Sak 3/17 – Vurdering - Budsjett 2017 og Bemanning Eidsvoll
Bakgrunn
Representantskapet vedtok i sitt møte 21.11.16, i sak 15/16 «Årsbudsjett 2017 og økonomiplan
2017 – 2020», følgende:
Vedtak:
1. Driftsbudsjett for brann 2017 vedtas med en netto ramme på 60,371 mnok. 0,15
mnok til utredning felles brannvesen på Romerike finansieres av disposisjonsfond.
2. Styret bes innenfor rammen til selskapet sikre en forsvarlig bemanningssituasjon i
Eidsvoll og komme tilbake til representantskapet med en løsning på dette.
3. Driftsbudsjett for feier 2017 vedtas med en netto ramme på 14,163 mnok.
4. Økonomiplan 2017 - 2020 vedtas i henhold til ramme for 2017 i punkt 1.
5. Betalingsregulativet vedtas økt med 2,7 %. Daglig leder justerer
regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktselskaper i tråd med
endringen av rettsgebyret, og for egenmeldinger ved fyrverkeriutsalg når
samordnede priser foreligger fra eierkommunene.
6. Investeringsbudsjett 2016 vedtas som foreslått med netto investeringer på 8,9
mnok med levetid på 19 år. Investeringene finansieres ved låneopptak/ubrukte
lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,225 mnok finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
Vedtaket innebærer en økning i budsjettrammen i henhold til kommunal deflator på 2,5 %.
Styrets budsjettforslag hadde en nettoramme på 67,669 mnok., dvs 7,298 mnok høyere enn
vedtatt ramme.
Den foreslåtte, men ikke vedtatte, endringen i beredskapen ved Eidsvoll brannstasjon utgjorde
alene 4,148 mnok i 2017.
Gitt at beredskapsordningen ved Eidsvoll brannstasjon ikke endres vil det være behov for å
aktivere budsjettavlastende tiltak i størrelsesorden 3,15 mnok(7,298 – 4,148), relativt styrets
budsjettforslag, for å ha et budsjett i balanse.
Ved Eidsvoll brannstasjon har det i mer enn 2 år vært gjennomført midlertidige løsninger og
utstrakt bruk av ekstravakter. Stillinger er utlyst 6 ganger i denne perioden, nå sist i november
2016. Opptaksprøver (herunder fysiske tester, intervjuer og referanseintervjuer) er gjennomført
etter siste utlysning. Det var 8 søkere, 4 ble innkalt til opptak, 3 møtte og ingen klarte kravene
for en stilling på denne stasjonen.
En konsekvens av dette er at pr 1 april 2017 vil ikke beredskapen ved stasjonen være akseptabel
ettersom det er vaktlag som ikke har sjåfør på brannbilen. Det vil mangle 1.sjåfør og to
tankbilsjåfører. Beredskapen på Eidsvoll har i tillegg et begrenset erfarings-/kompetansenivå
ettersom flere nytilsatte er under opplæring.

Vurdering
Styret i ØRB ser, med bakgrunn i de faktiske forhold og til tross for gjeldende vedtak, det som
umulig å aktivere følgende tiltak i 2017:




Stilling forebyggende med årseffekt på 0,67 mnok
Stilling beredskap heltid med årseffek på 0,825 mnok
Stilling nedgravde oljetanker med årseffekt på 0,67 mnok

At ovenstående tiltak ikke aktiveres vil avlaste budsjettet med totalt 2,165 mnok og vil ha
konsekvenser som beskrevet i det etterfølgende.
Stilling forbyggende. Manglende ansettelse i stillingen medfører brudd på
dimensjoneringsforskrift. Selskapet er pålagt å ha 1 stilling på Forebyggende pr hver 10 000
innbygger. Estimert innbyggertall for 2017 er anslått til ca 105 000. Det innebærer at avdelingen,
og således selskapet, etter sentral forskrift er underdimensjonert med 1,5 stilling ved utgangen av
året. Det kan ikke påregnes at DSB gir dispensasjon for et slikt avvik.
Det hører videre med at situasjonen på Eidsvoll brannstasjon medfører en ytterligere svekkelse
av Forebyggende avdeling, da denne sammen med feieravdelingen vil måtte belastes for å kunne
gi en minumumsbemanning ved denne brannstasjonen.
Gitt ovenstående vil Forebyggende avdeling ha en begrenset kapasitet i 2017 og vil nødvendigvis
måtte prioritere de oppgavene som vurderes å gi størst forebyggende effekt i tillegg til tilsyn.
Dette vil gi redusert mulighet på deltakelse ifm på nasjonale prosjekter og lokale risikobaserte
satsingsområder.
Stilling beredskap heltid. Brannstasjonen på Jessheim er hovedstasjonen i selskapet. I tillegg til å
dekke det største risikoområdet i brannregionen, er denne stasjonen også en meget viktig
støttestyrke til de nærliggende deltidsstasjonene. Herfra dekkes også regionens spesialberedskap,
som f.eks akutt forurensning og restverdiredning.
Evnen til å bidra som støttestyrke eller med spesialberedskap svekkes når bemanningen er under
vedtatt dimensjonering (som igjen er basert på ROS-analysen).
Budsjettet følger følgelig ikke opp det vedtaket Representantskapet fattet i sak 24/15,
«Dokumentasjon av brannvesenet og revidert ROS-analyse», og som alle eierkommunene i
ettertid har sluttet seg til.
Stilling nedgravde oljetanker. Arbeid knyttet til nedgravde oljetanker er ikke forankret i
selskapets styrende dokumenter og kan etter styrets vurdering ikke prioriteres før
minimumsbemanning iht sentral forskrift og lokale vedtak er på plass samt at det i tillegg følger
en fullfinansiering av tiltaket.
Med tilslutning til – og aktivering av - budsjettavlastende tiltak beskrevet så langt er det
(fremdeles med den forutsetning at beredskapsordning på Eidsvoll ikke endres) behov for
ytterligere tiltak tilsvarende 0,985 mnok (3,15 – 2,165). Behovet sammenfaller med følgende
kostnadsøkninger, som ikke er dekket av selskapets tildelte ramme:



Økning i kostnad til 110-sentralen utover ordinær prisvekst på 0,385 mnok
Vedtatt økning i kostnad pr innbygger til Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensning
(IUA) på 0,1 mnok
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Lønnsharmonisering beregnet til netto 0,5 mnok.

I arbeidet med å vurdere ytterligere inntektsøkende og kostnadsreduserende tiltak har selskapet
hatt en gjennomgang av finansieringssystemet for utdanning av deltidspersonell, og blitt gjort
kjent med at det ytes et statlig tilskudd til utdanning av deltidspersonell gjennom
inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.
Det er et nasjonalt mål å legge til rette for utdanning av deltidspersonell i brannvesenet. Derfor
er en del av rammetilskuddet fordelt særskilt til kommuner med deltidspersonell. Der hvor det er
etablert interkommunale selskaper er midlene overført til den kommunen som selskapet har sin
adresse. For ØRB utgjør dette kr 400 000 i 2017. Midlene er tildelt Ullensaker kommune, som
vertskommune, og det er fremmet krav om at disse overføres selskapet.
Gjenstående avlastningsbehov er følgelig på 0,585 mill (0,985 – 0,400 mnok) gitt en
videreføring av dagens beredskapsordning. Styret i ØRB vurderer disse effektiviserings- og
kostnadsreduserende tiltakene som mest aktuelle for å realisere dette behovet:



Felles fagleder brann med NRBR, som utgjør anslagsvis 0,375 mnok
Vakans på 1 stilling i 3 måneder ved Forebyggende avdeling, med et bidrag på ca 0,170
mnok

Felles fagleder brann med NRBR. ØRB mottok medio 2016 en forespørsel fra Nedre Romerike
brann og redningsvesen om mulighetene for å samarbeide om en felles vaktordning for fagleder
brann.
Funksjonen fagleder brann dekkes i dag av 5 heltidsansatte medarbeidere i ØRB som har denne
funksjonen i tillegg til hovedstillingen. Brannsjefen og brannsjefens stedfortreder skal inngå i
vaktordningen, i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. I et
samarbeid med NRBR planlegges det med 6-delt vaktordning der hvert brannvesen har 3
medarbeidere i ordningen. Dette medfører at 2 medarbeidere i ØRB må tre ut av funksjonen.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sentral tilsynsmyndighet (DSB) har i de
siste årene hatt stor fokus på brannvesenets evne til å håndtere store hendelser og til å etablere
større samarbeidsordninger. DSB antas følgelig å være positiv til en slik felles vaktordning, som
vurderes å gi både en bedre utnyttelse av de samlede brannressursene på Romerike og en bedre
samordning med de øvrige utrykningsetatene.
Tidligere Østfold, Follo og Romerike politidistrikter er slått sammen til et distrikt – Politidistrikt
øst. Det er stor sannsynlighet for at Romerike fortsatt blir et innsatslederområde. Dette betyr at
innsatsleder for politiet og fagleder brann vil dekke det samme geografiske område, som
medfører store fordeler i forhold til samarbeid og samhandling.
De som vil inngå i ordningen vil få flere oppdrag og øvelser, og dermed tilegne seg mer og bedre
kompetanse. Det vil bli mer ensartet organisering av beredskapsressursene, og Romerike vil
kunne være bedre forberedt når ny 110-sentral er på plass i Ski 1. halvdel av 2018. (Dette
uavhengig av om det blir et felles brannvesen eller ei.)
Det vil i gjennomsnitt bli lengre innsatstid for fagleder brann ved hendelser på Øvre Romerike da
minimum 4 av de aktuelle i denne felles funksjonen har bostedsadresse utenfor ØRBs
brannregion.
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Et større ansvarsområde vil redusere nærheten til den enkelte kommune og den enkelte
brannstasjon, hvilket innebærer at den enkelte utrykningsleder må ta mer ansvar og være
forberedt på at fagleder brann fysisk kommer senere fram til skadestedet.
Internt i selskapet har tiltaket vært drøftet i ledergruppe, med fagleder brann i fellesmøte og i
individuelle samtaler. Det har videre vært drøftet i fellesmøte med alle utrykningsledere og
fagforeninger høsten 2016. Det er i tillegg avholdt et orienteringsmøte i etterkant av
Representantskapets budsjettvedtak 21.november 2017 ettersom det da med all tydelighet
fremstod som nødvendig å snarest aktivere alle mulige budsjettavlastende tiltak. Det har ikke
kommet innvendinger som blokkerer en aktivering av tiltaket.
Det vil dog være behov for utarbeidelse av avtale som regulerer ansvar, oppgaver og myndighet.
Dette medfører at det tiltaket først kan iverksettes i løpet av sommeren 2017. Det vil følgelig ha
en større effekt i 2018 og fremover.
3 måneder vakant stilling Forebyggende avdeling. Det er nå er en vakant stilling ved avdelingen.
Denne er utlyst og ansettelse vil skje i løpet av våren 2017. Budsjettavlastningen skjer snarere
som en konsekvens av ledighet enn et målrettet tiltak. Forebyggende avdeling er allerede
underdimensjonert og selskapets styre villle på den bakgrunn vegret seg for å fremme dette
forslaget.
Gitt tilslutning til ovenstående gjenstår det et behov for budsjettavlastning på kr 40 000 for å
oppnå et budsjett i balanse. Dette vil bli saldert gjennom en reduksjon av overtid, ved et redusert
sykefravær.
Oppsummering – så langt. Selskapet anbefaler følgende budsjettavlastende tiltak for å sikre et
budsjett for 2017 i balanse:







1 stilling Forebyggende avdeling holdes vakant i 2017 (effekt: 0,67 mnok)
1 stilling Forebyggende avdeling holdes vakant i 3 måneder (effekt: 0,170 mnok)
Stilling beredskap holdes vakant i 2017 (effekt: 0,825 mnok)
Stilling knyttet til nedgravde oljetanker holdes vakant (effekt: 0,67 mnok)
Felles fagleder brann med NRBR fom 1 juli 2017 (effekt: 0,375 mnok)
Budsjett overtid reduseres med kr 40 000

De listede, og anbefalte, tiltak beskrevet overfor innebærer at selskapet realiserer en
effektivisering på anslagsvis 2% i 2017, mens den i 2016 og 2015 var på hhv 2,5% og 2,15 %. (S
Det gjenstår dog å håndtere en prekær situasjon ved Eidsvoll brannstasjon.
Representantskapets bestilling (fra sak 15/16 «Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020»)
er som følger:
«Styret bes innenfor rammen til selskapet sikre en forsvarlig bemanningssituasjon i
Eidsvoll og komme tilbake til representantskapet med en løsning på dette.»
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Situasjon og behov for tiltak knyttet til beredskap ved Eidsvoll brannstasjon.
Generelt. Regionen har stor befolkningsvekst. Dette medfører økte kostnader utover lønns- og
prisvekst.
KOSTRAtallene viser at kostnaden pr innbygger er redusert med 4,6 % fra 2013 til 2015.
I følge gjeldene ROS analyse er risikobildet i Eidsvoll at stasjonen skal ha en stabil bemanning
på 5 for å få løst oppgavene på en tilfredsstillende måte. Det innebærer at det skal være
deltidsansatte. Gjennom en lengre periode har det vært meget utfordrende å sikre denne
bemanningen. Det har utløst behov for å gjøre interne omdisponeringer, som igjen har gått på
bekostning av bemanningen i Forebyggende avdeling, samt at det har vært en til tider uforsvarlig
belastning på enkeltpersoner. I 2016 er det dekket opp timer tilsvarende 1 deltidsstilling i
fravær/vakant hver vaktuke (ca 9 000 timer totalt).
Lønnskostnader utgjør ca 65% ØRBs totale driftsbudsjett samtidig som den overveiende delen
av de øvrige 35% av driftskostnadene er bundet opp i kjøp av varer/tjenester,
tjenesteleveranseavtaler (eksvis 110 og nødnett) samt finanskostnader. Det fremstår på denne
bakgrunn, etter styrets vurdering, særdeles utfordrende om ikke umulig å omdisponere midler til
å sikre en mer robust beredskap ved Eidsvoll brannstasjon uten nedbemanning ved andre
stasjoner. En slik løsning vurderes videre som uaktuell da selskapet, allerede er underbemannet
ift både vedtatt dimensjonering og lovkrav.
Mange brannvesen i Norge sliter med å opprettholde brannberedskap basert på deltidsansatte.
ØRB har i løpet av de siste 3-4 årene hatt rekrutteringsutfordringer ikke bare i Eidsvoll, men
også ved de øvrige deltidsstasjonene med faste vaktuker (Årnes og Nannestad).
Trenden er at aktuelle kandidater ikke jobber innen området som kreves for å kunne dekke
beredskapen via deltidsansatte samt at arbeidsgivere ikke lenger ønsker å slippe sine ansatte når
det er utrykninger og dermed ikke gir tillatelsen til å søke deltidsjobb. Det forventes at denne
utfordringen kan blir ytterligere forsterket fremover.
Mossergionens Interkommunale Brannvesen (MIB) er et eksempel på et brann- og redningsvesen
som har sett det nødvendig å ta strategiske grep. Her vedtok representantskapet i 2016 en ny
brannordning (fra deltid til kasernerte mannskaper) som ikke var fremtvunget av lov- eller
forskriftskrav, men snarere et resultat av kontinuerlige utfordringer over år med å rekruttere og
vedlikeholde en operativ deltidsberedskap. Det ble vedtatt en overgangsordning (2017-2020) der
nedenstående tabell viser konsekvensene for de deltakende kommuner mht tjenestebidrag 2016
og tjenestebidrag 2020 (når overgangsordning er fullført) i 2016-priser.
Tjenestebidrag 2016

