5,75 1,25 2 1 24,8 



7 Brann i campingvogn/telt 0 0,4 0 0,25 0,25 0,2 1,1 



8 Brann i fritidsbåt 0,2 0 0 0 0 0 0,2 



9 Andre branner 6,6 7,2 3,75 4,05 3,75 3 28,35 



10 Brannhindrende tiltak 25,2 16,8 12,5 2,75 6,75 2 66 



11 Unødige alarmer 97,2 63 54,5 13 18,75 11,4 257,85 



12 Falsk alarm 3 1,8 0,25 5 1 0 11,05 



13 Trafikkulykker 15,8 26,8 23,25 6,25 9 5 86,1 



14 Ambulanse oppdrag/helsebistand 3 5,4 2 6 1 3,6 21 



16 Vannskade/oversvømmelse 2,4 3,4 5,5 0,75 0,25 0 12,3 



17 Akutt forurensning 0,6 1,2 0,25 2,5 0,5 0 5,05 



18 Annen assistanse. 22 33,6 11,75 7,75 3 1,6 79,7 



19 Transport av farlig gods 0 0 0 0 0 0 0 



  Totalt 202,4 197,4 138 56,85 61,75 36 692,4 
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6.0 FREMTIDSPROGNOSER 



6.1 BEFOLKNING 



6.1.1 BEFOLKNINGSVEKST I INDRE ØSTFOLD 



Med utgangspunkt i en middels nasjonal vekst, vil befolkningen i Indre Østfold vil øke jevnt og trutt 



fra dagens 50 000 innbyggere til om lag 64 000 i 2040. Befolkningsframskrivningene til SSB viser at 



alle de 7 Indre kommunene har en jevn økning, sett bort fra Marker, hvor det er liten endring. 



 



 



6.1.2 SAMMENHENG MELLOM BEFOLKNINGSVEKST OG HENDELSESFREKVENS 



Det viser seg at sammenheng mellom befolkningsvekst og hendelsesfrekvens ikke er 



sammenfallende. Flere innbyggere i et område øker også utrykningsfrekvensen for brannvesenet 



ganske betraktelig. For å illustrere dette kan vi bruke Rakkestad kommune med sine ca. 8000 



innbyggere. Rakkestad brannvesen hadde i 2013, 83 utrykninger. Eidsberg kommune med sine ca. 



11200 innbyggere forårsaket 196 utrykninger for Eidsberg brannvesen. Pga. 3200 flere innbyggere i 



Eidsberg kommune fikk brannvesenet 113 flere oppdrag. Dette må også hensyntas ved 



dimensjonering og organisering av brannvesenet i Indre Østfold. Disse tallene kan også begrunnes 



med statistikk over en periode på fem år for de respektive kommuner. 
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6.1.3 DE ELDSTE ELDRE OG ALDERSBÆREEVNE 



Som landet for øvrig er befolkningsendringen i Indre Østfold preget av at antall eldre øker: 



 



Den største utfordringen knyttet til økningen av antall eldre, er at den relative veksten i den yngre 



befolkningen ikke er like stor. Forholdet mellom antall eldre (over 65 år) og antall personer i 



arbeidsdyktig alder (15-65 år), kalles av WHO for aldersbæreevne. I Indre Østfold vil 



aldersbæreevnen halveres i perioden frem til 2040. Tabellen under viser koeffisienten for 



aldersbæreevne i den enkelte kommune. 



 ALDERSBÆREEVNE, Indre Østfold         



   2000 2010 2020 2030 2040 2050 



0119 Marker 15 -64 år 2041 2175 2092 1844 1665 1592 



 65 + år 668 702 836 943 964 820 



 Aldersbæreevne 3,1 3,1 2,5 2 1,7 1,9 



0122 Trøgstad 15 -64 år 3182 3340 3221 2948 2674 2677 



 65 + år 795 816 1041 1269 1418 1213 



 Aldersbæreevne 4 4,1 3,1 2,3 1,9 2,2 



0123 Spydeberg 15 -64 år 2950 3382 3299 3172 2999 2950 



 65 + år 660 805 1053 1220 1335 1241 



 Aldersbæreevne 4,5 4,2 3,1 2,6 2,2 2,4 



0124 Askim 15 -64 år 8911 9756 9455 9184 8781 8832 



 65 + år 2016 2200 3042 3634 4060 3758 



 Aldersbæreevne 4,4 4,4 3,1 2,5 2,2 2,4 



0125 Eidsberg 15 -64 år 6207 6953 6934 6620 6208 6165 



 65 + år 1633 1766 2186 2615 2989 2778 



 Aldersbæreevne 3,8 3,9 3,2 2,5 2,1 2,2 



0127 Skiptvet 15 -64 år 2005 2290 2270 2245 2211 2303 



 65 + år 490 509 685 824 940 887 



 Aldersbæreevne 4,1 4,5 3,3 2,7 2,4 2,6 



0138 Hobøl 15 -64 år 2948 3172 3184 2964 2753 2807 



 65 + år 483 603 918 1246 1467 1321 



 Aldersbæreevne 6,1 5,3 3,5 2,4 1,9 2,1 



For samfunnet er dette en stor utfordring da det blir færre hender til å utføre oppgaver for 



hjelpetrengende grupper i samfunnet. 
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6.2 HOVEDUTFORDRINGER I ÅRENE FRAMOVER  



