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Møteprotokoll fra styremøte 14.02.18 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/148    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 14.02.18  
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Vedlegg:  

Møteprotokoll fra styremøte 14.02.18 
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Brannsjefens virksomhetsrapport 2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/120    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret innbyr representantskapet til å ta brannsjefens virksomhetsrapport 2017 til 

orientering 
 

 

 

Saksutredning: 

I 2017 nådde vi for tredje år på rad vårt viktigste mål om at ingen skal omkomme i brann i 

Asker og Bærum. Tre personer omkom i trafikkulykker i Asker og Bærum i 2017.  

110-sentralen på Lysaker har vært i drift fra 21. februar 2017. 

Arbeidet med å sikre innbyggere i høyrisikogruppene mot å omkomme i brann (Trygg 

Hjemme), har også i 2017 hatt stort fokus. 

Driftsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på 7,1 millioner kroner. Mindreforbruket 

skyldes i hovedsak reduserte lønns- og pensjonskostnader og økte salgsinntekter. Det er 

brukt 4 millioner kroner av selskapets premiefond. Det er blant annet kjøpt tre nye 

mannskapsbiler i 2017. Investeringsregnskapet balanserer. Det står 10,3 millioner kroner på 

disposisjonsfond investering. Premiefondet ble tilført 4,1 millioner kroner i renter og 

overskudd i løpet av 2017. Det står 16 millioner kroner på premiefondet pr. 31.12.2017.  

 

Antall utrykninger er redusert fra 4478 i 2016 til 4.300 i 2017. Unødige brannalarmer (1.403 

utrykninger) og innbruddsalarmer (855 utrykninger) representerte 52,5 % av antall 

utrykninger.  

Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 5,2 % i 2017 mot 5,3 % i 2016.  
 
 

Vedlegg: Brannsjefens virksomhetsrapport 2017
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Revisors beretning 2017 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/121    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning:  
I henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper avla 
styret årsberetning og regnskap innen 15. februar 2017 (ref. styresak 02/2018).  
 
Selskapets revisor hadde frist til 15. mars med å revidere styrets årsberetning og regnskap. Revisors 
beretning ble mottatt innen fristen og ligger vedlagt. Revisor skriver i sin konklusjon følgende: 
 
«Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i 
det alt vesentlige en dekkende fremstillng av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og 
av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om 
interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 
selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge» 
 
 
Vedlegg:  

Vedlegg 1 - Revisors beretning 2017 

 

 

Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Foreløpig budsjett 2019 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/122    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret innbyr representantskapet å vedta de foreløpige budsjettrammene som 

grunnlag for rammetildeling for 2019. 
 
 

 

 
 

Saksutredning:  

 
Bakgrunn  
For å synkronisere selskapets budsjettarbeid med eierkommunenes budsjettprosesser utarbeides og 
behandles foreløpig budsjett for påfølgende år i april. Budsjettet er bygget opp i henhold til forskrift nr. 
1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Forskriftens § 2 sier 
at budsjett dokumentet skal utformes i hovedposter (se vedlegg 1) etter samme oppsett som 
årsregnskapet.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av foreløpig budsjett 2019 ble det 19. mars avholdt fellesmøte med de 
to administrasjonene i våre eierkommuner. Asker var representert ved ørådgiver Liv Borgen og 
Bærum med kommunalsjef for tekniske tjenester Jan Willy Mundal og spesialrådgiver økonomi Kai 
Ole Hagetrø. På dette møtet ble tall og forventninger lagt frem fra begge parter. Det ble besluttet å se 
på muligheten for å tømme premiefondet hos KLP før nye eierandeler trer i kraft 01.01.2020. Det vil 
innebære bruk av fondet til delvis oppdekking av pensjonskostnader både i 2018 (regulert budsjett) 
og 2019. ABBV har vært i kontakt med KLP som støtter dette forslaget forutsatt at man er klar over at 
bruk utover estimert positivt premieavvik vil medføre et negativt premieavvik som vil påvirke 
regnskapet negativt før amortisering (inntektsføring) påfølgende år. Hvis vi skulle ende opp med et 
negativt resultat vil det være mulig å dekke opp med midler fra disposisjonsfondet som blir tilbakeført 
ved amortisering (inntektsføring) av premieavviket det påfølgende året.  
 
Vi har fått varsel fra KLP om at de har hatt en avkastning på kundenes midler for hele 2017 på 6,7%. 
De vil overføre 5,2 milliarder kroner til kundenes premiefond, oppreservering, samt styrking av 
tilleggsavsetningene.  I henhold til KLP vil ABBV sannsyneligvis få tilbakeført 1% av vår 
premiereserve, dvs. 2,8 mill.  Hvis KLP fortsetter å gå med overskudd vil det også medføre tilføring 
av midler i 2019 (avkastning 2018). Vi har pr. 1. april. 2018 totalt kr.16 mill. på vårt premiefond hos 
KLP.   
 
Vi anser 2019 å være et ordinært driftsår hvor antall faste årsverk ligger på 125,5, som er det samme 
som i 2018. Det er imidlertid ingen tvil om at organisasjonen vil få mer enn nok å gjøre i 2019, i 
forbindelse med den forestående sammenslåingen med Røyken og Hurum brannvesen fra 
01.01.2020. Midler ABBV vil trenge i forbindelse med omorganiseringen vil komme fra Asker 
kommune og påvirker således ikke foreløpig budsjett 2019. Det vil bli utarbeidet et eget budsjett for 
prosjektet «vårt fremtidige brannvesen» i nær fremtid.   
 
DRIFTSBUDSJETT 
Foreløpig driftsbudsjett for 2019 er målt mot driftsbudsjett 2018 (ref. representantskapssak 12/2017).  
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Driftsinntekter 
 
Salgsinntekter – merinntekt på kr. 3,8 mill.  
For 2019 er det lagt til grunn 3% vekst i alarminntektene. Veksten er beregnet ut i fra alarminntektene 
for 2017, pluss vekst i 2018.  
 
Vi hadde en kraftig økning i gebyrer ved unødige utrykninger i 2017. Vi har lagt til grunn 2017 
inntektsnivå i foreløpig budsjett for 2019.  

 
Refusjon vedr. feiing (eierkommunene) – merinntekt på kr. 1 mill.  
Da det nå gjennomføres behovsprøvd feiing, samt at antall pipeløp fordeles ulikt over 
fireårsperioden, vil refusjonsbeløpenes størrrelse fordele seg ulikt fra år til år innenfor en 
fireårsperiode.  
 
Andre refusjoner – merinntekt på kr. 0,8 mill.  
Sykelønnsrefusjon er basert på ett gjennomsnitt de siste årene. Refusjon fødselspermisjon er økt, da 
vi har flere yngre medarbeidere enn tidligere.  
 
Refusjon av mva-kompensasjon ligger også under denne posten, men siden det ligger en tilsvarende 
motpost under kostnader påvirker ikke mva-kompensasjon resultatet.  
 
Driftsutgifter 
 
Lønn inkl. sosiale utgifter – reduksjon på kr. 7,7 mill. (ref. bruk av premiefond) 
Det er budsjettert med en årlig lønnsvekst på 3,25% (2,17% for perioden mai-desember) som er i 
henhold til vår økonomiplan for perioden 2018-2021 (ref. representanskapssak 21/2017).  
 
Det er totalt budsjettert med 125,5 faste årsverk som fordeler seg som følger på de ulike avdelingene: 
 

Avdeling Antall årsverk 

Stab (brannsjef) 1 

Administrasjon 5,7 

Beredskap 93 

Forebyggende 20 

Marked 5,8 

 
I tillegg er det budsjettert med bruk av vikarer i forbindelse med ferieavvikling i beredskap, et 
fulltidsansatt engasjement i markedsavdelingen for å ta unna oppgaver som tidligere ble utført av 
110, samt sporadiske vikarer ved sykefravær i dagtidsstillinger.  
 
Det er ingen større endringer i budsjettene for overtid og ekstravakter.  
 

Pensjon er det aller største usikkerhetsmomentet i våre budsjetter og det faktum at KLP ikke sender 
ut prognoser for det påfølgende året før i september, gjør det vanskelig å estimere pensjonskostnad 
for 2019.  
 
Vi har tatt eierkommunenes ønske om reduksjon av premiefondet til følge og har derfor lagt opp til å 
bruke 10 mill. av premiefondet til dekning av pensjosutgifter.  
 
Kjøp av varer og tjenester – økning på kr. 2 mill.  
Budsjettpostene under kjøp av varer og tjenester er justert med 2% (antatt kpi).  Det er i tillegg 
foretatt opp/ned justeringer på poster hvor aktiviteten er endret i forhold til 2018. Kostnadene vedr. 
feiing er økt med kr. 1 mill. basert på 2018 budsjettet og har motpost under refusjoner. Da det nå 
gjennomføres behovsprøvd feiing, samt at antall pipeløp fordeles ulikt over fireårsperioden, vil 
kostnadene fordele seg ulikt fra år til år innenfor en fireårsperiode. Feiing er vanskelig å budsjettere 
lang tid i forveien.  
 

Overføringer – økning på kr. 1,5 mill.  
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Skattebelasningen i forbindelse med våre alarminntekter er holdt på samme nivå som beregnet skatt i 
2017 dvs. kr. 2,3 mill. Det er budsjettert med en skattebelastning på kr. 1 mill. i 2018. Det budsjettet 
er for lavt og vil bli endret i regulert budsjett for 2018.  
 
Mva-kompensasjon er justert i henhold til kjøp av varer og tjenester. Motpost under inntekter.  
 
Kalkulatoriske avskrivninger 
Posten påvirker ikke resultatet da den har en motpost under interne finansposter.  
 
INVESTERINGSBUDSJETT 
I langtidsbudsjettet var det lagt opp til bytte av vanntankbil i 2019. Grunnet den forestående 
sammenslåingen med Røyken og Hurum foreslår vi å utsette alle investeringer til etter 01.01.2020 
når vi vet noe mer om den totale anleggsporteføljen.  
 
Egenkapitalinnskuddet til KLP dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond.  
 
OVERFØRINGER FRA EIERKOMMUNENE 
I fordelingen av kostnadene mellom eierkommunen har vi i denne saken bruk fordelingsnøkkelen 
33% på Asker og 67% på Bærum. Denne fordelingen vil endre seg relativt i takt med 
beflolkningsutviklingen i de to kommunene. Fordelingsnøkkelen skal justeres pr. 01.01.2019.  
 
Ut i fra de forutsentningene som er lagt i det foreløplige budsjettet for 2019 vil eierkommunene få en 
redusert belastning på kr. 8,7 mill. i forhold til hva som er skissert i langtidsbudsjettet for 2018-
2021.  
 
Rammeoverføringene fra eierkommunene blir fordelt som følger mellom drift og investeringer:  
 

  Drift Investering Sum 

Asker 2018 40 067 048 330 000 40 397 048 

Asker 2019 37 524 398 0 37 524 398 

Diff. Asker -2 542 650 -330 000 -2 872 650 

        

Bærum 2018 81 065 436 670 000 81 735 436 

Bærum 2019 75 903 086 0 75 903 086 

Diff. Bærum -5 162 350 -670 000 -5 832 350 

        

Samlet 2018 121 132 484 1 000 000 122 132 484 

Samlet 2019 113 427 484 0 113 427 484 

Diff. samlet -7 705 000 -1 000 000 -8 705 000 

 
Vedlegg:  

1) Foreløpig driftsbudsjett 2019 

2) Foreløpig investeringsbudsjett 2019 

 

Anne Hjort 

brannsjef 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Selskapet/IKS'ets rolle i den videre prosessen med felles brannvesen for nye Asker 

kommune og Bærum kommune 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/123    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret for ABBV har ansvar for å ivareta organisering og bemanning i brannvesenet 

for nye Asker og Bærum fordi brannvesenene i Røyken og Hurum overføres til ABBV som 

en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Organisering av prosjektet vedtas i 

henhold til anbefaling i denne saken. 

 

 
 

Saksutredning: 

Bakgrunn 

Fellesnemnda for nye Asker vedtok 23.02.2018 å dekke den nye kommunens brannordning 

ved å videreføre det interkommunale samarbeidet med Bærum kommune gjennom Asker 

og Bærum brannvesen IKS (ABBV). Beslutningen bygget på en inngått intensjonsavtale 

mellom fellesnemnda og Bærum kommune. Fellesnemndas beslutning innebærer at 

mannskap og utstyr fra brannvesenene i Røyken og Hurum overføres til ABBV.  

 
Rådmannen for nye Asker har i sitt saksfremlegg for fellesnemda lagt vesentlig vekt på at et 

felles brannvesen med Bærum kommune vil gi Asker kommune et robust og 

kostnadseffektivt brannvesen med sterke fagmiljøer som er godt rustet til å håndtere 

utfordringene denne tjenesten står overfor: 

 Evnen til å håndtere store og/eller komplekse hendelser 

 Tilstrekkelig ressurser til mannskaper, moderne teknologi og utstyr 

 Erfaring og trening i å håndtere ekstraordinære hendelser 

 Tilgang på spesialistkompetanse 

 Gode forutsetninger for brannforebyggende arbeid 

 Tett oppfølging av risikogrupper, for eksempel hjemmeboende eldre 

For å opprettholde og styrke den lokale beredskapen sør i nye Asker forutsettes at ny 

brannstasjon som er under planlegging på Tofte bygges så snart som mulig, og at 

dimensjonering og lokalisering av spesialfunksjoner videreføres ved Røyken brann og 

redning. 

 

Rådmannen har også lagt vekt på at et stort felles brannvesen med Bærum kommune vil gi 

innbyggerne i de to kommunene (over 200.000 til sammen), trygghet for at brannvesenet 

har innsatsmannskap som kan håndtere mange ulike situasjoner og dermed redde mange 

liv som er i fare. Rådmannens anbefaling vil møte allmenhetens forventinger til et moderne 

brann- og redningsvesen. 

 

Formelt er det ABBV som er overtakende arbeidsgiver, og brannstyret som har ansvaret for 

å ivareta organisering og bemanning i selskapet. Overføringene av virksomhetene i Røyken 
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og Hurum er en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven, med de rettigheter og 

plikter det medfører. Kommunene Asker, Røyken og Hurum vil sørge for å ivareta de 

ansatte gjennom sin representasjon i selskapets styre, og sørge for at det «nye» 

brannvesenet utvikler en ny og felles kultur basert på det beste fra de tre organisasjonene.  

 

Fellesnemda forutsetter at ansatte fra Hurum og Røyken brannvesen blir ivaretatt på lik linje 

med dagens ansatte i ABBV, og at de blir tilstrekkelig representert i ledelse og i de ulike 

fagområdene i det nye utvidede brannvesenet. De forventer videre at prosedyrer og 

rammebetingelser for ansatte ivaretas på samme måte som for øvrige ansatte i 

kommunene, (ref omstillingsavtalen vedlegg 1) Det er viktig at ansatte i Røyken og Hurum 

brannvesen blir inkludert i å bygge nye ABBV.  

 

Det er naturlig at prosessen forberedes administrativt gjennom et prosjekt som forankres og 

rapporterer til selskapets styre, og til de fire involverte kommunene.  Prosjektet får ansvaret 

for å tilrettelegge for en god prosess frem mot nytt brannvesen er i drift. En av oppgavene til 

prosjektet er å sørge for at berørte ansattes rettigheter og plikter ivaretas gjennom hele 

prosessen.  

