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Behandles av:
Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring

Vurdering av brannordningen for n ye Asker

::: Sett inn innstillingen under denne linjen – denne linjen skal ikke fjernes

Rådmannens forslag til
v e d t a k:

1. Alternative organisasjonsmodeller for å ivareta brannordningen
for Nye Asker søkes utrede t . Konsekvensene av ulike
organisasjonsmodelle r synliggjøres.

2. Asker og Bærum brannvesen IKS, Røyken brannvesen og Hurum
brannvesen , samt eierkommunene involveres i arbeidet med å
utrede alternative organ i sasjonsformer.

::: Skriv inn innstillingen over denne linjen – linjen skal ikke fjernes

... Sett inn saksutredningen under denne linjen – denne linjen skal ikke fjernes

1. Sammendrag og konklusjon
I forbindelse med sammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker kommuner til
nye Asker fra 1.1.2020, vil det være naturlig at den nye kommunen betjenes av
ett felles brannvesen. Dette kan løses på flere måter, og rådmannen vil derfor
anbefale at det utredes ulike modeller for å ivareta den ny e kommunes ansvar
iht lov om brann - og eksplosjonsvern. Denne saken forankrer et
utredningsoppdrag hos Asker kommune som medeier i Asker og Bærum
Brannvesen IKS (ABBV) .

Utredningen må peke på aktuelle ulike organisasjonsmodeller og konsekvensene
av disse. Området er rimelig lovregulert, der befolkningstall og innsatstid
(avstand) i stor grad er dimensjonerende.

S ak en fremmes for fellesnemnda for Nye Asker til orientering .

2. Bakgrunn for saken /s aksopplysninger

2.1 Intensjonsavtalen/Styringsdokumentet
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Til grunn for en utredning av mulige organisasjonsmodeller for å ivareta kravene
til en forsvarlig brannordning for n ye Asker ligger intensjonsavtalen mellom
kommunene Hurum, Røyken og Asker kommuner som ble vedtatt i de respektive
kommunestyrene i juni 2016.

Styringsdokumentet som ble vedtatt av fellesnem n da 16.desember 2016 viser
hvordan kommunesammenslåingen skal organiseres og gjennomføres. Arbeidet
ledes av fellesnem n da som programeier og rådmennene som programledelse.
Styringsdokumentet definerer programmet og danne r grunnlaget for riktig
programledelse. Styringsdokumentet peker ut retningen og omfanget for
programmet, og danner “kontrakten” mellom programeier o g progra mledelsen.
Dokumentet angir mål og suksesskriterier for programmet, samt prinsipper for
organisering av sammenslåingsprogrammet . Styringsdoku mentet har definert
hovedfaser i programmet fra m til sammenslåingen 1.1.2020, milepæler og 13
delprosjekter.

Forholdet til hvordan den nye kommune n skal organisere og ivareta en forsvarlig
brannordning vil bli berørt i flere av ovennevnte delprosjekte r, men først og
fremst A/P 3 Eierskap og IKS og A2 Organisering og tjenesteutvikling. For at
arbeidet i disse delp rosjektene skal kunne gjennomføres på en effektiv måte, og
at dagens brannordning involverer flere interessenter enn de tre kommune ne , er
det beho v for å forankre et oppdrag i å gjøre denne utredningen. Dette gjelder
først og fremst forholdet til Asker og Bærum brannvesen som er et
interkommunalt selskap med Asker og Bærum kommuner som likeverdige eiere.
I Hurum og Røyken kommuner er brannvesenet kommunale virksomheter.

Oppstart av ovennevnte delprosjekt om interkommunalt samarbeid vil skje primo
2017 og f orslag til strategi for det interkommunal e sam arbeid et skal foreligge i
3.kvartal 2017. Arbeidet med o rganisasjon og tjenesteutvikling vil også starte
opp primo 2017, og vil pågå i hele programperioden med ulike milepæler i hele
programperioden .

2.2. Hva er en forsvarlig brannordning?

Lover og forskrifter
Brannvesenets oppgaver er definert gjennom brann og eksplosjonsvernloven .
Brannvesenet skal:

a) gjennomføre informasjons - og motivasjonstiltak i kommunen om fare for
brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og
andre akutte ulykker

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbind else med håndtering

av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i

krigs - og krisesituasjoner
e) være innsatsstyrke ved brann
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykk er der det er bestemt med

grunnlag i kommunens risiko - og sårbarhetsanalyse
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor

eller utenfor den norske territorialgrensen
h) sørge for feiing og tilsyn med fyri ngsanlegg

https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/intensjonsavtalen/
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Kommunen kan legg e andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke
svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene beskrevet over . ABBV yter i
dag i tillegg alarmtjenester til det private markedet.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen gir mer detaljerte
krav til brannvesenets bemanning, organisering og utstyr. Dette gjelder krav til
ledelse, kompetanse , bemanning og utstyr til både forebyggende arbeid og
innsatsstyrken. Der heter det bl.a.:

Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig
støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og
nødvendig støttestyrke for hver 70.000 innbygger.