Dagens fordeling

Ny fordeling

Tjenestebidrag ny ordning

Økning (kr)

Økning (%)

Moss

28 478 000

59,99 %

45,70 %

29 417 216

939 216

3,30

Rygge

6 585 000

13,87 %

19,40 %

12 487 834

5 902 834

89,64

Råde

3 129 000

6,59 %

8,10 %

5 213 992

2 084 992

66,63

Vestby

7 330 000

15,44 %

21,30 %

13 710 869

6 380 869

87,05

Våler

1 951 000

4,11 %

5,60 %

3 604 735

1 653 735

84,76

SUM

47 473 000

100,00 %

100,00 %

64 370 276

16 897 276

35,59

Som tabellen indikerer ble det i samme prosess «ryddet» i fordelingen av bidrag fra de enkelte
kommunene (hvilket gjorde at Moss ikke i samme omfang som de øvrige kommunene ble
belastet med utgiftsøkningen).
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For 3 av de 5 kommunene innebærer endringen en økning i tjenestebidraget på 84-90 %. For
MIB innebærer vedtaket en budsjettøkning på 35,59% (utover deflator).
(MIBs operasjonsområde dekker noe over 90 000 innbyggere, mens ØRBs operasjonsområde
omfatter over 100 000 innbyggere.)
Utrykningsområdet for stasjonen i Eidsvoll fremkommer av nedenstående kartutsnitt.

Vaktlagene ved Eidsvoll brannstasjon består av:





1 stk utrykningsleder
2 stk brannkonstabler
1 stk tankbilsjåfør (maks 5 min fra brannstasjonen)
1 stk 1. sjåfør (maks 3 min fra brannstasjonen)

4 ansatte har fritak på dagtid. Dette er en ordning som er gjeldende fra før etableringen av ØRB.
3 av disse igjen er sjåfører på mannskapsbilen som er den mest kritiske å dekke opp. Om denne
ordningen avvikles vil det fremtvinge en oppsigelse fra disse 4, da de ikke klarer å dekke vaktene
på dagtid.
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Pr februar 2017 er kjent status på de ulike vaktlagene således
Vaktlag
1
2
3
4

Utrykningsleder
1
1 (vikar)
1
1

1.Sjåfør

Konstabel

1
1 (fritak dag)
1
1 (vakant fra 1
april)

2
2
2 (1 fritak)
1

Tankbil
Vakant
1
Vakant
1

Dagberedskap
1
1
1
1

Som det fremkommer av tabellen er det sjåfør-utfordringer på 3 av 4 lag i dag. Vakansene og
fritakene bli dekket opp i form av ekstravakter samt ved å disponere personell fra Forebyggende
avdeling og Feier avdeling. Det er ikke holdbart på sikt, og særlig ikke ettersom Forbyggende
allerede er underbemannet, og utløser i tillegg merkostnader.
Fra 1 april 2017 har selskapet, ettersom det nylig gjennomførte opptaket (etter 6. utlysning på 2
år) ikke resulterte i noen ansettelser, en langt større utfordring. Da vil det være en ikkeoppdekket vakans på en førstesjåfør. Det betyr i klartekst at det ikke kan garanteres at
mannskaps- og tankbil kan rykke ut ved hendelser.
Situasjonen fremstår følgelig som langt alvorligere enn da budsjett 2017 ble behandlet, og en
akseptabel beredskap kan ikke leveres ved Eidsvoll brannstasjon uten at den viljen til å ta
ekstravakter og -belastninger som selskapets ansatte har vist de siste årene viderføres også
fremover. De signaler og tilbakemeldinger som selskapets ledelse og styre har mottatt, er
entydige mht at det ikke påregnes samme velvilje fremover uten at det foreligger et forpliktende
vedtak som sikrer en stabil løsning på sikt.
I det etterfølgende vises, i form av ulike kartutsnitt, ansettelsesområdene for hhv mannskaper,
tankbilberedskap og førstesjåførberedskap. Som det fremkommer av kartene (og kombinert med
en viss lokal kjennskap) har stasjonen et tynt rekrutteringsgrunnlag, delvis fordi det ikke er stort
befolkningsgrunnlag men kanskje særlig ettersom det er få arbeidsplasser innen de ulike
områdene. Det gjør at mannskapene ikke er tilgjengelige på dagtid

Fig: Brannkonstablene/mannskapene ved stasjonens ansettelsesområde
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Fig; Ansettelsesområde for tankbilberedskap