 

Forslag til organisering av prosjekt nye Asker og Bærum brannvesen IKS 

Organisasjonsprosessen ledes av en styringsgruppe bestående av: 

Styringsgruppe 

 Ulf Erik Knudsen, Røyken kommune - leder 

 Linn Tautra Grønseth, Hurum kommune 

 Jan Willy Mundal, Bærum kommune 

 Ragnar Sand Fuglum, Asker kommune 

 Tillitsvalgt(e) 

Det praktiske arbeidet ledes av en prosjektgruppe bestående av: 

Prosjektgruppe 

 Sverre Junker, ABBV IKS – prosjektleder 

 Nils Georg Nordskog, Hurum brannvesen 

 Tom Helge Folvik, Røyken brann og redning 

 Anne Hjort, Asker og Bærum brannvesen IKS 

 Tillitsvalg Hurum brannvesen 

 Tillitsvalgt Røyken brann og redning 

 Tillitsvalgt ABBV IKS 

 HR-rådgiver ABBV IKS 

Prosjektgruppen nedsetter nødvendige arbeidsgrupper som utreder sine spesifikke områder 

for avlevering til prosjektgruppen. Aktuelle arbeidsgrupper kan være: 

 

Arbeidsgrupper 

 Administrasjon – økonomi 

 Administrasjon HR 

 Forebyggende 

 Beredskap 

 Alarmtjenestene 

 Feietjenestene 

 Materiell 

 Kultur 

Oppgaver (mandat) 
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Prosjektgruppen skal sørge for at formelle og uformelle aktiviteter gjennomføres i tråd med 

omstillingsavtalen (vedlegg 1), og at nødvendig harmonisering finner sted.  

Prosjektgruppen må gjøre nødvendige avklaringer med prosjektstyret, som igjen sørger for 

nødvendige avklaringer med styret i selskapet. 

 

Gjennomføring av organisasjonsprosessen bekostes av nye Asker, iht intensjonsavtalen. 

Nødvendig merkostnad for harmonisering av de tre organisasjonene bekostes av nye 

Asker. Det er en forutsetning at Agenda Kaupang-rapportenes innsparingspotensial skal 

realiseres, dog slik at alternative tiltak vurderes og konsekvenser av innsparingene 

synliggjøres.  

 

Nødvendige tiltak vedrørende utmelding/innmelding i felles alarmsentral må forberedes.  

Forholdet til interkommunalt utvalg for akutt forurensning må avklares. Andre 

forpliktelser/avtaler og samarbeid skal kartlegges og avklares mht etablering av felles 

organisasjon fra 1.1.2020. Organisering og salg av alarmtjenester er en del av dette.  

 

På bakgrunn av eksisterende ROS - analyser for de tre brannvesenene, må det lages en 

felles ROS - analyse, som også må forelegges representantskapet og kommunestyrene i 

Røyken, Hurum, Asker og eventuelt annen politisk behandling i Bærum (Bærum kommune 

har delegert behandling av ROS-analysen til representantskapet) høsten 2019. ROS - 

analysen skal legges til grunn for en ny beredskapsanalyse og det nye organisasjonskartet 

(brannordningen).   

 

Det må utarbeides ny selskapsavtale for ABBV, som må vedtas av kommunestyrene i de to 

eierkommunene. For nye Asker kan dette først skje høsten 2019. Etablering og beslutning 

av ny selskapsavtale ligger utenfor mandatet og vil bli besørget av eierkommunene. 

 

Tidsplan 

Prosessen skal lede frem til en formell sammenslåing av de tre organisasjonene. Dette skal 

finne sted senest 1.1.2020. Mulig harmonisering og samarbeid anbefales gjennomført 

fortløpende. Budsjett for det nye brannvesenet for 2020-2023 (drift og investeringer) må 

foreligge senest i mai 2019. 

 

Beslutninger 

Nødvendige beslutninger iht formell myndighet må sikres fortløpende. 

 

Rapportering  

Prosjektgruppen rapporter til prosjektstyret.  

Prosjektstyret rapporter til styret i ABBV IKS. 
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Førende dokumenter 

Så langt det faller naturlig og ikke strider mot andre førende prinsipper vil følgende 

dokumenter være veiledende og førende for prosessen med å bygge nye Asker og Bærum 

brannvesen IKS: 

 Intensjonsavtalen mellom Bærum kommune og nye Asker om felles brannordning 

 Agenda Kaupang-rapportene I og II 

 Intensjonsavtalen for nye Asker 

 Styringsdokumentet  

 Omstillingsavtalen 

 Omstillingsveileder (Asker kommune) 

 

Vedlegg: NB! Grunnet størrelsen på vedleggene følger ikke de med som papirutskrifter til 

denne saken, men kan/må leses på/skrives ut fra www.abbv.no/politiker..  

1. Intensjonsavtalen mellom Bærum kommune og nye Asker om felles brannordning 

2. Agenda Kaupang-rapportene I og II 

3. Intensjonsavtalen for nye Asker 

4. Styringsdokumentet  

5. Omstillingsavtalen 

6. Omstillingsveileder (Asker kommune) 

7. Organisering av kommunale tjenester i selskaper eller basisorganisasjonene i Nye 

Asker kommune – vedtak i Nye Asker fellesnemda 

8. Oppfølging av vedtak om organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i 

basisorganisasjonen 

 

 

https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/om/intensjonsavtalen2/
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/om/styringsdokumentet/
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/for-ansatte/omstillingsavtale/
http://www.abbv.no/politiker
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/om/intensjonsavtalen2/
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/om/styringsdokumentet/
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/for-ansatte/omstillingsavtale/
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Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110 - status i saken 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/126    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret aksepterer at Oslo brann og redningsetat (OBRE) får mulighet til å komme med 

alternative tiltak for å bedre Asker og Bærum (ABBV) sin tilgjengelighet i talegruppe for 

primærkommunikkasjon mot 110, før de eventuelt opprettholder sin anmodning om en egen 

talegruppe for primærkommunikkasjon mot 110 for ABBV. ABBV vil delta i en 

arbeidsgruppe for å utrede alternativer som sikrer våre interesser. 
 

Saksutredning: 

Brannstyret behandlet sak 6/2018 Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110 14.02.18 

og fattet følgende vedtak: 

 

Brannstyret stiller seg samlet bak anmodningen om egen talegruppe, og viser til skriftlig 

kommunikasjonen som er rettet til brannsjefen i Oslo. Brannstyret ber brannsjefen i 

Asker og Bærum om å ta saken om egen talegruppe opp på nytt med brannsjefen i Oslo. 

Brannstyret forventer at dette blir ordnet opp av hensyn til Asker og Bærum sine 

innbyggeres sikkerhet. Brannstyret mener det snarlig må etableres en ordning med egen 

talegruppe for Asker og Bærum som evalueres etter ett år.    

 

Saken ble diskutert i møte 08.03.18 mellom brannsjefen i Oslo brann og redningsetat (Jon 

Myroldhaug) og brannsjefen i ABBV (Anne Hjort) uten at det ble oppnådd enighet. Jon 

Myroldhaug beklaget blant annet at OBRE`s vurdering av saken ikke var belyst overfor 

brannstyret. Anne Hjort foreslo å gjennomføre et møte mellom de to brannsjefene og 

brannstyrets leder. Brannstyrets leder hadde noen prinsipielle motforestillinger mot et slikt 

møte, blant annet fordi han mente det ville svekke brannsjefen i ABBV sin autoritet. Han 

gikk likevel med på å gjennomføre et slikt møte da Anne Hjort anbefalte det.  

 

Brannstyrets leder ble dessverre forhindret fra møte, men nestleder Per Anders Owren 

deltok på møte 19.03.18. Fra OBRE deltok også tidligere brigadesjef i ABBV, nå brigadesjef 

i OBRE, Knut Halvorsen og NK beredskap i ABBV Mathias Drange. OBRE hadde forberedt 

seg grundig til møte og påpekte at en egen talegruppe for ABBV ikke ville medføre større 

tilgjengelighet på sambandet for ABBV, men at andre tiltak var nødvendig som for 

eksempel bedre radiodisiplin og innføring av ekspedisjonsord. OBRE bad om at de kunne 

få en mulighet til komme med alternative tiltak for å bedre ABBV sin tilgjengelighet mot 110. 

De foreslo at OBRE og ABBV sammen nedsatte et utvalg som fikk et tydelig mandat og kort 

frist for å komme med sine anbefalinger og gjennomføre tiltak. 

 

Brannsjefen i ABBV har tro på at OBRE nå har forstått at ABBV må få tilgang til en 

primærtalegruppe mot 110 når vi mener det er akutt og vil prioritere å sørge for det. 
 

Vedlegg: Mandat: Felles primærtalegruppe for Asker- og Bærum brannvesen og Oslo 

brann- og redningsetat 
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Styreansvarsforsikring 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/166    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen ber styret på grunnlag av disse opplysningene drøfte saken i styremøtet og 

fatte vedtak. 

 

 
 

Saksutredning: 
Det vises til saksfremlegg 012/18 av 13.03.2018 (Vedelegg 1) til Eierutvalget i Bærum kommune 
vedrørende styreansvarsforsikring. I saken redegjøres det for ulike problemstillinger i sakens 
anledning. Det antas i saksfremlegget bl.a. at det er naturlig å anta at terskelen for å komme i en 
erstatningsposisjon er høyere i et IKS enn i aksjeselskap. Dette fordi den iboende risikoen i disse 
selskapenes natur er lavere enn for de fleste aksjeselskap. Eierutvalget fattet følgende vedtak i sitt 
møte 13.03.2018:  
«Styrene i de selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser, foretar en selvstendig vurdering 
vedrørende behovet for å tegne egen styreansvarsforsikring.» 
 
I saken vedrørende styreansvarsforsikring til eierutvalget i Bærum kommune fulgte også dokumentet 
«Avtalevilkår – P 770 – Styreansvarsforsikring» med som vedlegg. Dette dokumentet følger også 
med i denne saken som VEDLEGG 2. I eierutvalgssaken vises det også til et vedlegg med tittelen 
«Notat 22-1-2018 kommuneadv - Vedrørende styreansvarsforsikring 3876989». Da dette vedlegget 
ikke fulgte saken til eierutvalget har brannsjefen i dag forespurt Bærum kommune om å få dette 
dokumentet oversendt. Brannstyret vil få dette dokumentet ettersendt så snart det er oversendt fra 
Bærum kommune.    
 
I 2013 behandlet daværende brannstyre i sak 07/2013 også spørsmålet om styreansvarforsikring 
(Vedlegg 3). Brannstyret fattet den gang følgende vedtak: 
«Styret mener at risikoen for å bli stilt personlig ansvarlig er så liten at de velger ikke å tegne 
styreansvarsforsikring. Styret ber likevel om at det løpende blir vurdert om forutsetningene for 
vedtaket endres så vesentlig at slik forsikring bør vurderes på nytt.» 
 
 
 

Vedlegg:  

1. Saksfremlegg til eierutvalget i Bærum kommune 13.03.2018 

2. Avtalevilkår – P 770 – Styreansvarsforsikring 

3. Saksdokumenter fra styresak 07/2013 Styreansvarsforsikring 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Trygg hjemme arbeidet i Bærum kommune - Sak til det politiske utvalget Bistand og 

Omsorg 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/127    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 
Som kjent har ABBV de senere årene arbeidet aktivt og målrettet sammen med eierkommunene om 
å brannsikre de av våre innbyggere som har redusert boevne. Disse innbyggerne er ekstra utsatt for å 
skades eller omkomme i brann. Dette arbeidet har vært basert på føringene i NOU 2012:4 Trygg 
hjemme. Brannstyret fikk senest i møte 28.09.2017 (sak 33/17) en orientering om at dette 
samarbeidet var endret fra å være et samarbeidsprosjekt til å være organisert i linjen. 
 
Vedlagt følger et saksfremlegg til Hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum kommune med en 
fyldig beskrivelse av det Trygg hjemme arbeidet Bærum har utført i løpet av samarbeidsperioden.  
 
Brannsjefen ønsker å presisere følgende to forhold til innholdet i den politiske saken: 

1. På side 2 benyttes begrepet «Brannkoordinatorr» - her menes intern koordinator for Trygg-
hjemme-arbeidet i Bærum kommune.  

2. I første kulepunkt på side 4, står det at  «Asker og Bærum brannvesen IKS innehar en 
koordinerende rolle i arbeids- og styringsgruppen i Trygg hjemme samarbeidet». Dette var 
helt riktig når samarbeidet var prosjektorganisert, mens det nå er et samarbeid i linjen basert 
på innholdet i samarbeidsavtalen signert 16.august 2017. ABBV har da ikke lenger en 
koordinerende rolle. 

 
I 2016 søkte ABBV på vegne av Trygg-hjemme-prosjektet om midler fra Det store brannløftet 
(Gjensidigestiftelsen) for finansiering av en Trygg-hjemme-koordinator i hver av eierkommunene. Det 
ble søkt om 2,2 mill og tildelt kr 750.000,-. Disse midlene ble delt likt mellom eierkommunene og 
finansiere pr. i dag en 30% stillingsandel i hver av kommunene til en Trygg-hjemme-koordinator. Fra 
høsten 2018 vil disse midlene være brukt opp. Brannsjefen uttrykker en viss bekymret for 
brannsikkerheten for disse utsatte gruppene dersom eierkommunene ikke prioriterer videreføring av 
disse koordineringsfunksjonene. 
 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 – Brannforebyggende arbeid i brukernes hjem - Trygg hjemme  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eventuelt 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/67    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

Møtested: Asker brannstasjon   
Møtedato: 14.02.2018 Tid: 18:00 - 20:30 

 
Til stede på møtet 
 
Funksjon Navn Møtt for 

Leder 
Medlem 

Erik Tørrissen 
Lisbeth Sæther Storli 

 
 

Medlem Jelrik Nylund-van Berkel  
Medlem Marianne Rieber-Mohn  
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 

Hanne Becker Cappelen 
Ivar Eriksen  
Mathias Ringen Drange 

 
 
Anders Martinsen 

Sekretær Terje Albinson  
Administrasjon Berit Ramstad  
Administrasjon Sverre Junker 
 

 

Forfall   
   
Nestleder Per Anders Owren  
Medlem 
Administrasjon 
 
 

Anders Martinsen 
Anne Hjort 
 

 

Underskrifter: 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på 
møtet. 
 
 
___________________  ___________________ ________________ 
Erik Tørrissen    Lisbeth Sæther Storli  Jelrik Nylund-van Berkel 
 
 
 
___________________  ___________________ ________________ 
Marianne Rieber-Mohn  Hanne Becker Cappelen  Ivar Eriksen 
 
 
 
___________________   
Mathias Ringen Drange    
 
 
 
 
 
 
Asker, 14.02.2018 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
1/18 18/62        
 Møteprotokoll fra styremøte 07.12.17 - Til styremøte 14.02.18 
2/18 18/63        
 Styrets beretning med regnskap 2017 - Til styremøte 14.02.18 
3/18 18/64        
 Disponering av mindreforbruk 2017 - Til styremøte 14.02.18 
4/18 18/65        
 Melding om brannvernet - Til styremøte 14.02.18 
5/18 18/66        
 Status for arbeidet med kommunesammenslutningen Nye Asker - Til styremøte 

14.02.18 
6/18 18/72        
 Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110 - Til styremøte 14.02.18 
7/18 18/67        
 Eventuelt - Til styremøte 14.02.18 
 
 
Det fremkom ingen merknader til innkallingen, og administrasjonen meldte følgende 2 
orienteringssaker til eventuelt: 

A. Komfyrbranner og komfyrvakter 
B. Artikkel i Brann og sikkerhet nr 1/2018 vedrørende kritikk for dokumentasjon av 

brannsikkerhet 
 
Sak 6/18 Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110 ble behandlet som første sak, og 
under behandlingen besluttet brannstyret å endre denne saken fra en orienteringssak til en 
vedtakssak.  
 
1/18   
Møteprotokoll fra styremøte 07.12.17  
 

Innstilling: 
 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 07.12.17 
 
Behandling: 
Det var ingen merknader til protokollens innhold, men det var ikke satt opp signaturfelt. Dette 
rettes opp til neste møte og protokollen signeres da.  
 
Vedtak: 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 07.12.17 og protokollen 
signeres i neste møte. 
 

 
2/18   
Styrets beretning med regnskap 2017  
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 



  

Side 3 av 5 

Brannstyret avlegger styrets beretning og årsregnskap 2017 for Asker og Bærum 
brannvesen IKS og innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak:  
 
Styrets beretning og årsregnskap for 2017 for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtas som 
fremlagt.  
 