Trinnene for nye vaktlag vil da være :
100 - 170 .000 innbyggere: 3 vaktlag
170 - 240 .000 innbyggere: 4 vaktlag
240 - 310 .000 innbyggere: 5 vaktlag

Asker og Bærum brannvesen ble i 201 6 oppgradert til å ha 4 vaktlag.
Bakgrunnen for dette var at kommune passerte grensen på 170.000 innbyggere.
Nye Asker og Bærum vil i 2020 ha henholdsvis ca 100.000 og 130.000
i nnbyggere.

Forskriften setter også krav til innsatstid, noe som vil avgjøre lokalisering av
brannstasjonene.

Kommunen skal iht brann - og eksplosjonsvernloven gjennomføre en risiko - og
sårbarhetsanalyse slik at brannves enet blir best mulig tilpasset de oppgaver det
kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig
læring og forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet. Asker
og Bæ rum B rannvesen gjorde sist en slik analyse i 2014. ROS - analysen legges til
grunn for den Brannordningen kommunene beskriver og dokumenterer , og viser
hvordan brannvesenet ivaretar og utfører lovpålagte og andre oppgaver
tilfredsstillende.

Brannstudien
I 2013 utarbeidet Justis og beredskapsdeparteme ntet en rapport som vurderte
brann og redningsvesenets organisering i Norge. Departementets arbeidsgruppe
anbefalte å organisere brann og redningsvesenet fylkesvis, slik at det blir 18 eller
19 enheter, avhengig av om Oslo og Akershus blir en felles enhet. Asker
f ormannskap ga 11.2.2014 sin tilslutning til studien i sin høringsuttalelse (sak
24/14), men med et forbehold om at Oslo og Akershus måtte sees som en enhet.
Arbeidet med b r annstudien har så langt ikke kommet lenger.

2.3 Dagens organisering

Asker
Asker og Bærum brannvesen IKS er et interkommunalt selskap der Asker
kommune og Bærum kommune er deltakere/eiere. Representantskapet er
organisasjonens høyeste organ, som har delegert sin fagmyndighet til et styre.
Representantskapet består av de to varaordførerne i eierkommunene.

http://www.abbv.no/om-abbv-2/om-abbv/
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Asker og Bærum brannvesen er en operativ og forebyggende brann - og
redningstjeneste med ansvar for et område med 180 . 000 innbyggere.
ABBV ble etablert i 1999 etter sammenslå ing mellom Asker brannvesen og
Bærum brannvesen. I dag er ABBV et interkommunalt selskap med hovedsete
for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. Brannstasjonene på
Bekkestua, Fornebu og Gjettum i Bærum er en del av beredskapen

Det er i unde rkant av 150 ansatte i ABBV som er organisert med fem avdelinger
(beredskap, administrasjon, forebyggende, marked og alarmsentral), samt
tilleggstjenester og stab som blant ann et forvalter materiell og bygg.

Kommunene Asker, Bærum og Oslo etablerer , som e n konsekvens av
næ rpolitireformen, en felles nødmeldingssentral for brann (110 - sentral) i januar
2017 på Lysaker . Senere skal felles 110 - sentral samlokaliseres med politiets
nødmeldingssentral (112 - sentral) på Grønland i Oslo . Samarbeid om felles 110 -
sentral er pålagt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB),
med hjemmel i brann - og e ksplosjonsvernloven.
Samarbeidet er etablert med en v ertskommuneavtale , som ble vedtatt av Asker
kommunestyre 8.11.2016 i sak 121/16. Avtalen tar høy de for n ye Asker og
kostnadsfordelingen vil ikke bli påvi rket av kommunesammenslåingen.

Røyken
Røyken brann og redning (RBR) er en kommunal virksomhet. Brannvesenets
kjerneoppgaver er:

B rannforebyggende arbeid
Beredskapsoppgaver
Andre brann - og sikkerhetsrelaterte tjenester som faller naturlig innenfor
brannvesenets kompetanseområde, herunder akuttmedisinsk bistand.

Totalt har RBR 27 faste og 4 deltid sstillinger pr. 1.1.2017, og disse er fordelt på:
21 stillinger i beredskapsavdelingen. Fordeler seg slik:

o 1 avdelingsleder beredskap
o 4 utrykningsledere / brannmestere
o 12 konstabler
o 4 tankbilvakt

2 fo rebyggende avdeling
2 administrasjonen og ledelse
1 stasjonsmester
1 alarmmontør

Varsling og utalarmering blir ivaretatt av Vestviken 110 - sentral som Røyken
kommune er deleier av. I tillegg er feiertjenesten satt ut til et eksternt
feiermesterfirma.

Røyken brann og redning leier lokaler av Røyken Eiendom AS ( REAS ) og holder
til i bygg ved siden av Røyken rådhus.