Fig: Førstesjåførenes ansettelsesområde
Utfordringer utover det kravene om hovedarbeidssted og bosted innen hhv 3 og 5 minutter
utløser. Det er, som tidligere nevnt, en kjensgjerning at det er langt færre arbeidsplasser i
nærheten av stasjonen enn tidligere. Som eksempel kan nevnes Moelven Eidsvoll. I 1990 hadde
dennne bedriften 120 ansatte. I 2000 var det 65 ansatte og i 2016 var det 31. Trenden er en
reduksjon i arbeidsplasser i «ytterkantene av regionen» og at en stadig større del av befolkningen
arbeidspendler. Hyppigere jobbskifter samt at vi reiser mer og ikke ønsker bindinger på vår fritid
forsterker utfordringene.
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Eidsvoll (og Nes) er av de deltidsbrannstasjonene med flest beredskapsoppdrag i Norge (nær 400
pr år). De har eksvis flere enn Gjøvik, der det er kasernerte mannskaper. Antall
beredskapsoppdrag er doblet siden tidlig på 90 tallet. Dette, kombinert med at det synes som om
hovedarbeidsgiver har endret syn på å ha egne ansatte/medarbeidere i brannvesenet, forsterker
utfordringene. Kravene til effektivitet og tilstedeværelse øker, som igjen medfører at det er færre
medarbeidere å spille på ved den enkelte arbeidsplass.
Videre er kravene til førerkort (CE og utrykningsførerbevis) samt opplæring og vedlikehold av
kompetanse skjerpet, noe som begrenser utvalget av kandidater og/eller øker tidsforbruk før de
selekterte er operative i sin funksjon. Økningen i kompetansekrav har primært sin bakgrunn i
både at oppdragenes kompleksitet og forventningene til oppgaveløsning har økt. Dette har også
medført en skjerping av krav til helse og fysisk yteevne. Det er i tillegg krav til vandel og at
denne ikke endrer seg under ansettelsen).
Mange medarbeidere hadde tidligere hovedstilling i kommunen, og da hovedsakelig innenfor
tekniske tjenester. Selskapet erfarer at det også her er et redusert utvalg samt at fleksibiliteten
gradvis er noe redusert. At brannvesenet tidligere disponerte 4 kommunale leiligheter på Myrer
ga også en større fleksibilitet.
ØRB, som et større brann- og redningsvesen, ønsker en samlokalisering av leder- og
saksbehandlerfunksjoner. Ved at personell må omdisponeres for å fylle vakanser reduseres
mulighetene for effektivisering, utarbeidelse og praktisering av felles rutiner samt vedlikehold av
kompetansemiljø. En videreføring vil utløse merkostnader, medføre kontinuerlig brudd på
dimensjoneringsforskriften og kunne gi forsinket utrykning. Etablering av dagberedskap vil
avhjelpe denne situasjonen.
Selskapet er pr i dag veldig avhengig av personer som har bidratt mye i mange år. Enkelte
medarbeidere har tatt på seg store belastninger og vært særlig lojale. For disse har det vært en
stor endring i og med at det tidligere var lite ekstravakter grunnet få eller ingen vakanser.
Forsøk på å rekruttere deltidsmannskaper, både gjennom ordinære utlysninger og samtaler med
Eidsvoll kommune, har ikke gitt ønsket resultat. Det synes derfor - med bakgrunn i ovenstående nødvendig å styrke beredskapsordningen ved stasjonen ila 2017.
En endring bør gjøres til et nivå som vil være funksjonelt på sikt, men en mellomløsning som en
gradvis utvikling mot en langsiktig løsning kan også være aktuell.
Følgende prinsippielle hovedalternativ vurderes og omtales i det etterfølgende:
1. Døgnbemanning med 2 mannskaper og 3 mannskaper på dreiende 4-delt vaktuke
2. Dagberedskap med 2 mannskaper på vakt man- til fredag og 5 mannskaper med dreiende
4-delt vaktuke etter normal arbeidstid
3. Dagberedskap med 5 mannskaper på vakt man- til fredag og 5 mannskaper med dreiende
4-delt vaktuke etter normal arbeidstid
4. Døgnbemanning med 4/5 mannskaper.
Hovedalternativene bør vurderes opp mot dagens ordning «Deltidsberedskap med 5 mannskaper
på dreiende 4-delt vaktuke» (i det etterfølgende omtalt som alternativ 5).
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Alt 1: Døgnbemanning med 2 mannskaper og 3 mannskaper på dreiende 4-delt vaktuke
Ordningen sikrer at man har en sjåfør og en utrykningsleder på vakt til en hver tid. En trenger da