Behandling: 
Terje Albinson gikk gjennom hovedpunktene i rapporten, og Berit Ramstad presenterte 
årsregnskapet og revisjonsberetningen. Brannstyret uttrykte tilfredshet over brannvesenets 
resultater i 2017.  
 
 
Vedtak: 
Brannstyret avlegger styrets beretning og årsregnskap 2017 for Asker og Bærum brannvesen 
IKS og innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak:  
 
Styrets beretning og årsregnskap for 2017 for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtas som 
fremlagt.  
 
3/18   
Disponering av mindreforbruk 2017  
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å innby representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet 2017 på 
kr. 7 136 289,- disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak.  
 
Behandling: 
Brannstyret hadde noen spørsmål om enkeltposter i disponeringen. Spørsmålene ble besvart 
av administrasjonen og brannstyret støttet de foreslåtte disposisjonene av mindreforbruket i 
2017.  
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet 2017 på 
kr. 7 136 289,- disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak.  
 

 
4/18   
Melding om brannvernet  
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
 Brannstyret tar «Melding om brannvern 2017» til orientering 
 
Behandling: 
Terje Albinson presenterte saken i korte trekk 
 
Vedtak: 
Brannstyret tar «Melding om brannvern 2017» til orientering 
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5/18   
Status for arbeidet med kommunesammenslutningen Nye Asker  
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
Behandling: 
Terje Albinson presenterte saken i korte trekk 
Brannstyret var opptatt av hvilken rolle selskapet/IKS’et skal ha i den videre prosessen med 
etablering av et felles brannvesen for dagens 4 kommuner - Asker, Bærum, Røyken og 
Hurum. Det bes om en grundig sak til neste styremøte som redegjør for dette. 
Brannstyret presiserte også at det ikke skal etableres et nytt IKS, men at det må foretas både 
strukturelle og organisatoriske endringer tilpasset til at den ene eierkommunen ekspanderer 
betydelig. Derimot må selskapsavtalen etableres på nytt fra 01.01.2020 da dagens avtale er 
sagt opp med virkning fra samme tidspunkt. Brannstyret minnet igjen om viktigheten av å 
involvere og ivareta alle ansatte i dagens 3 brannvesen i den videre prosessen.   
 
Vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering, og ber om å få forelagt en grundig sak som 
redegjør i neste styremøte for hvilken rolle IKS’et skal ha i den videre prosessen med 
etablering av et nytt felles brannvesen. 
 
 
6/18   
Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110  
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Avdelingssjef for beredskapsavdelingen Sverre Junker orienterte generelt om 
problemstillingen. Sverre sa bl.a. at han hadde orientert brannsjefen om at han ikke lenger 
kunne ta ansvar for evt alvorlige følger av at ABBV’s mannskaper kommer sent frem til en 
hendelse, som følge av at de ikke får den hjelpen de trenger av 110-sentralen. Mannskapene 
som var på vakt på Asker og Bekkestua brannstasjoner gjennomførte sammen med Sverre 
Junker et rollespill/en demonstrasjon av en oppmarsj til en hendelse. Brannstyret fikk her 
tydelig demonstrert utfordringene med å komme gjennom på sambandet til 110-sentralen 
med tidskritisk informasjon når det er mye annen trafikk på den ene kanalen hvor alle 
hendelser håndteres. Brannstyret uttrykker bekymring for situasjonen og ber brannsjefen å 
kontakte brannsjefen i Oslo på nytt med en tydelig forventning om at ABBV får opprettet en 
egen talegruppe for «sine» hendelser. Dersom ikke dette fører frem må saken løftes til et 
høyere nivå i Oslo kommune (aktuelle kommunaldirektør) og/eller involvere DSB.     
 
 
Vedtak: 
Brannstyret stiller seg samlet bak anmodningen om egen talegruppe for ABBV, og 
viser til skriftlig kommunikasjonen som er rettet til brannsjefen i Oslo. Brannstyret ber 
brannsjefen i Asker og Bærum om å ta saken om egen talegruppe opp på nytt med 
brannsjefen i Oslo. Brannstyret forventer at dette blir ordnet opp i av hensyn til 
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sikkerheten for Asker og Bærum sine innbyggere. Brannstyret mener det snarlig må 
etableres en ordning med egen talegruppe for Asker og Bærum som evalueres etter 
ett år.    

 
 
7/18   
Eventuelt  
 

A. Komfyrbranner og komfyrvakter 
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Terje Albinson orienterte brannstyret om de tiltak brannvesenet gjør pr i dag på egen hånd, 
og i samarbeid med andre, for å redusere antall komfyrbranner. Det ble også orientert om de 
planer som er lagt for ytterligere tiltak. I denne sammenheng er markedsføringen av 
komfyrvakt sentralt, og det er derfor viktig å få en større andel av innbyggerne (27% i dag) til 
å installere komfyrvakt. Samarbeidet med kommunene er her ekstra viktig for å få installert 
komfyrvakter hjemme hos de mest brannutsatte gruppene.    
 
Vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
B. Artikkel i Brann og sikkerhet nr 1/2018 vedrørende kritikk for dokumentasjon av 

brannsikkerhet 
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Brannstyret fikk utdelt hvert sitt eksemplar av nr. 1 2018 av tidsskriftet Brann & Sikkerhet 
utgitt av Norsk brannvernforening. I dette tidsskriftet er det en større artikkel om 
boligleverandøren Trysilhus som har bygget, og bygger, mange boenheter i både Asker og 
Bærum kommuner. Både brannvesenet og bygningssjefen i de to kommunene er skeptiske 
til enkelte branntekniske løsninger som er valgt i disse boligene. Dette dreier seg primært om 
rømningsforhold, og at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at de valgte konseptløsningene 
gir tilfredsstillende sikkerhet. Brannvesenet og bygningssjefene samarbeider om 
tilnærmingen til hvordan man skal følge opp allerede etablerte boliger og de som er under 
oppføring.  
 
 
Vedtak: 

Brannstyret tar saken til orientering 



 

 

BRANNSJEFENS 
VIRKSOMHETSRAPPORT 

2017 
Asker og Bærum brannvesen IKS 

 
 

 
Foto: ABBV – Bilder fra IUA-øvelse på VEAS 25. oktober 2017 

 

 
Visjon: 

Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – 
der ingen skal skades eller omkomme i brann! 

 
 

Nasjonale mål: 

 Færre omkomne i brann 

 Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 

 Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 

 Styrke håndteringsevnen 

 Mindre tap av materielle verdier 
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BRANNSJEFENS SAMMENDRAG  

 
I 2017 nådde vi for tredje år på rad vårt viktigste mål 
om at ingen skal omkomme i brann i Asker og Bærum.  
 
Tre personer omkom i trafikkulykker i Asker og Bærum 
i 2017. En mann omkom etter en utforkjørsel med 
sykkel, en mann omkom i en singel motorsykkelulykke 
og en eldre kvinne døde som følge av skadene hun ble 
påført, etter å ha blitt påkjørt av en bil.   
 
110-sentralen på Lysaker har vært i drift fra 21. februar 
2017. 
 
Arbeidet med å sikre innbyggere i høyrisikogruppene 
mot å omkomme i brann (Trygg Hjemme), har også i 
2017 hatt stort fokus. 
 
Driftsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på 7,1 
millioner kroner. ABBV fikk i 2017 et positivt 
premieavvik på 0,2 millioner kroner som vil bli reversert 
i 2018. Mindreforbruket er sammensatt, men skyldes i 
hovedsak reduserte lønns- og pensjonskostnader (4,5 
mill.) og økte salgsinntekter/refusjoner (4 mill.). 
Grunnet økte salgsinntekter er skattekostnaden i 2017 
estimert til 2,2 millioner kroner (1,2 mill. over budsjett).  
 

Det er brukt 4 millioner kroner av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av 
pensjonsinnskuddet i 2017. Premiefondet i KLP ble tilført 4,1 millioner kroner i renter og overskudd 
i løpet av 2017. Det står 16 millioner kroner på premiefondet pr. 31.12.2017.  
 
Investeringsregnskapet balanserer. Det er kjøpt tre nye mannskapsbiler som er satt i drift på 
henholdsvis Asker, Gjettum og Bekkestua brannstasjon. Det er kjøpt en brukt vanntank til 
krokløftbilen som en reserveløsning når vanntankbilen er ute av drift. Den siste delbetalingen på 
alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 er foretatt. To reserve-mannskapsbiler er solgt. En ny 
snøscooter er bestilt, men vil ikke bli levert før i 2018. ABBV har søkt om fritak for engangsavgiften 
og venter på en avgjørelse fra Skatteetaten.  
 
Det er brukt 5,1 millioner kroner av disposisjonsfond investering til oppdekking av investeringer i 
2017. Det står 10,3 millioner kroner på fondet ved utgangen av 2017. 
 
Bokført egenkapital pr. 31.12.2017 er på 26,5 millioner kroner. Det er en økning på  
23,1 millioner kroner fra 2016.  

 
Noen nøkkeltatt fra brannstatistikken: 
 

Utrykninger 2016 2017 Endring i % 

Totalt antall utrykninger inklusiv 
avbrutte utrykninger 

4478 4300 - 3,9 % 

Unødige brannalarmer inklusiv 
unødig alarm fra vaktselskap 

1400 1403 + 0,2 % 

Innbruddsalarmer 1269 855 - 32,6 % 
% unødige og innbrudd av 
totalt antall utrykninger 

59,6 % 52,5 %  
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Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 5,2 % i 2017 mot 5,3 % i 2016. IA-målet om at 
sykefraværet skal tilstrebes og ikke ligge over nivået i 2009 som var på 3,2 %, er ikke nådd. 
 
Særskilte  
utfordringer 2017: Fullføre prosessen med å etablere felles 110-sentral for Asker, Bærum 

og Oslo  

Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo på Lysaker har vært operativ 
for alle de tre kommunene fra 21.02.2017. 

 
Nye Asker kommune  

Asker og Bærum kommuner ble enig om vilkår for å fortsette med felles 
brannvesen gjennom et IKS 28.11.2017. Fellesnemda for nye Asker vedtok 
først 23.02.18 at «brann og redningstjenester organiseres som et IKS 
sammen med Bærum kommune». 
 
Trygg Hjemme. Få standardisert og systematisert oppfølgingssystemet. 

Trygg Hjemme arbeidet i kommunene er overført fra prosjekt til linjen. 
Oppfølgingssystemet er fortsatt på planleggingsstadiet og delvis 
standardisert. En kritisk suksessfaktor for å komme i mål med dette arbeidet 
vil være at kommunene viderefører sine koordinatorstillinger for Trygg 
Hjemme etter at midlene fra Det store brannløftet (Gjensidigestiftelsen) er 
brukt opp.  
 
Trygg på jobb. Gjennomføre vedtatte tiltak ihht anbefaling i prosjektet. 

Vedtatte tiltak i Trygg på jobb-prosjektet er gjennomført 
 
Systematisere og planlegge det forebyggende arbeidet etter 
bestemmelser i forskrift om brannforebygging.  

Det forebyggende arbeidet er systematisert og planlagt etter bestemmelser i 
forskrift om brannforebygging. 
 
Få svar fra Bærum kommune om fremtidig brannstasjonsstruktur. 
Pr. 31.12.2017 er planene at det skal bygges en «stor brannstasjon» på 
Fornebu og en mindre brannstasjon på Øverland. De nye stasjonene vil 
antagelig stå ferdig i 2024. Brannstasjonen på Gjettum skal bestå.  
 
Øke håndteringsevnen ved å utvikle samarbeidet med andre nødetater 
og nabobrannvesen. 

Samarbeidet med andre nødetater og nabobrannvesen er videreutviklet i 
2017 og håndteringsevnen er derved økt. 
 

Utnytte ressursene effektivt (KPI og benchmarking)  
Arbeidet med å fastsette gode indikatorer for benchmarking er forskjøvet til 

2018 fordi KS-Bedrift har startet opp et utviklingsprogram for benchmarking 
hvor ABBV og 7 andre store brannvesen deltar.  
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Målstyrings- 
dokumenter:   Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter 
 

Utarbeide tertialrapporter og brannsjefens virksomhetsrapport 2016 

Brannsjefens virksomhetsrapport for 2016 samt tertialrapport for 1. og 
2.tertial 2017 er utarbeidet. 
 
 Utarbeidelse av økonomiplan for 2018 – 2021 
Økonomiplan 2018 – 2021 er utarbeidet. 

 
Utarbeide budsjett og handlingsplan for 2018  

Budsjett 2018 er utarbeidet, presentert for brannstyret og vedtatt i 
representantskapet. Handlingsplan 2018 er utarbeidet og vedtatt av 
brannstyret. 

 
  

KPI og «benchmarking»  

Utvikling av nøkkeltallsindikatorer (KPI) og sammenligning med andre brannvesen er satt opp som 
en særskilt utfordring i planperioden 2017 – 2020. I 2017 har brannvesenet følgende delmål på 
dette område: 
 

1. Presentere KOSTRA-tall for ABBV og sammenlignbare brannvesen for 
brannstyret. 

Dette målet er utsatt til 2018 fordi ABBV deltar i utviklingsprogram  for benchmarking 
sammen med 7 andre store brannvesen. Prosjektet er initiert av KS-Bedrift og skal 
levere første sett med indikatorer i 2018.  Brannvesenene som deltar i prosjektet er: 

 Rogaland brann- og redning IKS 

 Oslo Brann- og redningsetat 

 Bergen brannvesen 

 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 

 Vestfold interkommunale brannvesen IKS 

 Drammensregionens brannvesen IKS 

 Nedre Romerike brannvesen IKS 

 Asker og Bærum brannvesen IKS 
  

2. Iverksette tiltak for å nå disse nøkkeltallsindikatorer 

a. 1,5 %-poengs reduksjon av både langtidsfravær og egenmeldt fravær 
Vårt mål i forhold til fravær er ikke nådd. Langtidsfraværet er uendret på 4,1%. 
Det egenmeldte fraværet er redusert fra 0,7% til 0,6%. Det totale fraværet er 
redusert fra 5,3 % til 5,2 %. 
 

b. Mindre enn fem skader på personell (inkl. idrettsskader) og mindre enn fem 
skader på materiell (inklusiv bilskader) 
Vårt mål i forhold til skader på personell er nådd, mens vårt mål i forhold til 
skader på materiell er ikke nådd. 
Vi har hatt tre skader på personell, herav en er innånding av slipestøv under 
innsats og to mindre skader under trening.  
Vi har hatt ti skader på materiell herav et slangebrudd under øvelse, en mindre 
brann i treverk under stålplategulv etter en varm øvelse på Isi og åtte bilskader. 
 

c. 3 % økning av de samlede inntektene (ikke bare alarminntekter) 
Vårt mål om 3 % økning av de samlede inntektene er nådd. Våre samlede 
inntekter økte fra 26,1 million i 2016 til 30,9 millioner i 2017 (18 % økning). Målet 
er nådd. 
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BRANNFOREBYGGENDE AVDELING 

Foto: ABBV 
 
Mål forebyggende:  
Forebygge sannsynligheten for og redusere konsekvensene av brann. 

 
Tiltak: Gjennomføre og tilpasse det brannforebyggende arbeidet i henhold til 

forskrift om brannforebygging. Arbeidet skal skje med bakgrunn i 
føringer i Stortingsmelding nr. 35, Brann- og eksplosjonsvernloven § 11 
og føringene gitt i NOU2012:4 Trygg Hjemme  
 

Delmål forebyggende: 
 

3. Kompetanse internt 

 

 Forebyggende personell skal gjennomføre «Lean innovasjonsprosjekt» for å øke 
kompetanse på innovasjon og forbedringsarbeid. Kompetansen skal særlig bidra til 
å finne riktige tiltak i det forebyggende arbeidet. 

