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INTERKOMMUNALT/FELLES BRANNVESEN
SAMARBEIDSAVTALE
1. Kommunene Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli
har inngått samarbeidsavtale om felles brannvesen, i samsvar med
brannvernlovens § 9, 4. ledd og kommunelovens § 28 b.
2. Samarbeidet gjelder de oppgaver som tilligger hver enkelt kommune etter
brannvernlovens § 11.
3. Fellesbrannvesenet er formelt/forvaltningsmessig etablert og operativt fra
01.01.2008. Denne samarbeidsavtale gjelder fra samme tidspunkt og inntil
videre.
4. Arendal er vertskommune , og har derved ansvar for fellesbrannvesenets
økonomiske drift (budsjett , regnskap og revisjon ). Videre har vertskommunen
arbeidsgiveransvar for alt brannvesenets personell.
5. Rådmennene i deltakerkommunene møtes til et statusmøte om
fellesbrannvesenet hvert år innen utgangen av mai.
6. Brannvesenet ledes av en brannsjef, som er delegert vesentlige deler av
kommunenes myndighet etter brannvernlovgivningen, iht sørskilt
delegasjonsinstruks.
7. Brannvesenets organisasjon, bemanning og beredskap samt utrustning, følger
av gjeldende brannvernlovgivning og av felles brannordning basert på ROSanalyse for hver enkelt kommune 2006.

8. Ved overgang til felles brannvesen har brannvesen-personell i
deltakerkommunenes egne brannvesen rett til ansettelse i tilsvarende stilling
i fellesbrannvesenet, dvs i Arendal kommune.
9. For personell som overføres til fellesbrannvesenet er manglende kompetanse
i forhold til gjeldende forskriftskrav, den avgivende kommunes ansvar.
Vedkommende kommune stiller til disposisjon for fellesbrannvesenet
øremerkete midler, slik at nødvendig oppgradering kan gjennomføres innen
utgangen av 2011.

-210. Ved overgang til felles brannvesen overføres utrykningskjøretøyer og annet
relevant utstyr på deltakerkommunenes brannstasjoner , vederlagsfritt til
fellesbrannvesenet . Verdien av dette takseres av en utenforstående
fagkyndig , sammen med en representant for angivende kommune og en
representant for vertskommunen.
11. For utrykningskjøretøyer og annet utstyr er mangler i forhold til gjeldende
forskriftskrav og ROS-analyse, den avgivende kommunes ansvar.
Vedkommende kommune kan foreta nødvendig oppgradering separat,
alternativt stille til disposisjon for fellesbrannvesenet øremerkete midler for
å gjennomføre nødvendig oppgradering etter nærmere avtale - i begge
tilfeller innen utgangen av 2009.
12. Brannstasjonene og depotene eies av vedkommende kommune og stilles
vederlagsf ritt til disposisjon for fellesbrannvesenet . Fellesbrannvesenet er
ansvarlig for renhold og løpende drift (strøm/olje , snørydding mv).
Vedkommende kommune er ansvarlig for bygningsmessig vedlikehold og
byggforsikring , og er ansvarlig for nødvendige bygningsmessige utvidelser
eller fornyelser.
13. Hver enkelt kommune har ansvar for at vannverket er operativt mht
slokkevann. Vedkommende kommune sørger for nødvendig merking , ettersyn
og vedlikehold av brannkummer/hydranter, herunder snørydding.
14. Fordeling av fellesbrannvesenets årlige driftsutgifter baseres på at hver
kommune skal betale en andel som står i forhold til kostnaden med å ha eget
brannvesen på samme nivå. Andelene er beregnet til:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Arendal kommune 56,4%
Froland kommune 5,4%
Tvedestrand kommune 11,0%
Risør kommune 15,2%
Gjerstad kommune 4,2%
Vegårshei kommune 4,1%
Åmli kommune 3,7%

Dette gjelder ikke driftsutgiftene til feiing og feiertilsyn , som fordeles på
kommunene iht antall feiepliktige piper per år.
15. Investeringskostnader til utrykningskjøretøyer og annet brannutstyr etter
2009 fordeles også iht overnente prosentandeler, uavhengig av hvilken
brannstasjon utstyret lokaliseres til.

-316. Kostnadsfordelingen evalueres etter 2 års drift, også opp mot regnskapstall
for den enkelte brannstasjon . Senere evalueres kostnadsfordelingen hvert 5.
år, eller ved endring av beredskapsnivået i en av kommunene.
17. Kommunene betaler sine andeler til vertskommunen Arendal i 4 like avdrag hhv 15 . februar, 15. mai , 15. august og 15. november. Etterslep mellom
budsjett og regnskap ett driftsår avregnes to driftsår senere.
18. Tvist om forståelse av avtalen avgjøres med bindende virkning av voldgift
etter tvistemålslovens bestemmelser.
19. Avtalen kan sies opp av en av kommunene , med 18 mnd varsel.
20.Ved eventuell uttreden skal vedkommende kommune gi innsatspersonell og
feiere dimensjonert for denne kommunen, tilbud om tilsvarende stilling.
21. Ved eventuell uttreden skal vedkommende kommune ha tilbake utstyr for en
verdi tilsvarende det kommunen overførte ved inngangen og i forbindelse med
oppgradering. For verdifastsettelse i den forbindelse gjelder det samme som
under pkt 10.
22.Ordningen med interkommunalt/felles brannvesen, herunder organisasjonsog driftsmodell, evalueres etter 2 års drift.
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