en tankbilsjåfør, og to konstabler/røykdykker på hjemmevakt. Glåmdal brannvesen IKS har hatt
denne bemanningen på Kongsvinger brannstasjon i flere år med stor suksess. Med en slik løsning
vil en ha en jevn beredskap 24/7/365 og det kan utføres flere oppgaver som har vært nedprioritert
i flere år, som objektsyn, nøkkelsafekontroll, øvelser, opplæring o.l. Denne organiseringen kan
også iverksettes uten store endringer på stasjonen da det er 2 soverom tilgjengelig.
Alt 2: Dagberedskap med 2 mannskaper på vakt man- til fredag og 5 mannskaper med
dreiende 4-delt vaktuke etter normal arbeidstid
Alternativet dekker opp sjåførvakt mandag til fredag på dagtid mellom 08:00-15:30.
Utfordringen med denne løsningen er de som har fritak for vakt på dagtid. De reiser til
hovedjobben mellom kl 06:00 og 08:00 på morgenen og kommer ikke hjem før mellom kl 15:30
og 17:00 på ettermiddagen. Denne løsningen har vi praktisert i dag som et midlertidig tiltak i en
periode på Eidsvoll, men dette fordrer at de to som er ansatt på dagtid til tider er på arbeid fra
06:00 -17:00 hver dag nesten hele mnd. Dette sliter over tid på mannskapene.
Alt 3: Dagberedskap med 5 mannskaper på vakt man- til fredag og 5 mannskaper med
dreiende 4-delt vaktuke etter normal arbeidstid
Ordningen gir et fullt vaktlag på vakt på hverdager. Det vil fortsatt være behov for at noen av
disse har vakt utover ordinær arbeidstid for å løse problemene på morgenen og
ettermiddagen. Med en slik løsning vil man ha en jevn beredskap på dagtid og ha mulighet til å
utføre flere oppgaver som f. eks objektsyn, nøkkelsafe kontroll, øvelser, opplæring o.l. (oppgaver
som ØRB har hatt utfordringer med å løse i de siste årene). ØRB vil imidlertid fortsatt ha
utfordringer med å rekruttere 1.sjåfører etter normal arbeidstid, særlig pga begrenset
rekrutteringsgrunnlag/botilbud i området rundt brannstasjonen.
Alt 4: Døgnbemanning med 4/5 mannskaper.
Med denne løsningen har man et vaktlag på vakt 24/7/365. Da har man en meget god slagkraft til
en hver tid og man kan utføre flere oppgaver som har vært nedprioritert i flere år, som f.eks
objektsyn, nøkkelsafe kontroll, øvelser, opplæring o.l.
Denne organiseringen kan ikke iverksettes uten store endringer på stasjonen da det bare er 2
soverom tilgjengelig i dag, men behovet vil være 4/5 soverom. Den utløser også den høyeste
tillegskostnaden av de vurderte alternativene.
Dagens ordning (Alt 5: Deltidsberedskap med 5 mannskaper på dreiende 4-delt vaktuke)
Utfordringen med denne løsningen er som som skissert i innledningen, samt at ØRB er veldig
sårbare ved fravær. I dag har alle mannskaper unntatt tankbilsjåfør eget utryknings kjøretøy
under vakten for å lette fremkommeligheten til mannskapene.
Løsningen gir økonomisk konsekvens pga. mye ekstravakter som må dekkes opp.
Felles for alle beredskapsordningene er at disse må sees i sammenheng med den beredskapen
som er i selskapet for øvrig. Eksvis er stasjonen på Jessheim i dag normalt bemannet med 5
mannskaper på vakt til en hver tid (enkelte uker 4). Når det er 5 på vakt på Jessheim og det
mangler mannskap på Eidsvoll kan 1 konstabel evt flyttes dit for utførelse av beredskapen.
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Tillegskostnad basert på 2016 priser for de enkelte hovedalternativene sammenstilles i
nedenstående oppsett.
Alternativ 1
Døgnbemanning med 2 mannskaper og 3 mannskaper på dreiende 4-delt vaktuke
2 døgnkasernerte
7 650
3 delttidberedskap
3 180
Totalt
10 830
Tilleggskostnad
5 530
Alternativ 2
Dagberedskap med 2 mannskaper på vakt man-fre og 5 mannskaper med dreiende
4-delt vaktuke etter normalarbeidstid
2 dagansatte
1 300
Deltidsberedskap
5 300
Totalt
6 600
Tilleggskostnad
1 300
Alternativ 3
Dagberedskap med 5 mannskaper på vakt man - fre og 5 mannskaper med
dreiende 4-delt vaktuke etter normalarbeidstid
5 dagansatte
Deltidsberedskap
Totalt
Tilleggskostnad
Alternativ 4
Døgnbemanning med 4/5 mannskaper
Tilsvarer dagens kostnad v Jessheim
Tilleggskostnad