 
 Alle ansatte ved forebyggende avdeling har vært med på et forholdsvis omfattende 

opplæring- og utviklingsarbeid for å lære prinsippene i LEAN-metodikken for å 
utvikle innovasjonstenking og metodikk. LEAN-metodikken er nå implementert i alt 
plan- og utviklingsarbeid i avdelingen.  

 
Målet er nådd  

 
4. Allmenheten 
   

 Delta i nasjonale kampanjer i henhold til avdelingens tiltaksplan. 
 

 Komfyrvaktkampanjen 
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 8. februar var den nasjonale komfyrvaktkampanjen og vi markerte dagen og uken 
med mye spredning av informasjon samt flere aktiviteter. Flere saker ble publisert 
i Budstikka, i tillegg til informasjon i begge kommunenes informasjonsaviser, 
Facebook, nettsider og plakater på flere bibliotek. Vi delte ut og monterte to, én 
hos Fontenehuset i Asker og den andre hos en 73 år gammel dame i Bærum. Vi 
hadde også besøk på Asker brannstasjon av Holmen Y’s men (seniorer)i 
forbindelse med kampanjen. Videre var (og er) komfyrbranner og komfyrvakt et 
sentralt tema på ABBV’s stand/vegg på Atri-X i Sandvika. 

 

 
ABBV’s «vegg» på Atri-X i Sandvika 
 

 Studentkampanjen  

 I år fokuserte vi på informasjon til elever ved Norges Toppidrettshøgskole 
(NTG) i Bærum. Vi delte ut brosjyrer i pizzastykke-format for å få fokus på 
komfyrbranner. Cirka 1/3 av studentene ved NTG bor på hybler. 

 I tillegg gjennomførte vi undervisning ved Holtekilen Folkehøgskole.  
 

 Brannvernuka med Åpen dag 

Brannvernuka, uke 38, arrangerte vi Opplevelsesdag for barnehagenes 
femåringer. Brannøvelse i hjemmet er fast tema i brannvernuka, som vi fokuserte 
på i ulike kanaler i forbindelse med kampanjen. Åpen dag på Asker brannstasjon 
er en del av brannvernuka og flere tusen innbyggere var innom oss lørdag 23. 
september. Den nye ambulansestasjonen åpnet også dørene til vaskehallen der 
de hadde plassert en av sine biler til utstilling og visning.  I tillegg ble det 
tradisjonen tro arrangert en Åpen dag på Bekkestua brannstasjon på våren.  
Åpen dag ble godt dekket i flere kanaler, våre nettsider, Facebooksider og 
Budstikka. 

 

 Aksjon boligbrann med Røykvarslerens dag 
Røykvarslerdagen 1.desember ble markert med stands i sentrum av Asker og 
Bekkestua, hvor vi hadde bålpanne, delte ut sjokolade, brosjyre og hadde 
konkurranse. I tillegg hadde vi egen informasjonskampanje med konkurranse til 
boligselskaper med stor suksess. 64 borettslag og sameier meldte interesse, som 
totalt representerer nesten 5000 boenheter! To sameier fikk utlevert 
sikkerhetsposer med brosjyrer, røykvarselbatteri og sjokolade til sine boenheter 
og samtlige fikk e-post med informasjon om brannsikkerhet og oppfordring om å 
spre informasjon til sine beboere. Det ble også utført en «kveldsaksjon» hvor vi 
besøkte utvalgte områder med tilbud om brannsikkerhetssjekk av boligen. 

 
I tillegg hadde vi mye informasjon om aksjonen på abbv.no, Facebook og i 
kommunenes medier, samt oppslag på veiledningstorget i Asker.  
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Målet om deltakelse i nasjonale kampanjer er nådd.  
 

 Barn og ungdom skal ivaretas i henhold til avdelingens tiltaksplan  
 

 Femåringsprosjektet 
Det ble gjennomført opplevelsesdag på brannstasjonen som oppstart på 
femåringsprosjektet 2017/2018 i uke 38. Nærmere 1.600 femåringer deltok. 
Barnehagene forplikter seg til å følge undervisningsopplegget med Eldar og 
Vanja i barnas siste år i barnehage, samtidig oppfordres foreldre til blant annet å 
gjennomføre sikkerhetssjekk i hjemmet. Avslutningsshow for femåringsprosjektet 
med Eldar og Vanja 2016/2017 ble gjennomført på Kalvøya 23.mai. Nærmere 
1.500 femåringer fra 104 barnehager var til stede. 

 
 Brannvesenets julekalender (utarbeides i samarbeid med Nedre Romerike 

brann- og redningsvesen) 
2017 var et merkeår for Brannvesenets julekalender, med over 1 million kroner i 
støtte fra Gjensidigestiftelsens «Det store brannløftet». Dette har blant annet 
resultert i kostnadsfri påmelding og rekorddeltakelse fra 70 brannvesen fra 
nærmere 200 kommuner!   
 
I desember var nesten 24.000 personer inne på 
www.brannvesenetsjulekalender.no og vi har totalt 572.965 sidevisninger i løpet 
av måneden. På konkurransene som lå bak de 31 lukene mottok vi nærmere 
150.000 svar fra hele landet (inkl. hovedkonkurranse) 
 
4. klasseelever fra alle barneskolene i Asker og Bærum deltok i kampanjen og 
mottok undervisning, totalt underviste vi 2.500 elever. 
 

 Boliger med fyringsanlegg 
 

 Sikre at feietjenesten gjennomføres i henhold til eksisterende og nye 
avtaler gjeldende fra henholdsvis 1.1 og 1.3.2016 (Asker og Bærum). 
Kvalitetssikringen skal skje i henhold til gjeldende 
kvalitetssikringsdokument i henhold til egen tiltaksplan.  

 
Målet er nådd. 
 
 Utføre ca. 3.850 tilsyn samt feie ca. 5.150 pipeløp i Asker og ca. 7.750 tilsyn 

samt feie ca. 8.700 pipeløp i Bærum kommune. 
 

 Pipeløp (antall) Asker Bærum 

Mål 2017 – feide piper 5160 8732 

Antall feide piper 5462 5781 

+ Antall ikke feide piper (ikke 

klargjort for feiing/ikke 

hjemme) 92 1148 

= Totalt antall besøkte piper 5554 6929 

Treffprosent (Antall feide 

piper/Totalt antall besøkte 

piper) 98,3 % 80,1 % 

Måloppnåelse for perioden 

(Antall besøkte piper/Mål 

2017 – feide piper) 107,6 % 79,9 % 

 

http://www.brannvesenetsjulekalender.no/
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Tilsyn (antall) Asker Bærum 

Mål for 2017 – utførte tilsyn 3852 7754 

Antall utførte tilsyn 4351 6196 

+Antall ikke utført - ingen 

hjemme 

281 1222 

= Totalt antall besøkte 4 632 7418 

Treffprosent (Antall utførte 

tilsyn/Totalt antall besøkte) 

93,5 % 83,4 % 

Måloppnåelse for perioden 

utførte tilsyn (Antall besøkte 

tilsyn/Mål for 2017 – utførte 

tilsyn) 

120,2 % 95,6 % 

Registreringer   

Antall avvik ved 

fyringsanlegg 

626 5300 

Feil ved varslingsutstyr 152 715 

Feil ved slokkeutstyr 411 1594 

Feil ved rømningsvei 0 19 

 
Mål-tallene kan være unøyaktige fordi det totale antall fyringsanlegg endres hvert år og fordi de 
geografiske grensene for hvor det skal feies ofte justeres i løpet av året. I løpet av 4 år (en 
runde) vil dette utjevnes.  
 

Målsettingen for feiing og tilsyn kan avvike på grunn av behovsprøvingen som gjør 
at noen kunder får hyppigere besøk enn hvert fjerde år. Dette kan da føre til en 
måloppnåelse over 100 %. 
 
Feie- og tilsynstjenester AS (Asker) sin treffprosent og måloppnåelse vurderes som 
tilfredsstillende. Feieren AS (Bærum) sin måloppnåelse (treffprosent) vurderes som 
ikke tilfredsstillende med hensyn til feiing. Denne skal ligge på over 90 %. Det er 
gjennomført flere tiltak for å heve treffprosenten. ABBV arbeider med 
brukerundersøkelser for å finne årsaker til den lave treffprosenten. 

   
Registreringstallene over avvik kan være høyere en det som er reelt. Dette fordi 
registreringssystemet (Komtek) opererer med «avtalenummer». Dersom alle i et 
boligselskap (sameie eller liknende) har samme avtalenummer og det registres ett 
avvik på en adresse vil avviket registrere seg på alle adressene i boligselskapet. 
Leverandøren av Komtek arbeider med å finne en metode for å ta ut mer nøyaktige 
tall. 

 
Det arbeides kontinuerlig for å sikre lik opplevelse av tjenesten uavhengig av 
kommunetilhørighet. Det er fortsatt for stor differanse mellom antall avvik i Asker og 
i Bærum. ABBV vil fortsette å arbeide for at leverandørene har like kriterier for å 
fastslå hva som er avvik. 
 
Forskrift om brannforebygging, som trådte i kraft 1.1.2016, legger føringer på at 
fritidsboliger skal motta feietjenester på lik linje med boliger. Vi er representert med 
en person i et regionsamarbeid med nabobrannvesen for å finne en felles løsning 
for denne nye tjenesten i regionen. 
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 Byggesak og annen saksbehandling skal ivaretas i henhold til avdelingens 
tiltaksplan 
 

Antall saker  2017 Målet 
nådd i 
2017? 

Antall 2016 

Byggesaker 51 Ja 50 

Brannfarlig vare (lagring) 66 Ja 61 

Eksplosive varer (særlig 
fyrverkeri) 

149 Ja 105 

Feieroppfølging inkl 
fyringsanlegg 

351 Ja 447 

Reguleringsplaner 58 Ja 65 

Overnatting/annerledes 
bruk 

179 Ja 207 

 
 

5. Utsatte grupper - «Trygg hjemme» skal ha høyeste prioritet og ivaretas ved tiltak 
beskrevet i avdelingens tiltaksplan 
 
Bistå kommunene i Trygg Hjemme-arbeidet slik at de ivaretar sitt ansvar overfor 
utsatte grupper. 

 Det er utarbeidet nye separate samarbeidsavtaler med hver av eierkommunene 
(gjeldende fra august 2017 til august 2019) 

 En koordinator for Trygg Hjemme-arbeidet fra hver kommune kom på plass fra 
høsten 2017 (finansiert med midler fra «det store brannløftet») 

 Vi har hatt flere fra andre brannvesen som har hospitert hos oss i løpet av 2017 
for å erfare  
o hvordan Trygg Hjemme i ABBV er forankret,  
o samhandling med kommunene,  
o intern organisering og  
o hvordan det arbeides praktisk i hverdagen 

Målet er nådd 

 
Respondere og følge opp bekymringsmeldinger (forventer mer enn 100) 

 Antall Stengevedtak:  1 
 Antall tvangsryddinger:  0 

 Antall saker i Asker kommune: 56  

 Antall saker Bærum kommune: 92  

 Mottatte bekymringer:  148 

 Avsluttet:    131 
 
6. Virksomheter med særskilt risiko ivaretas gjennom tilsyn og andre tiltak 

beskrevet i avdelingens tiltaksplan. 
  Gjennomføre behovsprøvde aktiviteter 

(tilsyn/befaring/informasjon/veiledning) i særskilte brannobjekter og 
virksomheter som håndterer farlig stoff (gassanlegg) slik at innsatsen 
rettes mot de områder som gir størst sikkerhetsmessig gevinst.  

 
Målet er nådd 
 
 Gjennomføre informasjonstiltak i form av minst to kostnadsfrie foredrag i 

internkontroll for boligselskaper.  

 
Målet er nådd 
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 Gjennomføre informative besøk i minimum 5 restauranter/utelivsbransjen.  

Målet er nådd  
 
Tilsynsarbeidet skal videreutvikles med fokus på blant annet: 

 Effektivisering av tilsynsprosess gjennom innovasjonsarbeid 

 Risikobasert tilsyn 

 Befaring med informasjon og veiledning  

 Gjennomføre etterkontroller/oppfølging av tilsyn/befaring der dette vurderes 
nødvendig 

 Gjennomføre seksjonsmøter/fagmøter for utvikling og kompetanseheving 

 Utføre enhetlig og korrekt saksbehandling gjennom kvalitetssikring 
 
Målet er nådd for videreutvikling av tilsynsarbeidet. 
 

 
7. Informasjonskanaler i det forebyggende arbeidet skal benyttes i henhold til 

avdelingens tiltaksplan. 
 

Facebook  

 2510 personer følger siden  

 Fordelingen er slik: 62 prosent menn og 37 prosent kvinner.  

 Flesteparten er i alderen 25-54 år 

 Flesteparten av tilhengerne bor i Asker, Bærum, Oslo og omkringliggende 

kommuner 

 Det er disse sakene som har nådd ut til flest personer.  
- Sak om dårlig plass til brannbiler/»hjelp oss frem» nådde ut til 24.171 

personer.  
- Sak om «Hva gjør jeg hvis det begynner å brenne?» nådde ut til 8.866 

personer.  
- Sak om brannøvelse på Varmestua i Asker nådde ut til 9.577 personer. 

 Målet er nådd 
 

     www.abbv.no 

 Nesten 100.000 sidevisninger gjennom året   
 Nesten 30.000 ulike personer har vært inne på våre nettsider i løpet av året. 
 Av de som besøker nettstedet, er det veldig lik fordeling mellom kjønnene; 

kvinner (47%) og menn (53%) 
 De aller fleste som besøker nettstedet er fra 25 år til 54 år 
 Av disse så har omtrent halvparten brukt desktop og den andre halvparten 

enten mobil eller nettbrett (aller flest i denne andelen er mobilbrukere) 
 I snitt så har hver besøkende vært inne på nettsidene i 1 minutt og 36 

sekunder. Det betyr at innholdet mest sannsynlig har vært relevant og tekst 
er lest. 

 Topp fem mest besøkte sider på www.ABBV.no: 

 Jobb i ABBV 

 Kontakt 

 Bål og bråtebrenning 

 Hvordan bli brannkonstabel 

 Feietjenesten 
Målet er nådd 

 
 
 
 
 
 

http://www.abbv.no/
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110 - SENTRALEN  

 

 
Foto: ABBV 

  

 
Gjennomsnittlig behandlingstid i sentralen på bekreftede branner fra melding kommer inn til 
enhetene er alarmert, var 104 sekunder (68 sekunder i 2016). Dette er innenfor Oslo brann- og 
redningsetats krav til 110-sentren, men er 36 sekunder over det målet ABBV hadde til 110-
sentralen i Asker (60 sekunder).   
 
Delmål 110-sentralen: 
 

8. Avvikle ABBV-110 på faglig god måte med faglig god tjeneste til siste dag. 

Målet er nådd.  
 
9. Etablere felles 110-sentral med OBRE 01.03.17 

Målet ble nådd 21.02.2017.   
  

 Fullføre arbeidet i alle arbeidsgrupper 
Målet ble nådd. Arbeidsgruppen nådde sine mål 

 Ivareta ansatte i omstillingsprosessen 
Målet ble nådd. Ansatte ble godt ivaretatt i prosessen 

 Avvikle all ferie og så mye avspasering som mulig 
Målet ble nådd. Ferie og avspasering ble avviklet. Noe avspasering ble kompensert 
med lønnsutbetaling 

 
ABBV er fornøyd med prosessen med å etablere en ny 110-sentral på Lysaker hvor Oslo brann og 
redningsetat (OBRE) er vertskommune. Vi er fornøyd med deler av den leveransen vi får fra 
OBRE, men vi er ikke fornøyd med tilgjengeligheten i talegruppen (sambandskanalen) vi 
deler med OBRE mot 110-sentralen. ABBV opplever også at det som kritisk at det er for mye 

kommunikasjon på vår felles taleguppe mot 110-sentralen. 
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Alarm- og utrykningsstatistikk: 

 

1 Redningsoppdrag og andre akutte innsatser 
2  Bistand helse og politi er slått sammen i 2014 og 2015 
3  Vannskader og andre skadebegrensende tiltak unntatt 

RVR etter brann  
4  Ny hendelseskode fra 2016.  
*  Inkludert i andre hendelsestyper 

 

Utrykningsstatistikk 2001-2017  
og diagram 2014-2017 
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BEREDSKAPSAVDELINGEN 

 
Foto: ABBV 

Mål beredskap:  
Ved branner og akutte ulykker skal utrykningsstyrken være underveis for å hjelpe (forspenningstid) 
innen 60 sekunder i tidsperioden 07-23 og 90 sekunder i tidsperioden 23-07, etter mottatt 
alarmmelding. 
Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og 
omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte 
industriområder. Utrykningstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter i tettstedet. 
 