6.2.1 OFFENTLIGE UTREDNINGER 



Hvordan vil brannvesenet se ut i fremtiden og hva legger vi til som grunnlag for organiseringen i 



fremtiden? Det finnes flere dokumenter som stortingsmeldinger, NOUer og rapporter som vil si noe 



om brannvesenets utfordringer og fremtiden: 



 St.meld.nr. 22 (2007 – 2008) Samfunnssikkerhet 



 Meld St.nr. 29 (2011 – 2012) Samfunnssikkerhet 



 St.meld.nr. 35 (2008 – 2012) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets 



redningsoppgaver 



 NOU Norges offentlige utredning 2012:4 Trygg Hjemme Brannsikkerhet for utsatte grupper 



 NTNU Samfunnsforskning AS Fremtidens brann- og redningsvesen 



 Brannstudien 2013 Rapport fra arbeidsgruppe som har sett vurdert brann- redningsvesenets 



organisering og ressursbruk.   



 



Et fellestrekk for de offentlige utredningene er presiseringen om at ansvaret for sikkerheten ligger 



hos kommunen. Prinsippene for samfunnssikkerheten er som følger: 



 Ansvarsprinsippet 



 Likhetsprinsippet 



 Nærhetsprinsippet 



 Samvirkeprinsippet (Meld St.nr. 29 (2011 – 2012) Samfunnssikkerhet) 



Samfunnssikkerhet kommer inn under brannvesenets ansvar og oppgaver, og det legges vekt på at 



brannvesenet er landets/kommunens viktigste redningsressurs. Samarbeid mellom kommuner er det 



lagt stor vekt på, slik at vi kan møte fremtiden med dens utfordringer som for eksempel 



befolkningsutvikling, klimaendringer og store komplekse hendelser. Fremtidens oppgaver og 



utfordringer blir beskrevet nedenfor.  



6.2.2 HOVEDUTFORDRINGER I ÅRENE FRAMOVER  



HOVEDUTFORDRINGER I KORTE TREKK 



 Utvikling mot større og mer komplekse redningsinnsatser med flere utfordringer.  



 Større krav til profesjonalitet og kompetanse både for beredskapsstyrken og de som er 



ansatt i forebyggende- og feieravdelingen. 



 Økende mengde farlig gods lagret hos bedrifter og transportert på vei. 



 Gass og el-drevne biler, personell mangler kunnskap. 



 Mer krav til beredskapsmateriellet og utvikling mot mer spesialutstyr. 



 Videreutvikle kompetanse innen alle fagfelt i brannvesenene. 



 Fokus på brannsikkerhet i boenheter og målrettet informasjonsarbeid ovenfor innbyggerne. 



 Grupper i befolkningen som har et noe avslappet forhold til brannvern og flere 



hjemmeboende eldre som er avhengig av hjelp jfr. «Trygge hjem». Dette utfordrer oss på 



forebyggende siden.  



 Nye blokkbebyggelser, ofte med eldre beboere. Vanskelige brannobjekt mht. både 



evakuering og slokking. 
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 Underjordiske garasjeanlegg. Disse er gjerne bygget i sammenheng med blokkbebyggelse. 



REKRUTTERING 



I mindre tettsteder kan det kan være vanskelig å rekruttere nytt personell som tilfredsstiller kravet til 



oppmøtetid på brannstasjonen. Denne utfordringen vil være der uavhengig av hvilken 



organisasjonsform brannvesenene har i fremtiden. 



I et mindre brannvesen hvor brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende ikke er 



heltidsstillinger, vil det være vanskelig å besette slike funksjoner med kvalifiserte folk. Dette vil være 



lettere i et større regionalt brannvesen med heltidsstillinger. 



KOMPETANSE MANNSKAP 



I dagens organisasjon med 6 brannvesen og inntil 20 stk. pr brannvesen, må man regne med at 



personell slutter og nye aspiranter må tas inn. Nye aspiranter skal imidlertid gjennomgå nødvendig 



opplæring før de kan ansettes som deltidspersonell i vakt. Opplæringen er resurskrevende for det 



enkelte brannvesen med dagens organisering.  



Øvelse for befal i å håndtere store aksjoner som langvarig skogbrann, store næringsbranner, farlig 



gods aksjoner m.v. er vanskelig å oppnå for det enkelte befal i dagens 6 brannvesen. Spesialisering i 



form av kurs og øvelser i enhetlig ledelsessystem (ELS) er nødvendig. 