Hurum
Hurum brannvesen (HBV) er en kommunal virksomhet. HBV er et
deltidsbrannvesen med fast rullerende hjemmevaktsordning. Hvert vaktlag
består av 5 faste mannskaper pluss en aspirant. H BV er dimensjonert etter
dimensjoneringsforskriften som stiller minimumskrav til beredskap som følge av

https://www.royken.kommune.no/Tjenester/Brann-og-redning/
http://www.hurum.kommune.no/innholdssider/tekniske-tjenester/brann-og-redning/
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folketall i tettsteder. Hurum har 2 tettsteder som er dime nsjonerende ; Sætre og
Tofte. Beredskapen i tettsted Sætre dekkes i dag av Røyken brann og redning.
Tofte tettsted dekkes av Hurum brannvesen. I tillegg er det gjennomført en
dimensjonering ut over minstekravet som en følge av ROS - analyse for
beredskapen i kommunen. Det er krav om maks responstid i tettsteder på 20
minutter og til enkeltobjekter på 10 minutter (institusjoner o.l.) ; de to
tettstedene kan derfor ikke dekkes fra samme stasjon pga avstand.

Brannvesenets kjerneoppgaver er:
Brannforebyggende arbeid
Beredskapsoppgaver
Hurum brannvesen har et relativt høyt antall oppdrag hvor
helse/ambulansetjenesten bistås , herunder akuttmedisinsk.

Totalt har H BV 3 heltidsstillinger og 25 deltidsstillinger pr. 1.1.2017, og disse er
fordelt på:

25 stillinger i beredskapsavdelingen. Fordeler seg slik:
o 1 avdelingsleder beredskap (brannsjef)
o 4 utrykningsledere
o 16 konstabler
o 5 aspiranter

1 forebyggende avdeling ( o veringeniør)
1 administrasjonen og ledelse (brannsjef)
1 stasjonsmester

Varsl ing og utalarmering blir ivaretatt av Vestviken 110 - sentral som Hurum
kommune er deleier av. I tillegg er feiertjenesten satt ut til et eksternt
feiermesterfirma.

Hurum brannvesen leier lokaler av Hurum E - verk på Tofte. Det er vedtatt
bygging av ny brann stasjon da nåværende stasjon ikke oppfyller bestemmelser
som følge av arbeidsmiljølovgivningen, arealbehov mm.

3. Tidligere behandling
Representantskapet i ABBV fattet følgende vedtak i sitt møte 13.12.2016:
« Representantskapet viser til fremlagt Økonomiplan 2017 - 20 for ABBV, og
dannelsen av Nye Asker kommune fra 1.1.2020. Representantskapet gir
på denne bakgrunn følgende utredningsmandat til styret og
administrasjonen i ABBV:
Det gjøres en vurdering av konsekvensene for ABBV av
kommunesammenslåing en Nye Asker, både økonomisk og
virksomhetsmessig. Utredningen bør omfatte en gjennomgang av ulike
alternativer:

Fortsatt interkommunalt brannvesen mellom (nye) Asker og
Bærum kommuner
Et sammenslått brannvesen Asker - Bærum - Oslo
Samarbeid Bærum - Oslo
Egne br annvesen for hhv Asker og Bærum
Eventuelle andre alternativer.

Utredningsarbeidet gjennomføres i nær dialog med eierkommunene Asker
og Bærum. Eierkommunene vil på et senere tidspunkt forholde seg til de
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avtalemessige spørsmål som måtte reise seg på bakgru nn av
kommunesammenslåingen Nye Asker. »

4 . Rådmannens vurderinger
For å ha god fremdrift i arbeidet med å forberede sammenslåingen av Hurum,
Røyken og Asker kommuner anbefaler rådmannen at det lages et
kunnskapsgrunnlag med vurdering av ulike organisasjo nsmodeller for å ivareta
en forsvarlig brannordning . Representantskapet i ABBV har allerede bedt om en
slik utredning, med en rekke ulike alternativer . Denne saken forankrer dette
arbeidet i Asker kommunes eierutvalg. Da utredningen av alternativer involve rer
flere interessenter enn Hurum, Røyken og Asker kommuner, må også disse
involveres i prosessen.

Rådmannen anbefaler at utredningen organiseres med e n oppdrags gruppe
bestående av kommunalsjefer/direktører fra de fire involverte kommunene
Hurum, Røyken, Asker og Bærum . Oppdrags gruppen anbefales å innhente
kapasitet fra et uavhengig rådgivningsfirma med kompetanse innen området.
Kunnskap om dagens organisasjonsformer, bemanning og ressurssituasjon
innhentes fra de ulike brannvesen. Utredningen gjøres ferd ig i 2.kvartal 2017.

Vurdering og anbefaling om fremtidig organisasjonsform vil bli behandlet som et
eget omstillingsoppdrag med nødvendig medvirkning fra ansatte og besluttende
organer , etter at utredningen av alternativer og konsekvenser av disse
foreligger.

Lars Bjerke
r ådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent

... Sett inn saksutredningen over denne linj en – denne linjen skal ikke fjernes