Holde bygninger, biler og utstyr i sikkerhets- og driftsmessig forsvarlig stand, på økonomisk sett 
mest gunstig måte. 

  
Vi innfridde ikke målene til forspenningstid. Gjennomsnittlig forspenningstid i tidsrommet fra 07-23 
var 64 sekunder og 94 sekunder i tidsrommet fra 23-07.  

Innsatstiden er tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på innsatsstedet 
(forspenningstid + kjøretid + 1. minutt for etablering på innsatsstedet). Innsatstiden var i 
gjennomsnitt 8 minutter og 54 sekunder, basert på våre 77 branninnsatser. Vi overholdt 
innsatstiden, som er fastsatt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, til alle 
typer objekter i 2017. Målet om innsatstid er nådd. 
 
Vi innfridde nullvisjonen, der ingen skal skades eller omkomme i brann. Vi er ikke kjent med at 
noen ble alvorlig skadet i brann i Asker og Bærum i 2017.  
 
Det var 77 bygningsbranner i 2017 (58 i 2016), hvorav 25 (21 i 2016) i Asker og 52 (37 i 2016) i 
Bærum. De samlede brannskader anslås til ca. 160 millioner kroner for Asker og Bærum i 2017. 
Brannene i et industribygg i Neslia og i et industribygg på Løxa/Rud var store og krevende. 
Næringsbygget i Neslia hadde mange leietagere og næringsdrivende. Vi klarte å begrense 
brannen til den delen av bygget hvor brannen startet, slik at det kun ble en virksomhet som ble 
rammet. Vi anslår at skadene ved disse to brannene kan beløpe seg til over 100 millioner kroner. 
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De fleste andre brannene ble slukket raskt og vi bidro til berging av boliger, verdifulle eiendeler og 
materiell.  
Det anslås at ABBV i disse brannene reddet verdier for over 500 millioner kroner. 
 
Nedenfor er branner med anslåtte brannskader over 0,5 million kroner listet opp. 
 

Asker Adresse Kroner Merknader 
 

29/8-17 Alf 
Kristoffersensvei  

20. millioner Bilforhandler. Vi reddet verdier for 
anslagsvis 200 millioner kroner.   

Bærum 

 
   

06/04-17 Neslia 30. millioner Lagerbygg med omfattende skader. Vi 
reddet verdier for anslagsvis 100 
millioner kroner. 

09/05-17 Griniveien  3. millioner Stabbur totalskadd.  

10/8-17 Geita   5. millioner Brannskadd hus på øy. Vi reddet 
verdier for anslagsvis 5 millioner kroner. 

17/08-17 Grimsøya  5. millioner  Totalskadd hytte.  

22/10-17 Caroline 
Øverlands vei 

 1. millioner  Brann og røykskadd enebolig. Vi reddet 
verdier for anslagsvis 20 millioner 
kroner.  

07/11-17 Løxaveien 15 70. millioner  Totalskadd bygning bestående av 
verksted, kirke og kalesjeskredder.   

 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) innførte nye statistikkoder i 2016. Mange 
av dem er sammenfallende med tidligere statistikkoder, men det er noe avvik. Avbrutt utrykning er 
en ny kategori hvor vi ikke vet hva slags utrykning som er avbrutt. Tidligere år er antagelig disse 
hendelsene fordelt på blant annet «løst av 110-sentralen» (som ikke vises i statistikken), «unødig 
brann» eller «innbrudd». 
 
Med avbrutte utrykninger i 2017 har antall utrykninger sunket fra 4.478 i 2016 til 4.300 i 2017. 
Dette var en nedgang på 3,9%, sammenlignet med året før. Unødige brannalarmer (1.403 
utrykninger) og innbruddsalarmer (855 utrykninger) representerte 52,5 % av antall utrykninger. 
Resterende utrykninger var avbrutte utrykninger (591), bistand til politi eller helse (175), 
trafikkulykker (129 utrykninger), vannlekkasjer og andre utrykninger.  
 
126 personer ble registrert skadet i trafikkulykker i Asker og Bærum i 2017. ABBV rykket ut til 129 
trafikkulykker i 2017, mens det var 150 utrykninger til trafikkulykker i 2016. Nedenfor vises oversikt 
over antall trafikkulykker med skadde og omkomne siden 1999.  
 
 

År Antall 
trafikkulykker 

Omkomne Skadde 

1999 226 5 295 

2000 217 8 282 

2001 252 10 352 

2002 271 3 350 

2003 267 3 393 

2004 261 7 392 

2005 211 1 301 

2006 236 0 343 

2007 247 1 390 

2008 242 2 342 

2009 196 5 283 

2010 180 3 242 
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2011 186 0 254 

2012 163 0 247 

2013 141 1 184 

2014 140 1 176 

2015 120 1 157 

2016 137 1 185 

2017 129 3 126 

 
Delmål beredskap: 
 

9. Ingen ulykker eller alvorlige nestenulykker 
Vi har hatt 8 bilskader og 3 personskader. De fleste bilskadene har vært små, hvor skadene 
har vært under 10.000,- kroner. Ingen av personskadene var veldig alvorlige. To av dem 
oppsto under fysisk trening. Ingen av bilskadene oppsto i forbindelse med noen alvorlige 
ulykker. Vi har ikke mottatt noen rapporter om alvorlige nestenulykker. Hvis vi skal betrakte 
hver bilskade og personskade som ulykke, kan vi ikke si at målet er nådd. Vi er imidlertid 
fornøyd med at det har vært så få bilskader og personskader.  
 

10. Gjennomføre operativ ledertrening på ulike nivå. Ledertreningen vil primært bli 
gjennomført på vakt, hvor de ulike ledernivåene blir øvet. 

Operativ ledertrening er gjennomført på ulike nivå, flere ganger i løpet av året. 
Ledertreningen ble gjennomført på vakt og i ordinær arbeidstid. Vi har i tillegg deltatt på 16 
store PLIVO-øvelser (pågående livstruende vold), sammen med ambulansetjenesten og 
politiet. Målet er nådd. 
 

11. Revidere og oppdatere standardrutinene ved innsatser. Revideringen skal definere 
ansvar og oppgavefordeling ved ulike innsatsnivåer (innsatser med enhet(er) fra en 
og/eller flere brannstasjoner), samt i hendelser med bistand fra nabobrannvesen. 
Reviderte rutiner skal i større grad implementere tiltak som reduserer skadelig 
røykeksponering i innsatser og ved øvelser.  

Standardrutinene er revidert og oppdatert. Vi har også gjennomført større øvelser med 
nabobrannvesen, for å vurdere hvordan de fungerer i praksis. Standardrutinene vil jevnlig 
bli revidert og oppdatert. Målet er nådd 
 

12. Gjennomføre opplæring og ta i bruk de nye mannskapsbilene. 

Opplæring er gjennomført og alle mannskapsbilene ble satt raskt i drift etter levering. Målet 
er nådd. 
 

13. Øke kompetansen og gjennomføre interne kurs for brannliftsjåfører og båtførere. 

Interne kurs for brannliftsjåfører og for båtførere er gjennomført. Målet er nådd. 
 

14. Delta på, eller gjennomføre kurs for å øke kompetansen i bruk av skjærslukker og 
CAFS (Compressed Air Foam System), samt i forhold til bruk av skum og skumteori. 

Regional «skjærslukkergruppe» er etablert. ABBV hadde mange representanter på 
kurs/seminar i bruk av skjærslukker. En person har vært på instruktørkurs i bruk av 
skjærslukker. Målet i forhold til skjærslukker er nådd. Det er ikke gjennomført tilsvarende 
kompetanseløft for skumsystemet CAFS (compressed air foam system). Målet er ikke nådd 
i forhold til CAFS og videreføres derfor til 2018. 
 

15. Revidere rutiner og retningslinjer, sammen med den nye 110-sentralen og Oslo 
brann- og redningsetat. 
Den nye 110-sentralen har blitt mye bedre til å sørge for at ABBVs utrykningsmønster blir 
fulgt. Månedlige møter med 110-sentralen har bidratt til bedre samhandling og bedre 
samarbeid med Oslo brann- og redningsetat, samt økning i antall utrykninger over 
kommunegrensene. Dette bidrar til at skadelidte får hjelp fra beredskapsenheter som 
kommer raskest frem til innsatsstedet. Målet er nådd. 
 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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16. Revidere sambandsreglementet   

Sambandsreglementet er revidert, men vi har ikke kommet til enighet med OBRE om felles 
sambandsreglement del 3. Blant annet anser beredskapsledelsen det som helt nødvendig 
og for å unngå at tidskritisk informasjon går tapt at ABBV får egen talegruppe mot 110-
sentralen. Både OBRE og ABBV benytter nå samme talegruppe mot 110-sentralen og 
risikoen er stor for sammenfallende tidskritiske hendelser, hvor det er stor risiko for at kritisk 
informasjon kan gå tapt. 
 

17. Etablere kontorplasser/landskap i 3 etasje på Asker brannstasjon. 

Kontorplasser/landskap er etablert. Målet er nådd. 
 

18. Utbedre påpekte mangler etter gjennomførte vernerunder. 
Påpekte mangler etter gjennomførte vernerunder er utbedret. Målet er nådd. 
 

MARKEDSAVDELINGEN  

 
Foto: ABBV 
 
Mål markedsavdelingen:  
Fortsatt satse på bolig og borettslag samt ta vare på eksisterende kunder slik at vi kan beholde 
dagens struktur og utnytte de interne ressursene vi har til rådighet. Markedsavdelingen skal være 
med å bidra til at ABBV når sin hovedmålsetting; fokus på å redde liv.  
 

 
Delmål markedsavdelingen: 
 
19. Øke omsetningen med 3% på alarmabonnement 

Omsetning fra alarmabonnementet ble på 23,3 mill, en økning på 7,4%. Konsumprisindeksen 

var på 3,7%.  42% av omsetningen kommer fra virksomheter, 42% fra boligkunder og 16% fra 

boligsameier. Gebyr fra unødig utrykning kommer i tillegg. Målet er nådd. 
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20. Implementere nye rutiner og oppgaver som markedsavdelingen skal overta fra 110-
sentralen når den flyttes 
Markedsavdelingen overtok oppgaver som 110-sentralen tidligere hadde ansvar for i 
forbindelse med alarmkunder, blant annet testing av alarmsignaler fra kunder og montører, 
sporing av testalarmer, utkjøring av utrykningsrapporter som grunnlag for gebyr, oppfølging av 
batterifeil, fag/systemansvar for ClickSence og Transfire 8 Alarm, endring av 
kundeopplysninger og avviksbehandling i forbindelse med Keylink nøkkelboksservice. Nye 
rutiner er utarbeidet og opplæring er blitt gjennomført. Målet er nådd. 

 
21. Implementere nye rutiner og oppgaver i forbindelse med Transfire8 Alarm. 

Datasystemet vil bli videreutviklet i 2017   

Transfire 8 Alarm ble oppgradert 4 ganger i 2017. Det var særlig en oppgradering som ga 
forbedrede funksjoner for markedsavdelingen. Rutiner ble oppdatert og opplæring er 
gjennomført. Målet er nådd. 

 

 

22. Iverksette og følge opp tiltak for å redusere antall unødige utrykninger (månedlig) og 
avvik (fortløpende). 
Avdelingen har sterk fokus på å redusere antall unødige utrykninger blant annet for å redusere 
belastningen for beredskapsavdelingen. Vi jobber både med avvik som fortløpende blir 
rapportert fra beredskap og ved systematisk oppfølging hos de kundene som har flest unødige 
utrykninger. Målet er nådd.  

 

23. Utarbeide og implementere nye oppgaver og rutiner i forbindelse med nytt anbud med 
(mulig) nye samarbeidene installatørfirma, nye alarmanlegg, prisstruktur etc. 
I januar 2017 inngikk ABBV ny anbudskontrakter med to installatørfirmaer, Ørnulf Wiig 
Installasjon AS og Trygge Rom AS, som nå monterer boligalarmanlegg hos boligkunder. Det 
er de samme firmaene som ABBV inngikk anbud med i forrige anbudsrunde. Målet er nådd. 

 
24. Ha sterk fokus på å gi god kundeservice med god tilgjengelighet på telefon og rask 

respons på skriftlige henvendelser  

Avdelingen har fokus på å yte god kundeservice ved å ha god kunnskap og ha god 
tilgjengelighet både på telefon, mail og ved personlig oppmøte av kunder. Telefonen er alltid 
betjent i mellom kl. 8-15. Vi regner med at kundebehandlerne har behandlet ca 11-12.000 
telefonsamtaler i løpet av 2017. Vi har som mål å besvare mail innen neste virkedag. Målet er 
nådd. 
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AMINISTRATIV AVDELING  

 
Foto: Colourbox 
 
Mål administrasjon: 
Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/saksbehandling, budsjett, 
regnskap og rapportering. 

 
 
 
Delmål administrasjonsavdelingen: 
 
25. Utarbeide og ta i bruk elektronisk personalhåndbok i samarbeid med 

programleverandøren Infotjenester. 
Elektronisk personalhåndbok ble tatt i bruk 23. mars 2017. Målet er nådd. 

 
26. Igangsette overføring av fravær fra GAT til Visma. 

Utsettes til 2018 da vi nedprioriterte dette i 2017, grunnet kapasitetsutfordringer (ubesatt HR-
stilling i perioden 01.08.2017 – 06.11.2017). Målet er ikke nådd. 

 
27. Kartlegge og vurdere GAT-turnus for bedre utnyttelse av systemet.  

Herunder: Nye/ubrukte funksjoner, brukertilganger, opplæringsbehov, systemendringer 
og konsekvenser av at 110-sentralen blir borte.. 

Vi ser i ettertid at dette er en løpende driftsoppgave som ikke burde ha ligget som et spesifikt 
mål i 2017. GAT-turnus er et verktøy i kontinuerlig endring. 

 
28. Oppgradere Unit 4 Agresso World Økonomi til Milestone 6, samt gjøre nye 

tilleggsmoduler tilgjengelige for våre brukere på self service (høst 2017). 

Asker kommune har bestemt seg for å utsette oppgraderingen av Agresso til 2018. Målet er 
ikke nådd. 

 
29. Utarbeide rutiner som skal brukes ved kontroll av fakturaer/andre overføringer til/ fra ny 

samlokalisert 110-sentral. 

Tett oppfølging og god dialog er etablert med økonomipersonell i OBRE. Målet er nådd. 
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30. Forberede en eventuell overgang til elektronisk personalarkiv. Fremdrift i dette 

prosjektet styres av Asker kommune.  

Det er avholdt løpende prosjektmøter gjennom året. Det vil bli opprettet en sikker sone i vårt 
saksbehandlerprogram ESA i 2018 som vil sikre sensitive personopplysninger. Elektronisk 
personalarkiv vil bli satt i drift våren 2018. Personvern er godt ivaretatt i den sikre sonen. Målet 
er nådd. 

 
31. Videreutvikle økonomirapporteringen til de budsjettansvarlige i ABBV. 

Asker kommune har tatt i bruk en budsjett- og rapporteringsmodul som heter Framsikt. Vi har 
fått modellen demonstrert for å se om dette kunne være noe for ABBV å ta i bruk. Vi har 
kommet frem til at Framsikt er for stor og tung for ABBV og vil derfor jobbe videre i 2018 med 
å se på alternative løsninger. Målet er ikke nådd. 