3 250
5 300
8 550
3 250

17 000
11 700

Alternativ 5
Deltidsberedskap med 5 mannskaper på dreiende 4-delt vaktuke (som i dag)
Regnskap 2015 prisfremskrevet
5 300

Anbefalt ordning - Døgnbemanning med 2 mannskaper og 3 mannskaper på dreiende 4-delt
vaktuke (alternativ 1)
Selskapet anser, gitt dagens situasjon og de beskrevne utfordringer, alternativ 1 som den
organiseringen av beredskapen ved Eidsvoll brannstasjon. Den kan iverksettes uten særlige
kostnader til ombygging av dagens brannstasjon. Organiseringen vil oppfylle kravene i gjeldende
dokumentasjon av brannvesenet, og revidert ROS-analyse. Samtidig er det den ordningen som
anses økonomisk realiserbar. Alternativet gir en redusert belastning i forbindelse med
oppdekking av deltidsmannskaper, samtidig som «gerilja-konseptet» beholdes. Det er
tradisjonelt lettere å rekruttere til heltidsstillinger. Dette gir også muligheter for å utvikle felles
vikarpool med hovedbrannstasjonen, og muligheter til bedre ressursutnyttelse på tvers av
stasjoner.
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Alternativ 2 og 3 er økonomisk mer gunstige, men samtidig sårbare og viderefører behovet for
særlige tiltak ift hovedutfordringen knyttet til sjåførberedskapen.
Alternativ 4 er den kvalitativt beste ordningen, men forkastes pga økonomi. Med bakgrunn i
stadig økende oppdragmengde og en utvikling mot flere kompliserte oppdrag kan det dog være
at selskapet på sikt må være forberedt på å organisere beredskapen iht dette alternativet ved
denne stasjonen.
En videreføring av dagens ordning (alternativ 5) anses - basert på de beskrevne erfaringer,
nåværende og fremtidige utfordringer - som en ikke-aktuell løsning. Det er dog det alternativet
som er økonomisk mest gunstig – før avbøtende tiltak, omdisponeringer, utløsing av
overtid/ekstravakter etc hensyntas.
Midlertidig løsning? Selskapet har vurdert om det bør etableres en «mellomløsning», utover de
tiltak som er iverksatt ved stasjonen allerede, frem til en permanent og langsiktig løsning er på
plass. Det alternativet som har vært sett som aktuelt og gjennomførbart er «Døgnbemanning med
1 sjåfør og 4 mannskaper på dreiende 4-delt vaktuke». Alternativet vil ha en tilleggskostand på
50% av anbefalt løsning, men oppfattes ikke å være personellmessig gunstig, samtidig som den
også vil være meget sårbar og følgelig ikke kan påregnes å være aktuell mer enn en høyst
begrenset periode.
Finansiering av ny beredskapsordning oppfattes å måtte vurderes på både lang og kort sikt.
På kort sikt (dvs frem til 1/1-2018 og nytt budsjettår) fremstår det relevant å vurdere følgende
alternativ, hver for seg eller i en kombinasjon:
-

omdisponering innen tildelt ramme
tilleggsbevilgning fra eierkommunene
bruk av selskapets egenkapital/fond.

Som tidligere beskrevet oppfyller ikke selskapet Dimensjoneringsforskriften ift bemanningen på
Forebyggende avdeling. Dette er et avvik det ikke kan påregnes å få dispensasjon for. Med det
utgangspunktet antas det å være en forståelse for at det ikke er realistisk å omdisponere 10% av
driftsbudsjett brann for å finansiere anbefalt løsning. Med de høyst begrensede ressurser som
nyttes til administrasjon/ledelse og til fellesfunksjoner i selskapet vil en omdisponering måtte
redusere beredskapen ved andre stasjoner. Det vil igjen utløse avvik ift vedtatt ROS analyse og
dimensjonering.
Tilleggsbevilgning fra eierkommunene er et alternativ som selskapet, etter styrets oppfatning,
bare bør etterspørre dersom utfordringene ikke kan håndteres på et forsvarlig vis med bruk av
fond i 2017.
Det fremkommer av «Eierstrategi for Øvre Romerike Brann IKS (ØRB)» (behandlet av ØRUstyret 24 okt 2014) i pkt 2 at «Selskapet kan ha en egenkapital på inntil 5% av driftsbudsjettet».
5% av driftsbudsjettet utgjør ca 3 mill.
Selskapets nylig avlagte regnskap for 2016 viser et mindreforbruk på kr 2 576 000. Om de
foreløpige og ureviderte regnskapstallene legges til grunn, må deler av dette mindreforbruket
betales tilbake til eierkommunene med mindre det nyttes i selskapets drift.
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Tilgjengelige fondsmidler 2017, gitt at mindreforbruk 2016 avsettes til fond, kan beskrives slik:
Fondsbeholdning pr 1/1-2016

2 693 000

Mindreforbruk 2015
Egenkapitalsinnskudd 2016

18 000
-202 000

Mindreforbruk 2016
Egenkapitalinnskudd 2017
Bevilgning til utredning felles brannvesen Romerike

2 576 000
-225 000
-150 000

Disponible fondsmidler 2017

4 710 000

Det er selskapets oppfatning at egenkapital/fond ikke bør være på under 2 mill, for å sikre evne
til å takle uforutsette hendelser/tilsv. Følgelig anses det akseptabelt å nytte inntil 2,7 mill til drift
i 2017 – om det ikke foretas tilbakebetaling til eierkommunene.
Anbefalt løsning, i nedenstående tabell benevnt «2 på døgn», utløser en tilleggskostnad avhengig
av når den aktiveres således:
Varighet/oppstart

"2 på døgn"

Kommentarer

Helårseffekt
Halvårseffekt

5 530 000 Inkl sosiale kostander
2 765 000 Inkl sosiale kostander

1/4 - 31/12 (9 måneder)
1/5 - 31/12 (8 måneder)

4 148 000 Inkl sosiale kostander
3 687 000 Inkl sosiale kostander

1/8 - 31/12 (5 måneder)
1/9 - 31/12 (4 måneder)