Med en ny organisering i et eventuelt fremtidig regionalt brannvesen vil disse utfordringene være 



enklere å håndtere. 



DAGBEREDSKAP 



Dagens beredskap på dagtid (foruten Askim) er basert på deltidspersonell, hvor mange har 



hovedarbeidsplass utenfor brannstasjonens umiddelbare nærhet, noen også utenfor kommunens 



grenser. 



Tendensen er at teknisk driftsavdeling i kommunene, hvor man tradisjonelt har rekruttert mange 



brannmenn fra, blir jevnt over nedbemannet. Dette fører til at man i dag i økende grad, må 



rekruttere aspiranter som er ansatt hos andre arbeidsgivere enn kommunen. Det må derfor sørges 



for at alle brannkonstablene har aksept hos sin arbeidsgiver for at man, ved alarm, må kunne forlate 



sin arbeidsplass for å kunne utføre brann og redningsoppdrag. 



At noen brannkonstabler har sin hovedarbeidsplass langt unna brannstasjonen kan være en 



utfordring i forhold til bemanning på dagtid, men disse kan med dagens teknologi motta alarm også 



på sin hovedarbeidsplass både i og utenfor kommunens grenser. Disse kan møte som 



avløsningspersonell ved større aksjoner. Vi kan anta at disse har en oppmøtetid på 30-40 minutter i 



snitt. 



I et regionalt brannvesen med relativt kort avstand mellom brannstasjonene, vil det være enklere på 



et tidlig tidspunkt å kalle ut støttestyrker fra de andre stasjonene. Dette vil gi større sikkerhet for at 



tilstrekkelig antall brannkonstabler vil være tilgjengelig også på dagtid. 
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ANTALL UTRYKNINGER 



Økende antall utrykninger er en generell trend vi har sett over tid. Årsaken til dette er nok en del av 



samfunnsutviklingen og føre var prinsippet. Økende antall automatiske alarmanlegg og større 



utbredelse av mobiltelefoner er en medvirkende årsak. Brukerfeil som utløser automatiske alarmer 



og publikum som melder inn hendelser etter føre var - prinsippet fører til en del unødige utrykninger. 



Trippelvarsling mellom nødetatene samt mindre tilstedeværelse av politi og ambulanser i 



lokalsamfunnene forårsaker også et økende antall utrykninger. Det er et faktum at det lokale 



brannvesen er den eneste sikre gjenværende ressurs, og brannvesenene må trolig regne med i større 



grad å være «first responder».    



SPESIELLE GRUPPER I BEFOLKNINGEN 



En økende trend i samfunnet er overrepresentasjon av dødsbranner hos eldre mennesker og enslige 



menn i 30 – 40 års alderen.  



I tiden fremover blir det flere hjemmeboende eldre, og alderen på disse øker. Denne gruppen må 



prioriteres i det forebyggende arbeidet.  Det må iverksettes tiltak for å få gjennomført 



informasjonsarbeid og avdekke forhold som kan føre til brann i hjemmet hos denne 



befolkningsgruppen.  



Videre er det mange utleiekomplekser med varierende standard. Disse bebos som regel av 



ressurssvake mennesker som i liten grad har forståelse for egen sikkerhet med tanke på brann. Slike 



boligkomplekser bør også få prioritet i det forebyggende arbeidet. 
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7.0 ANALYSE AV RISIKO I REGIONEN 



7.1 GENERELLE BETRAKTNINGER 



Brannvesenet har følgende hierarki og prioritering av innsats: mennesker, dyr, miljø og verdier. 



Det vil si at økonomiske konsekvenser ikke teller så høyt som skader og tap av menneskeliv.  



For de aller fleste kategorier er det risikoen for mennesker som blir utslagsgivende. Terskelen for når 



tiltak må innføres er lavest for denne kategorien.  



 



Vi gjør oppmerksom på at scoring av risiko for de ulike kategorier er basert på at det ikke er foretatt 



kompenserende tiltak for a) å redusere sannsynlighet for hendelse, b) konsekvens av hendelse, ev. 



både a) og b).  



 



Kategori Liv og helse 



For R (S x K) ≥ 10 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er meget stor (K5)  



For R (S x K) ≥ 12 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er stor (K4)  



For R (S x K) ≥ 15 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er middels (K3)  



 



Kategori Ytre miljø 



For R (S x K) ≥ 15skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er meget stor (K5)  



For R (S x K) ≥ 16 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er stor (K4)  



For R (S x K) ≥ 15 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er middels (K3)  



 



For kategori Materielle-/samfunnsverdier 



For R (S x K) ≥ 15skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er meget stor (K5)  



For R (S x K) ≥ 16 skal tiltak iverksettes dersom konsekvensen er stor (K4)  



 



7.2 SCENARIER OG TILTAK 



I vedlagte skjema er mulige hendelser og konsekvenser beskrevet, med hensyn på sårbarheten i 



Indre Østfold og aktuelle tiltak. 



 



 



























































































































































































































































