 
32. Alle ansatte i adm. avd. skal ha en skygge som kan overta arbeidsoppgaver som må 

utføres når kollega har ferie/fravær. 

Det har vært jobbet kontinuerlig med kunnskapsdeling i avdelingen slik at løpende oppgaver 
som må utføres blir utført ved ferieavvikling/sykdom. Målet er nådd 
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET  

 
Foto: Budstikka 
 
Mål for helse, miljø og sikkerhet:  
ABBV skal arbeide aktivt for å forebygge ulykker, nestenulykker og helseskader. Vi skal skape et 
trygt arbeidsmiljø med høy trivsel. Driften skal påvirke ytre miljø minst mulig. Helse, miljø og 
sikkerhet skal planlegges og prioriteres høyere enn produksjon av tjenester og økonomi. 

 
33. Følge opp prosjekt Trygg på jobb  

Prosjektet Trygg på jobb ble avsluttet våren 2017. Vedtatte tiltak i handlingsplanen ble 
iverksatt i løpet av 2017. Hovedtiltaket var å implementere en ny avviksmodul, som er 
elektronisk og enkelt tilgjengelig for alle ansatte. I tillegg har tiltakene fra Trygg på jobb 
vedrørende kultur og holdningsarbeid vært satt på dagsorden på HMS-møter og opplæring. 
Målet er nådd. 
 

34. Følge opp handlingsplan for BHT 
Handlingsplanen for BHT ble utarbeidet i samarbeid mellom AMU og Synergi helse som 
bedriftshelsetjeneste-leverandør. ABBV har målrettede helseundersøkelser av alle i operativ 
tjeneste, slik lovkravet er. I tillegg tilbys helseundersøkelser for andre ansatte som ønsker å 
gjennomføre dette på fritid. I tillegg er BHT representert på alle AMU-møter, noe som sikrer 
overvåkning av ABBV sitt HMS-arbeid kontinuerlig. Målet er nådd.  

 
35. Utarbeide plan for eksosavsug på alle brannstasjoner.   

Det er utarbeidet plan for å vurdere om eksisterende ventilasjonsanlegg ivaretar og innfrir krav 
til kjemisk helse og inneklima, herunder eksosutslipp på alle brannstasjoner. Bærum 
kommune, som bygningseier av Bekkestua brannstasjon, Gjettum brannstasjon og Fornebu 
brannstasjon, er også involvert i dette arbeidet. Asker kommune vil bli involvert, når det gjelder 
Asker brannstasjon. Vi har utarbeidet følgende plan:  

Det skal gjennomføres luftmålinger for å vurdere om eksisterende ventilasjonsanlegg på 
brannstasjonene innfrir krav til kjemisk helse og inneklima, herunder eksosutslipp fra kjøretøy. 

Basert på luftmålinger vil aktuelle tiltak bli iverksatt for å innfri fastsatte krav. Siden både Bekkestua 
brannstasjon og Fornebu brannstasjon er planlagt erstattet fra 2024, vil man i størst mulig utstrekning 
søke å innfri kravene på disse stasjonene til lavest mulig kostnad. Målet er ikke nådd. 
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36. Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg 

I 2017 er det avholdt fem møter og utvalget har behandlet 68 saker. Utvalget er aktive i forhold 
til å oppsøke aktuelle HMS-saker, og det er et kontinuerlig fokus på å redusere uheldig 
eksponering i arbeidsmiljøet vårt, både kjemisk, fysisk og psykososialt. Målet er nådd. 

  
37. Gjennomføre vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg og følge opp avvik og 

merknader  
Vernerunde er gjennomført på alle stasjoner og på Isi øvingsanlegg. Standarden er 
gjennomgående svært tilfredsstillende, og ansatte signaliserte i all hovedsak trivsel og 
tilfredshet. Avvik er loggført og er fulgt. Målet er nådd. 
 

38. Behandle HMS-avvik systematisk og korrekt  

Avvik følges opp på alle AMU- og ledermøter. Innføringen av ny avviksmodul systematiserer 
saksgang og behandling av innkomne avvik. Målet er nådd. 

 
39. Følge opp forfallslisten 

Forfallslisten følges opp og er fast agendapunkt på alle AMU-møter. Målet er nådd. 
 
40. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte.  

ABBV har en rutinebeskrivelse for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Alle ansatte skal 
ha medarbeidersamtale årlig, men vi ser et forbedringspotensial i forhold til form og 
gjennomføring, særlig i beredskapsavdelingen, hvor det ikke er registrert gjennomført samtale 
på alle i GAT. Det vil bli utarbeidet nye maler og rutiner i 2018. Målet er delvis nådd. 

 
41. Sørge for at HMS settes på dagsorden i alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter. 

HMS er agenda på alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter. Likevel ser vi et 
forbedringspotensial særlig i forhold til avvikskultur. Det er viktig å etablere en kultur og 
struktur som muliggjør at viktige HMS-saker løftes opp i de rette fora, og at ABBV formidler en 
tydeligere kultur preget av ønske om å ta lærdom av avvik og hendelser og redusere 
sannsynligheten for at det samme skjer igjen. I 2017 har ABBV startet opp arbeidet med å 
utarbeide en elektronisk HMS-håndbok, som vil implementeres første kvartal 2018. Dette 
verktøyet vil også gjøre HMS-rutiner og systematikk mer tilgjengelig for alle ansatte. Målet er 
delvis nådd. 

 
42. Følge opp IA-arbeidet i ABBV iht vedtatte mål og delmål, herunder styrket tilrettelegging 

for alternative oppgaver 

IA-arbeidet følges opp på ledermøter og i AMU. ABBV jobber kontinuerlig for å nå våre IA-mål, 
og nærmeste leder og HR følger tett opp de aktuelle sykefraværstilfellene. Ved behov kobles 
fastlege, NAV og BHT inn, og vi jobber aktivt for å identifisere gode tilretteleggingstiltak som 
muliggjør størst mulig arbeidsnærvær. Målet er nådd. 

 
43. Jobbe aktivt for økt nærvær og at samlet sykefravær ikke blir høyere enn i 2009 (3,2%) 

Samlet sykefravær i ABBV lå på 5,2 % totalt, korttidsfraværet på 1,3 % og langtidsfravær over 
16 dager på 3,8 % i 2017, mot 5,3 % totalt i 2016. IA-målet om et sykefravær på tilsvarende 
2009-nivå er ikke nådd.  
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Sykefravær 01.01. – 31.12. 2017 
 

Stab 0,8 0,8 0 0,8 0 0,8 1 X*

Administrasjon 4,1 0,9 5 9,1 0,3 9,3 2,6 14,5 3,6

Forebyggende 1,8 1 10,3 12,1 0,6 12,7 4,5 8,8 4,8

Beredskap 1 0,4 1,8 2,8 0,1 2,9 4,5 2,8 3,6

110-sentral 1,5 1,5 0 1,5 0,0 1,5 7,9 4,0 5,2

Markedsavd. 2 1 14,7 16,6 0,2 16,8 15,3 7,9 6,2

Totalfravær 1,3 0,6 4,1 5,2 0,2 5,3 5,3 4,2 4,1

Totalt fravær 

2016

Totalt fravær 

2015

Totalt fravær 

2014

Totalt fravær 

2017

Totalt 

sykefravær
Avdeling

Fravær 

kortid %

Egenmelding 

%

Fravær 

langtid %
Sykt barn %

 
 
 

 
 
 
Diagrammet nedenunder viser fordelingen av sykefravær samlet for hele ABBV de siste 9 årene: 
 

 
 
 
44. Utarbeide handlingsplan for AMU 2018. 

Det er utarbeidet handlingsplan for AMU 2018. Målet er nådd 
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ÅRSRAPPORT ARBEIDSMILJØUTVALGET - ÅR 2017  
 

Arbeidsmiljøutvalget har i 2017 hatt følgende sammensetning; 
 
Arbeidsgivers representanter;  Arbeidstakers representanter; 
Anne Hjort (leder)    Ivar Eriksen  
Terje Albinson    Anders Martinsen/Camilla Loe Dahl 
Sverre Junker    Christian Hiorth (HVO) 
 
Jørn Røed har deltatt som representanter i saker vedrørende interne HMS-dokumenter. 
HR-rådgiver og bedriftshelsetjenesten har vært representert i alle møter. 
 
I 2017 er det avholdt 5 møter, og utvalget har behandlet 68 saker. 

 
A. Helse, miljø og sikkerhet 
Dette har vært en fast post på sakslisten i AMU-møtene. Mange HMS -dokumenter er revidert i 
løpet av året og det er utarbeidet flere nye HMS-dokument. Det har vært mye arbeid med 
utarbeidelse av elektronisk HMS-håndbok i samarbeid med Infotjenester. HMS-håndboken vil 
beskrive ABBV sitt systematiske HMS-arbeid bygd opp utfra Internkontrollforskriftens krav. 
Håndboken ferdigstilles i begynnelsen av 2018. 
 
B. Vernerunde  

Vernerunde er gjennomført på alle stasjoner. Standarden er gjennomgående svært 
tilfredsstillende, og ansatte signaliserte i all hovedsak trivsel og tilfredshet. Fortsatt kan det 
skriftlige arbeidet i etterkant av vernerundene forbedres 
 
C. Skader, nesten-ulykker og avvik 

AMU har behandlet skader på personer og biler. Det har vært åtte bilskader, men ABBV har 
totalt sett lite bilskader.   
I tillegg har det vært tre mindre personskader i løpet av 2017, to i forbindelse med fysisk 
trening.  

 
D. Trygg på jobb-prosjekt 

Trygg på jobb-prosjektet ble lagt frem for AMU 13.03.2017. Prosjektet ble avsluttet og overført 
til linjen. Den nye avviksmodulen ville fange opp en del av problemstillingene og forslagene til 
tiltak.  

 
E. Forfallsliste 
Forfallslisten er gjennomgått på alle AMU-møter og ABBV er i all hovedsak ajour i forhold til 
aktivitetene. Det har vært noe forsinkelser på gjennomføring av medarbeidersamtaler i 
beredskap og også noe usikkerhet knyttet til om alle ansatte har hatt medarbeidersamtale.  

 
F. Oppfølging av overtidsbruk 

AMU har på alle møtene hatt en gjennomgang av overtidsbruk og har nøye kontroll på ansatte 
som ligger høyt i oversikten. Det er ingen ansatte i ABBV som overstiger 300 overtidstimer i 
2017. Fire ansatte har over 200 overtidstimer i 2017.  

 
G. Lokaliteter og utstyr  
Mannskapet på vakt har utført mye malingsarbeid og oppussing på alle ABBVs 
brannstasjoner. Nytt toalett på Bekkestua er ferdigstilt og oppstart av utvidelse av 
damegarderoben i Asker er igangsatt.  
 
H. Fysisk test og helseundersøkelse  

Helseundersøkelse og arbeidstest ble gjennomført av Synergi Helse høsten 2017.  
Idrettsmerkeprøver og røykdykkertest ble gjennomført i tidsperioden september-desember.  
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I. Kollegastøtte  

AMU mener at ABBVs kollegastøttearbeid fortsatt er godt etablert og forankret blant de 
ansatte og i organisasjonen. ABBVs kollegastøttegruppe er et underutvalg av AMU, og har 
arbeidet aktivt også i 2017.   

 
J. Oppfølging av sykefravær/IA og AKAN  

Det har også i 2017 vært arbeidet internt med IA og AKAN. Sykefraværet endte på 5,2 % totalt, 
korttidsfraværet på 1,3 % og langtidsfravær over 16 dager på 3,8 %. ABBV har gode systemer 
for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, og både Lønn og HR bistår ledere og ansatte i 
oppfølgingsarbeidet.  
 
K. Nye Asker kommune 
Nye Asker kommune har vært et fast punkt på agendaen på AMU-møtene. Dette for å sikre 
informasjon til alle og informere om status i prosessen. Fokus på kommunesammenslåingen er 
et viktig tema for AMU, hvor det har vært diskutert tiltak for best mulig prosess og fallgruver vi 
må være oppmerksomme på.  
 
 

 

Marte Kristoffersen 

HR-rådgiver/AMU 
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Intensjonsavtale

Felles interkommunalt brannvesen

Nye Asker kommune og Bærum kommune



1 Bakgrunn

Asker kommune og Bærum kommune har som intensjon å videreføre det gode

samarbeidet disse kommunene har i dag om drift av felles brannvesen gjennom

et felles interkommunalt selskap (IKS). Dette i samsvar med gjeldende

selskapsavtale som trådte i kraft 1.1.2003. Selskapet skal ivareta
eierkommunenes ansvar for brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende og

kontrollerende tiltak.

2 Formelle forhold

Asker kommune skal slås sammen med Hurum og Røyken kommune fra

1.1.2020 (nye Asker kommune).

Asker kommune og Bærum kommune skal fremforhandle en ny selskapsavtale

for Asker og Bærum brannvesen IKS, med nye Asker kommune og Bærum

kommune som deltakere. Den nye selskapsavtalen skal tre i kraft fra og med

1.1.2020. Fra samme dato opphører gjeldende selskapsavtale.

Selskapsavtalen av 1.1.2003 for Asker og Bærum brannvesen IKS skal sies opp

innen 31.12.2017 itråd med selskapsavtalen § 20.

3 Elementer i endelig avtale

Asker og Bærum brannvesen IKS skal ha som formål, på vegne av de to

deltakerkommunene, å dekke de to kommuners plikter og oppgaver etter brann-

og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, samt plikter og oppgaver

etter forurensningsloven  §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensning.

Det er partenes intensjon at nåværende brannvesen i Røyken og Hurum

kommuner innlemmes i Asker og Bærum brannvesen IKS fra og med 1.1.2020.

Et fremtidig felles brannvesen skal gi styrket beredskap og trygghet for

innbyggerne i alle kommunene.

En endelig avtale skal innebære en tilsvarende god løsning som dagens løsning.

Fellesbrannvesen vil være økonomisk gunstig. Oppnådde
effektiviseringsgevinster som resultat av kommunesammenslåingen tilfaller nye

Asker kommune. Partene er enige om at ny brannordning ikke skal bli dyrere enn

dagens brannordning for Bærum kommune.

Et felles brann~ og redningsvesen for nye Asker og Bærum kommuner er anbefalt

av Agenda Kaupang i to rapporter datert 7.9.2017 og 27.10.2017. Dette

begrunnes i best mulig beredskap, men også en viss økonomisk
effektiviseringsgevinst.
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Partene er enige om følgende prinsipp for fordeling av fremtidige kostnader ved

driften av Asker og Bærum brannvesen IKS:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Med utgangspunkt i Agenda Kaupangs rapport med en framskrivning av

netto driftsutgifter, skal Asker kommune fra og med 2020 innbetale et

fastsatt grunnbeløp estimert til 8,5 mill kroner per år til driften av Asker
og Bærum Brannvesen IKS. Grunnbeløpet er fratrukket en antatt

effektiviseringsgevinst på 3,5 mnok.

Grunnbeløpets funksjon er å sikre at oppnådd effektiviseringsgevinst som

resultat av kommunesammenslåingen tilfaller nye Asker kommune, samt å

tilrettelegge for at Bærum kommunes kostnadsnivå ikke blir påvirket av
kommunesammenslåingen.

Endelig fastsettelse av grunnbeløpet vil følge samme logikk som i Agenda

Kaupang rapporten men basere seg på regnskapstallene for 2019.
Innbetaling av grunnbeløpet gjelder fra 2020 og reforhandles hvert 10år,

basert på prinsippene i intensjonsavtalen. Grunnbeløpet reguleres i

samsvar med den årlige deflatoren for kommunesektoren.

Gjennomføringen av strukturelle endringer, som får betydning for

grunnbeløpets beregningsgrunnlag, vil være grunnlag for å reforhandle

intensjonsavtalens pkt. 3 a.