2 304 122 Inkl sosiale kostander
1 843 297 Inkl sosiale kostander

Som det fremkommer av tabellen kan en løsning med «2 på døgn» finansieres fra 1/8 og ut 2017
innenfor det selskapet vurderes som akseptabel bruk av fondsmidler. Gitt et positivt vedtak i
denne saken er det sannsynligvis også tidligste aktuelle tidspunkt for oppstart av en slik ordning.
Oppstart fra 1/7, som vil gi en halvårseffekt, oppfattes å være i grenseland ut fra en vurdering av
bruk av fondsmidler.
Tidlige omtalt ordning med «1 på døgn» vil ha en kostnad på 50% av «2 på døgn». I og med at
den oppfattes som uaktuell over periode på mer enn noen måneder, at det synes fordelaktig å
etablere en langsiktig ordning umiddelbart samt at selskapet disponerer de midler som gjør dette
mulig, vurderer selskapet at denne løsningen bør forkastes.

13

På lang sikt, dvs fra 1/1-2018, bør ordningen finansieres gjennom de ordinære budsjettprosesser.
Helårseffekt av anbefalt ordning, kr 5 530 000 i tilleggskostnad, vil gi en årseffekt pr kommune
iht rød/oransje linje i nedenstående tabell – forutsatt at ordinær fordelingsnøkkel nyttes. (I og
med at det her legges 2016 tall til grunn, vil totaleffekten i 2018 anslagsvis være på ca 5,7 mnok
og det vil videre være noen småjustering pga endret folketall etc.)

I gjeldende «Selskapsavtale for Øvre Romerik Brann og redning IKS» (trådd i kraft med
virkning fra 1 mai 2013) §4 fremkommer det blant annet følgende;
«Avtalen skal bygge på dokumentasjon av brannvesenet, og i utgangspunktet ha samme
tjenestenivå for alle kommunene. En deltaker skal likevel ha anledning til å få levert
tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse for dette.»
Nevnte selskapsavtale er moden for revisjon ut fra flere forhold. Dette er også bestilt gjennom
vedtak i representantskapssak 14/16 og 17/16.
Det oppleves ikke naturlig å utrede behovet for endringer i fordelingsnøkkelen mellom
deltakerkommunene i denne saken. Styret tillater seg dog å peke på at det kan være fornuftig å se
på modeller der eksvis oppdragsmengde, avvik fra vedtatt beredskapsnivå, særlige tilpasninger
pga lokale utfordringer etc hensyntas når tjenestebidraget fastsettes.
I den videre utviklingen av selskapet anser styret det som essensielt oppfylle sentrale forskrifter
og egne (dimensjonerings)vedtak. Dette forutsetter en nøktern og realistisk budsjettering, stram
økonomistyring samt en forutsigbar og riktig ressurtildeling.
Forutsatt aksept for både en endring av beredskapsordningen ved stasjonen i Eidsvoll og en
gradvis opptrapping til et nivå som oppfyller krav i sentrale forskrifter og egne vedtak, anbefales
det at en prioritering/rekkefølge iht nedenstående tabell legges til grunn for den langsiktige
budsjetteringen.
TILTAK

2017

2018

2019

2020

"2 på døgn" ved Eidsvoll brannstasjon
"2 på døgn" ved Eidsvoll brannstasjon
Lovpålagt stilling Forebyggende avdeling
20. mann Jessheim
Stilling nedgravde oljetanker

2 304 122
0
0
0
0

0
5 530 000
670 000
0
0

0
5 530 000
670 000
670 000
0

0 Fra 1/8-2017, finansieres av fond
5 530 000 Helårseffekt
670 000 Helårseffekt
670 000 Helårseffekt
670 000 Helårseffekt

Sum

2 304 122

6 200 000

6 870 000

7 540 000
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Kommentarer

Strengt tatt burde 20. mann på Jessheim vært på plass allerede 2016, med bakgrunn i eget
dimensjoneringsvedtak. Det bør følgelig etterstrebes å realisere stillingen allerede i 2018.
I tillegg er det en kjensgjerning at regionen opplever en kraftig vekst. I den sammenheng minnes
det om at denne kan utløse økte kostnader i form av større krav og forventninger til beredskapen
i årene framover enn det tabellen indikerer, eksvis i form av ytterligere en stilling på
Forebyggende avdeling innen 2020.
Forslag til vedtak
1. Følgende tiltak iverksettes ikke i 2017:
o Stilling forebyggende med årseffekt på 0,67 mnok
o Stilling beredskap heltid med årseffek på 0,825 mnok
o Stilling nedgravde oljetanker med årseffekt på 0,67 mnok
2. I tillegg gjennomføres følgende budsjettavlastende tiltak, som beskrevet i saken:
a. Felles fagleder brann med NRBR fom 1 juli 2017
b. 3 måneders vakant stilling på Forebyggende avdeling
c. Budsjett overtid reduseres med kr 40 000
3. Fra 1 aug 2017 endres beredskapsordning ved Eidsvoll brannstasjon til «Døgnbemanning
med 2 mannskaper og 3 mannskaper på dreiende 4-delt vaktuke». Ordningen finansieres
gjennom bruk av ØRBs fond i 2017. Fra 1 jan 2018 finansieres ordningen gjennom de
ordinære budsjettprosesser og driftsbudsjett brann.
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