Kostnadene til felles brannordning, fratrukket grunnbeløpet l pkt. 3 a,

fordeles på deltakerkommunene basert på innbyggerantallet i

kommunene, i samsvar med prinsippet om innskuddsplikt i nåværende

selskapsavtale.

Asker kommune dekker eventuelle merkostnader som er direkte relatert til

omstilling og 'omorganisering av brannvesenet, som et engangstilskudd.

Oppnådde effektiviseringsgevinster'som resultat av

kommunesammenslåingen tilfaller nye Asker kommune, se.

intensjonsavtalens pkt. 3 a og pkt.  3  b.

Beregnet husleie for nye og eksisterende brannstasjoner skal baseres på

et like-behandlingsprinsipp foralle brannstasjonene. Dagens husleienivå er

ans-tart til ca. 600-700 kr/m2.

Asker kommune påtar seg arbeidsgiveransvaret for eventuelle overtallige i

forbindelsen med etableringen av det nye Asker og Bærum Brannvesen

IKS.
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Dersom endelig avtale ikke er inngått innen utgangen av juni 2018, bortfaller

denne intensjonsavtale om partene ikke blir enige om forlengelse.
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Forord

Agenda Kaupang har vært engasjert av Asker kommune til å gi en vurdering og anbefaling om valg

av organisasjonsmodell for å ivareta brann- og redningstjenesten i den nye kommunen. Det er to

modeller som har vært vurdert: eget brannvesen for nye Asker kommune organisert som

kommunal virksomhet og interkommunalt selskap for nye Asker kommune og Bærum kommune.

Hver modell er vurdert etter ni kriterier fastsatt av oppdragsgiver.

I denne rapporten gis det en analyse av hvordan modellene tilfredsstiller kriteriene som den nye

organisasjonsmodellen skal ivareta. Analysene er basert på intervjuer med ledere og tillitsvalgte i

dagens modell og kommuner, og våre erfaringer fra liknende prosesser. På dette grunnlaget har vi

fremmet anbefaling om valg av modell for organisering av brannordningen for nye Asker kommune.

Ansvarlig konsulent for gjennomføring av analysen har vært Odd Helgesen.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Agenda Kaupang leverte ijuni 2017 rapport fra arbeidet med utredning av brannordning for nye

Asker kommune* Formålet med utredningen var å innhente et kunnskapsgrunnlag om dagens

brannordning i kommunene Hurum, Røyken, Asker og Bærum, og utrede konsekvensene ved

følgende alternative organisasjonsløsninger:

o Fortsatt interkommunalt brannvesen mellom nye Asker kommune og Bærum kommune

o Eget brannvesen for nye Asker kommune

o Eget brannvesen for Bærum kommune

o Samarbeid mellom eget brannvesen for Bærum kommune og Oslo brann- og redningsetat

For hver modell ble følgende konsekvenser utredet:

o Konsekvenser for dimensjonering

o Konsekvenser for bemanning

o Økonomiske konsekvenser for eierkommunene

o Mulige administrative konsekvenser

For nye Asker kommune og Bærum kommune var det av særlig interesse å få undersøkt hvordan

modellene vil virke inn på kommunens årlige driftsutgifter til beredskap og forebygging av brann og

ulykker. Det lå ikke i utredningens mandat å gi anbefalinger om valg modell for organisering av

brannordningen i nye Asker kommune.

l dette oppdraget som nå er gjennomført, har formålet vært å vurdere og anbefale hvilken

organisatorisk løsning som vil være best for nye Asker kommune. Dette gjelder:

o Eget brannvesen for nye Asker kommune organisert som kommunal virksomhet, og

o Interkommunalt selskap (IKS) mellom nye Asker kommune og Bærum kommune

1.2 Kriterier
Vurderingene bygger påfølgende ni kriterier:

Demokratisk styring og kontroll

Kommuner er underlagt demokratisk styring og kontroll, og sammenslåingen har bl.a. som

visjon å styrke lokaldemokratiet. Offentlighet og innsyn er grunnleggende for demokratiske

organisasjoner. Vurderingen skal angi hvilken betydning valg av organisasjonsmodell har

for demokratisk styring og kontroll.

Beredskap og kundefokus

Brann og redningstjenestene krever døgnkontinuerlig beredskap. Dette legger store

føringer på bemanning og lokalisering av nåværende og fremtidige tjenester.

7  Rapporten er senere rev/den‘ med justerte KOSTRA-tall.



Tjenestene skal utvikles i tråd med de krav og forventninger som kommer fra

myndigheter, samfunn og kunder.

Samfunns-, tettsteds-, bolig-, og næringsutvikling

Som plan og forvaltningsmyndighet for offentlig infrastruktur har kommuner en avgjørende

styring på hvordan arealene i kommunen kan disponeres.

En videre utvikling av tettsteder, med boliger og næring, er viktige satsingsområder i

intensjonsavtalen. Ivaretakelse av fremtidige utfordringer, slik som klimaendringer,

økende fortetting og etterslep i vedlikeholdet er sentralt. Vurderingen skal angi om og

hvilken betydning valg av organisasjonsmodell har for samfunns-, tettsteds-, bolig-, og

næringsutvikling.

Samhandling med basisorganisasjonen for å optimalisere kvalitet på den samlede
tjenesteproduksjonen

Kommunal virksomhet er omfattende og allsidig. Mange av tjenestene utvikles i tett

samarbeid med øvrige virksomheter og tjenesteområder. Det skal vurderes om valg av

organisasjonsmodell vil ha betydning for samhandling og øvrig kommunal

tjenesteproduksjon.

I vurderingen skal det også tas hensyn til at et mål for nye Asker, er at velferdstjenestene

skal være organisert så nær innbyggerne som mulig, og det skal sikres gode og

likeverdige tjenester til alle innbyggere og næringslivet.

Kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø

Rekruttering av kompetente medarbeidere og ledere er avgjørende for gode tjenester.

Innovasjon, tjenesteutvikling og digitalisering skjer i tett dialog innenfor fagområdet

regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og i samarbeid med kommunens øvrige tjenester.

Det skal vurderes om valg av organisasjonsmodell anses å kunne ha ulike konsekvenser i

for disse faktorene, som det på overordnet nivå er besluttet at det skal satses på i nye

Asker.

Økonomi, inklusive ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene

En målsetting med sammenslåingen er å bidra til ressursoptimalisering og effektivisering.

Det skal vurderes om de ulike modellene vil ha ulike konsekvenser i for økonomi og

effektivisering. Synliggjøring av inntekter og kostnader er viktig.

Investeringer; styring-, risiko-, og kostnadskontroll

Til grunn for sammenslåingen ligger et mål om videre vekst. Vurderingen skal angi om

valg av organisasjonsmodell vil ha betydning for styring-, risiko-, og kostnadskontroll.

Muligheter for strategisk tekning og langsiktig planlegging, samt effektivisering skal

vektlegges.

Ansattes rettigheter

For hver modell skal ansattes rettigheter beskrives og vurderes, både i forhold til dagens

organisering og ny(e) modeller. Dette skal omfatte rettigheter etter arbeidsmiljøloven,

pensjon og utviklingsmuligheter, annet (eks. IA bedrift, Iivsfasepolitikk, permisjoner,
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personalytelser). Evt. endringer for ansatte ved overgang fra en organisasjonsform til en

annen skal synliggjøres.

Gjennomføring av modell; transaksjonskostnader og overordnet Organisasjonsplan
og transaksjonsomkostninger

Som en del av vurderingen skal inntas transaksjonskostnader ved gjennomføring av de

ulike modeller, herunder eventuelle skatter, avgifter eller dokumentavgift ved overføring av

ansatte, eiendom og maskiner mv. med forslag til tiltak for å redusere disse.

1.3 Metode

Modellene - slik de er beskrevet i rapporten fra juni 2017 - har vært grunnlaget for hvordan de to

ulike modellene skal forstås. Vurdering og analyse av hvordan modellene oppfyller kriteriene omtalt

ovenfor er basert på innspill fra intervjuer og konsulentens egne vurderinger. Tabellen nedenfor gir

en oversikt over hvem som er intervjuet.

Tabell 1-1 lnformantkart

Kommunaldirektør Ragnar Sand Fuglum, x

Asker kommune

Kommunalsjef Morten Dyrstad og konstituert

kommunalsjef Linn Tautra Grønseth, Hurum

kommune

Eiendoms- og beredskapssjef Ulf Erik x

Knudsen, Røyken kommune

Brannsjef Tom Folvik, Røyken brann- og x

redningstjeneste

Brannsjef Nils Georg Nordskag, Hurum

brannvesen

Rolf Sigurd Sørensen, Fagforbundet Hurum x

Vegard Boberg, Fagforbundet Røyken

Jarle Haugsrud, TEKNA Hurum

Brannsjef Anne Hjort, Asker og Bærum x

brannvesen

Styreleder Asker og Bærum brannvesen Per x

Anders Owren

Ivar Eriksen, Fagforbundet Asker og Bærum x

brannvesen

Hovedfunn fra intervjuundersøkelsen ble sendt alle informantene til gjennomlesing og med

anledning til å kommentere og levere forslag til oppretting av beskrivelsen. Vi har gått gjennom



tilbakemeldingene og innarbeidet viktige synspunkter som ikke hadde kommet frem i
intervjuundersøkelsen.

2 Vu rderi n g av m odel l en e
I dette kapitlet gis det en vurdering av hvordan modellene oppfyller kriteriene fastsatt av Asker

kommune. Dette er kriterier som også skal benyttes ved vurdering av organisasjonsmodeller for

andre tjenesteområder der det i dag er interkommunale samarbeidsløsninger.

2.1 Demokratisk styring og kontroll

Ett av målene med kommunereformen har vært å styrke lokaldemokratiet. l Prop 96 S 2016 —

2017, kap. 2.1 vises det til at større kommuner kan redusere omfanget av interkommunalt

samarbeid og løse flere oppgaver selv. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene og

dermed økt selvstyre og en bedre maktspredning. Det er flere eksempler på at interkommunale

selskaper har utviklet seg i egen retning og har hatt svak administrativ og politisk kontroll. Dette

gjelder i hovedsak tjenester som er lite lovregulert.

Kjennetegn ved brannvesenet er imidlertid at dette er en gjennomregulert virksomhet med klare

krav til dimensjonering av både beredskap og forebygging av brann og andre ulykker. Det samme

gjelder kravene til kompetanse. Flere mener derfor at risikoen for å drive et brannvesen med avvik

fra lovbestemte krav er liten innenfor begge organisasjonsmodellene og vil ikke spille en

avgjørende rolle for valg av organisasjonsmodell for brannordningen i nye Asker kommune. Vi har

for øvrig registrert følgende argumenter for de ulike modellene:

Kommunal virksomhet

o Modellen gir det politiske nivået i kommunene mer direkte innsyn og kontroll med tjenesten

o Det ses som en fordel at kommunens administrasjon kan styre brannvesenet direkte uten å

gå veien om styret

o Man slipper å kontrollere og koordinere styringen og kontrollen av brannvesenet sammen

med en annen kommune

o Det er en ulempe at styringen av et interkommunalt selskap overlates til styremedlemmer

og ikke kommunepolitikere, selv om styremedlemmene er tidligere aktive politikere.

IKS

o Det ikke har kommet fram synspunkter om svak demokratisk styring og kontroll med

dagens IKS-modell for Asker og Bærum

o Eierkommunene har pr i dag en like tett styring av brannvesenet som med tjenester som er

organisert som en del av den kommunale virksomheten

Brannvesenet er etter vår vurdering et så lovregulert område at kommunestyrets politiske

handlingsrom er svært begrenset. For brannvesenets del vil organisasjonsmodellene være

likeverdig. Dette i motsetning til andre tjenester hvor kommunens handlingsrom er større og det

kan være behov for tettere politisk oppfølging legen organisasjon. Innenfor slike tjenesteområder

har kommunen behov for å ha full beslutningsmyndighet og ikke være avhengig av å koordinere

seg med andre kommuner.



2.2 Beredskap og kundefokus

Målsettingen er at tjenestene skal utvikles i tråd med de krav og forventinger som kommer fra

myndigheter, samfunn og kunder.

ingen av modellene vil på kort sikt føre til endringer i strukturen for beredskapsordningen for nye

Asker kommune. Det vil fortsatt være kasernert brannvesen i Asker og Røyken og

deltidsbrannvesen på Tofte. Valg av modell vil derfor i liten grad påvirke dimensjonering av

beredskapen for innbyggerne i nye Asker. Dette gjelder også om man velger interkommunalt

samarbeid med Bærum.

En oppfatning er at Røyken og Hurum har andre utfordringer enn Asker og Bærum når det gjelder

beredskap mot brann og ulykker. Det er en uttalt bekymring om beredskapen vil være like god

dersom man velger en IKS-modell. I en kommunal modell er det lettere å få forståelse for at
beredskapen skal styrkes «på bygda» får vi høre. Et eget brannvesen for nye Asker kommune vil

også være et relativt stort brannvesen. Tilhengere av modellen mener derfor at modellen vil være

stor og robust nok til å imøtekomme vekst innenfor fagområdet brann. Den nye kommunen har

arealer i Hurum kommune som er under oppbygging til øvingsanlegg. Dette anlegget kan

oppdimensjoneres for å løse det behovet som eget brannvesen for nye Asker har for øvingsanlegg.

Det argumenteres også for at kundeservice og kundefokus vil være bedre i en kommunal

virksomhet uten at dette utdypes nærmere.

Argumentene som fremføres for å velge IKS-modellen er at modellen skårer bedre når det gjelder
robusthet/redusere sårbarhet, øke mulighetene for spesialisering og bygging av kompetanse.

Mulighetene for å bygge en bredere og mer spesialisert kompetanse blir beskrevet å være bedre.

Ved større hendelser kan profesjonelt mannskap innkalles og det blir enklere å gjennomføre

sideforflytting av beredskap. Bistandsplikten tilsier imidlertid at det må være beredskap for

sideforflytting uansett hvilken modell som velges. IKS-modellen som innebærer at man har en

større organisasjon å spille på, vurderes å være bedre i stand til å møte og ivareta større oppdrag

og mulighet til utnyttelse av beredskap, felles utstyr og kompetanse. Det fremheves også at IKS-

modellen - i kraft av å være større brannvesen - er mer attraktivt i rekrutteringsøyemed. Modellen

gir dessuten bedre tilgang til opplæringsområder - slik som på lsi - enn det et eget brannvesen for

nye Asker vil gi. Et viktig poeng er at flere biler kan øve sammen uten å kalle inne frimannskaper.

Etter vår vurdering vil begge modellene ivareta kravene om beredskap og kundefokus. Vi mener

imidlertid at brannvesen organisert som IKS skårer bedre enn en modell basert på at brannvesenet

er organisert som kommunal virksomhet. Mulighetene for å bygge opp en bredere og mer

spesialisert kompetanse er vektlagt. Dette gjelder både beredskap og forebygging av brann og

ulykker.

2.3 Samfunns-, tettsteds-, bolig- og næringsutvikling
Oppdraget har vært å vurdere om og hvilken betydning valg av organisasjonsmodell har for

samfunns-, tettsteds-, bolig- og næringsutvikling. Spørsmålet er relevant fordi det innenfor

grensene for nye Asker kommune må forventes å bli gjennomført flere store og små utbyggings- og

utviklingsprosjekter som krever samarbeid og kontakt med brannvesenet. lntervjurunden ga oss få

synspunkter om hva som er fordeler og ulemper ved de aktuelle modellene.

Etter vår vurdering er modellene likeverdige når det gjelder rolle og betydning for samfunns-,

tettsteds-, bolig- og næringsutviklingen. Det er vanskelig å beskrive ulikhetene mellom modellene.

Begge modellene vil kunne sikre tjenester og medvirkning fra brannvesenet når nye områder skal

utvikles. En slik medvirkning vil også være i brannvesenets interesser. Det vil imidlertid være en

viss forskjell mellom modellene i spørsmål om betaling for tjenester. I en kommunal modell vil det

ikke være naturlig at brannvesenet krever betaling for sin innsats, eksempelvis når det gjelder



planlegging av vannforsyning, bistand i reguleringsplaner mm. l et IKS derimot vil det ikke være
unaturlig at eierkommunene betaler ekstra for denne typer tjenester.

Etter vår vurdering er modellene forholdsvis likeverdig når det gjelder ivaretakelse av dette kriteriet.

Kriteriet vil ikke ha en avgjørende rolle for valg av organisasjonsmodell.

2.4 Samhandling med basisorganisasjonen for å optimalisere
kvalitet på den samlede tjenesteproduksjonen

Et viktig spørsmål er om valg av organisasjonsmodell vil ha betydning for samhandling og øvrig

kommunal tjenesteproduksjon. Det er bla. spørsmål om det er ulikheter mellom modellene i

forbindelse med gjennomføring av endringer som er avhengig av bistand fra både brannvesen og

andre tjenesteområder i kommunen.

Dette er et spørsmål som mange har vært opptatt av. Det er sprikende synspunkter i spørsmålet

om hva som vil være den beste modellen for nye Asker kommune.

Kommunal virksomhet

Argumentene for å velge modellen med eget brannvesen for nye Asker kommune er at dette gir

kortere og enklere styringslinjer fra rådmann til brannvesenet. I en IKS-modell må bestilling av

oppdrag og medvirkning følge de formelle styringslinjene via styret.

Når brannvesenet er organisert som kommunal virksomhet kan rådmannen kreve at brannvesenet

bidrar i utviklingen av kommunale tjenester. Oppfatningen er at i en ren kommunal virksomhet vil

det være kortere styringslinjer og bedre mulighet for samordning på tvers. Det gis eksempler fra

Røyken og Hurum der man mener at den kommunale modellen har vist styrke når andre

kommunale virksomheter trenger bistand fra brannvesenet. Det vises bla. til kontroll med

avløpskummer, bistand til risikoutsatte grupper, hjemmesykepleie, byggesaksbehandlingen og

gjennomføring av tiltaket Trygg hjemme. I en IKS-modell vil man være prisgitt hva styret prioriterer.

IKS

Erfaringer tilsier at det kan være vanskeligere å hente inn bistand fra brannvesenet når det er skilt

ut som eget selskap. Styrings- og beslutningsveiene blir lengre. Vi har imidlertid fått høre at ABBV

ikke har vært til hinder for gjennomføring av tiltak i basisorganisasjonen i Asker og Bærum i de

tilfellene man har vært avhengig av hjelp fra brannvesenet.

Vår vurdering er at brannvesen organisert som kommunal virksomhet vil være best når det gjelder

å ivareta dette kriteriet. Kortere beslutningsveier og bedre mulighet til samordning av tjenester med

andre kommunale virksomheter tillegges vekt.

2.5 Kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø

Det skal vurderes om valg av organisasjonsmodell kan ha ulike konsekvenser for utvikling av

kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø. Dette er områder som det på overordnet nivå er

besluttet at det skal satses på i nye Asker.

Det har generelt vært brukt lite midler til forskning og utvikling innen brannberedskap i Norge? Det

er for eksempel lite kunnskap om hvilke slokkemidler som fungerer best mot ulike branner, og også

hvor skadelig ulike typer røyk er for brannmannskapene. Så vidt vi kjenner til er det også foreløpig

liten oppmerksomhet om spørsmål knyttet til digitalisering av oppgaver innenfor brannvesenet,

eksempelvis når det gjelder kontakt og grensesnitt mot brukerne. Dette er oppgaver som ikke

2 Kilde; Direktør for innovasjonsdivisjonen i Norges forskningsråd, Anne Kjersti Fan/vik



nødvendigvis skal utvikles og løses av det enkelte brannvesen. Brannvesenets rolle må være å ta i

bruk ny kunnskap og nye metoder og hjelpemidler. Spørsmålet blir derfor om de aktuelle

organisasjonsmodellene for brannordningen i nye Asker skårer ulikt på kriteriet som omhandler

kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø.

Det er vanskelig å finne erfaringsbasert kunnskap til støtte for vurdering av hvilken modell som best

ivaretar dette kriteriet. Noen artikler trekker imidlertid fram ledelse og endringsledelse som kritiske

faktorer for å kunne lykkes med mange av de omstillingene som også berører brannvesenet. Vi har

ikke sett at organisasjonsmodell har blitt omtalt som avgjørende for om man kan lykkes i dette

spørsmålet.

Oppfatningen blant dem vi har intervjuet er at utvikling av kompetanse, innovasjonskultur,

digitalisering og miljø vil være en stor og utfordrende oppgave uansett hvilken modell som velges.

Det er fremført argumenter for begge modellene. Tilhengere av å organisere brannvesen som

kommunal virksomhet peker på at brannvesenet i Røyken og Hurum har vist evne til innovasjon

blant annet når det gjelder utvikling av markedet for boligalarmer i Røyken. Argumentene til fordel

for IKS-modellen handler om at modellen i kraft av sin størrelse vil sikre opprettholdelse av

kompetanse.

Vår vurdering er at valg av organisasjonsmodell - i seg selv - ikke vil være avgjørende for om

brannvesenet lykkes med utvikling av kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø. Som antydet

ovenfor er dette vel så mye avhengig av ledelse. Brannvesen organisert som IKS vil imidlertid i

kraft av sin størrelse ha flere lederressurser og vil etter vår vurdering være bedre rustet til å møte

utfordringene knyttet til oppgaver definert under dette temaet, altså kompetanse, innovasjon,

digitalisering og miljø. Denne modellen er derfor å foretrekke.

2.6 Økonomi, inklusiv ressursoptimalisering og effektivisering av

tjenestene

Det skal vurderes om modellene vil ha ulike konsekvenser for økonomi og effektivisering.

Synliggjøring av inntekter og kostnader er viktig.

I Agenda Kaupangs rapport «Utredning av brannordning for nye Asker kommune» ble det vist at

kommunens driftsutgifter til beredskap og forebygging av brann og ulykker vil bli lavere enn dagens

løsning uansett hvilken modell som velges. Innsparingen vil være størst dersom man fortsetter

interkommunalt samarbeid med Bærum. Faktiske innsparinger som kan oppnås vil imidlertid være

avhengig av forhandlinger om utgiftsfordelingen mellom nye Asker kommune og Bærum kommune.

I begge modellene ble det forutsatt at inntekter fra boligalarmer kan opprettholdes på samme nivå

som i dag.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen setter krav til beredskapsstyrkenes

størrelse og vaktlag. Forventet utvikling i antall innbyggere i tettsteder er avgjørende for

dimensjonering av beredskapen. I rapporten omtalt ovenfor er det lagt inn følgende beregninger av

hvordan befolkningsutviklingen vil slå ut når det gjelder dimensjonering av brannvesenene i de

aktuelle modellene.

Eget brannvesen for nye Asker kommune

Det er forutsatt at et brannvesen for nye Asker vil bestå av to heltidsbrannstasjoner i henholdsvis

Asker og Røyken, og deltidsbrannvesen på Tofte. Denne kapasiteten vil være tilstrekkelig fram til

«en gang ut på» i 2040-tallet. På det tidspunktet må brannberedskapen utvides med ett heltids

vakflag.
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lnterkommunalt samarbeid mellom nye Asker og Bærum kommune

Modellen forutsetter at det fortsatt skal være heltidsbrannstasjoner på Fornebu, Bekkestua,

Gjettum, Asker og Røyken, samt deltidsbrannvesen på Tofte. Teoretisk sett kunne det nye

brannvesenet klart seg med fire heltids vaktlag inntil 2027/2028. Krav til innsatstid tilsier imidlertid

at det fortsatt må være fem vaktlag i det nye brannvesenet, slik som i dag. Dette er en

dimensjonering som vil være tilstrekkelig i mange år fremover, og mye lenger enn hva modellen

med eget brannvesen for nye Asker vil være.

I intervjuundersøkelsen ble følgende argumenter for de ulike modellene trukket fram. Brannvesen

organisert som kommunal virksomhet vil være et mindre brannvesen enn det som er tilfelle dersom

man velger IKS-modellen. Dette fører til at man unngår en del stordriftsulemper som fordyrer

driften, bla. økte utgifter til overordnet befalsvakt. Det trekkes også fram at man i et kommunalt

brannvesen kan utnytte de fordelene som kommunal administrasjon tilbyr innenfor økonomi, HR,

servicetorg, arkiv og generelle administrative oppgaver.

Organisering av brannvesenet som IKS med Bærum kommune - vil etter andres syn - gi

økonomiske gevinster når det gjelder utnyttelse av felles utstyr og spesialkompetanse. En splitting

av ABBV kan føre til at det må anskaffes reserveutstyr både i nye Asker og i nytt brannvesen for

Bærum. Det trekkes også fram at fraværsressursene kan utnyttes bedre i denne modellen. En

annen fordel ved å organisere brannvesen som et IKS er at modellen vanligvis gir større innsikt i

hvordan ressursene brukes. Dette fører til større kostnadsbevissthet enn det som er tilfelle i en

kommunal virksomhet der ressursene brukes på «kryss og tvers» og vises ikke i noen regnskaper.

Etter vår vurdering er det mange faktorer som taler for at brannvesenet organisert som IKS-

samarbeid vil være den beste modellen. Mulighet for bedre utnyttelse av felles ressurser er tillagt

vekt. Modellen vil tilfredsstille dimensjoneringskravene i lang tid fremover, og mye lenger enn om

man velger modellen med eget brannvesen for nye Asker kommune.

2.7 Investeringer; styring-, risiko- og Kostnadskontroll

Styring og kostnadskontroll med investeringer innenfor brannvesen er sjelden noen stor utfordring.

Ansvaret for de største investeringene - bygging av nye brannstasjoner - vil uansett ligge i

kommunen. Anskaffelse av brannbiler og annet kostbart utstyr som gjennomføres av

brannvesenene er forbundet med lav risiko for budsjettoverskridelser og uforutsette utgifter. Det er

enighet om modellene er likeverdige på dette området.

Vi støtter disse vurderingene.

2.8 Ansattes rettigheter

Ansattes rettigheter når det gjelder lønn, pensjon og arbeidstid er godt regulert i avtaleverket. Dette

er rettigheter som må ivaretas uansett hvilken modell som velges. Utfordringen kan være at det har

oppstått forskjeller gjennom avtaler som er inngått lokalt, bla. når det gjelder pensjonsgrenser,

innplassering på lønnsstige og størrelse på tillegg. Oppfatningen er at disse rettighetene og

hensynene blir ivaretatt i begge modellene.

Når noen argumenterer for å organisere brannvesenet som en kommunal virksomhet har dette

sammenheng med at modellen vil gi større trygghet for de ansatte hvis man må tas ut av tjenesten

pga. sviktende helse eller fordi man ikke klarer testene. I en kommunal modell har man da blitt

omplassert til annen kommunal virksomhet. Oppfatningen er at man ikke har denne muligheten

innenfor et interkommunalt selskap. Erfaringene fra ABBV er imidlertid at de ansatte har hatt få

bekymringer i spørsmål knyttet til ansattes rettigheter. Ansattes rettigheter er også regulert i

selskapsavtalen. I avtalens § 15 heter det:



«ABB V  er arbeidsgiver for ansatte i brannvesenet. Deltakerne har imidlertid et solidarisk ansvar

ved eventuelle innskrenkinger og ved eventuell oppløsning av selskapet. Eierne skal videre ha

et felles ansvar for å løse problemer som måtte oppstå ved eventuelle behov for attføring,

retrettstillinger, Omplassering, oppsigelser etc, som selskapet ikke kan løse».

I de tilfellene det har vært behov for omplasseringer, har man funnet løsninger innenfor selskapet.

Innenfor ABBV har ikke brannmannskapene fast oppmøtested. Dette gjør det enklere å bygge opp

felles rutiner og kultur på tvers av brannstasjonene. Det er grunn til å tro at denne

fremmøteordningen også vil gjelde i et eventuelt interkommunalt samarbeid mellom nye Asker

kommune og Bærum kommune. Vi registrerer at brannmannskapene i Røyken oppfatter at dette vil

være utfordrende for dem pga. økte reiseavstandene til andre oppmøtesteder.

Vår samlede vurdering er at ansattes rettigheter vil bli godt ivaretatt uavhengig av hvilken

organisasjonsmodell som velges. Det er imidlertid viktig at bekymringer i begge leirene tas hensyn

til når valgt modell skal implementeres.

2.9 Gjennomføring av modell: transaksjonskostnader og
overordnet organisasjonsplan og transaksjonsomkostninger

Som en del av vurderingen skal inntas transaksjonskostnader ved gjennomføring av de ulike

modellene, herunder eventuelle skatter, avgifter eller dokumentavgift ved overføring av ansatte,

eiendom og maskiner mv. med forslag til tiltak for å redusere disse.

Ingen av modellene vil påføre nye Asker kommune store utgifter forbundet med skatter, avgifter og

dokumentavgifter i forbindelse med overføring av eiendommer og maskiner. Brannstasjonene er i

kommunenes eie og vil ikke skifte eier i noen av modellene.

I Agenda Kaupangs rapport «Utredning av brannordningen for nye Asker kommune» er det

fremmet forslag om hvordan bemanningen i de to alternative organisasjonsmodellene kan være.

Ved endelig valg av modell må det nye brannvesenet- i forståelse med eierkommunen(e) -foreta

en mer grundig gjennomgang av hvordan det nye brannvesenet skal organiseres og bemannes.

Det vil uansett - valg av modell - måtte påløpe en del transaksjonskostnader forbundet med ny

organisasjon. Det må settes av ressurser til utarbeiding av organisasjons- og bemanningsplan,

rekruttering til nye lederstillinger, bygging av felles kultur og arbeidsformer, harmonisering av

ulikheter når det gjelder lønn og pensjon, bestemmelse om arbeidssted mm. Det er vanskelig å

kostnadsfeste hvor store transaksjonskostnadene vil være forbundet med de ulike modellene.

Ansatte vil uansett beholde jobbene sine. Det påløper derfor ikke utgifter til omplasseringer eller

avslutning av arbeidsforhold.

Erfaringene fra fusjonen mellom Asker brannvesen og Bærum brannvesen på slutten av 90-tallet

var vellykket særlig fordi prosessen ble ledet på en god måte. Erfaringer fra denne prosessen vil

antakelig også komme til nytte denne gangen.

Transaksjonskostnadene vil etter både vår og informantenes vurdering ikke være vesentlig

forskjellig i de to modellene. Dersom løsningen blir at det etableres et eget brannvesen for nye

Asker kommune vil imidlertid dette påføre Bærum kommune ekstra transaksjonskostnader

forbundet med etablering av nytt og eget brannvesen.
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3 Anbefaling
I kapittel 2 er det gitt en analyse og vurdering av hvordan de aktuelle modellene oppfyller kriteriene

for valg organisasjonsmodell for brannordningen i nye Asker kommune. Tabellen nedenfor viser

hvordan vi har vurdert modellene etter de ulike kriteriene.

Tabell 3-1 Oppsummering av de gjennomførte vurderingene

Demokratisk styring og Like Like

kontroll

Beredskap og kundefokus Best

Samfunns-, tettsteds-, bolig og Like Like

næringsutvikling

Samhandling med Best

basisorganisasjonen for å

optimalisere kvaliteten på den

samlede tjenesteproduksjonen

Kompetanse, innovasjon, Best

digitalisering og miljø

Økonomi, inklusiv Best

ressursoptimalisering og

effektivisering av tjenestene

Investeringer; styring-, risiko- Like Like

og Kostnadskontroll

Ansattes rettigheter Like Like

Gjennomføring av modell; Like Like

transaksjonskostnader og

overordnet organisasjonsplan

og transaksjonsomkostninger

Vår vurdering har altså vært at modellene faller likt ut på flere av kriteriene som skal være

avgjørende for valg av organisasjonsmodell. Dette gjelder kriteriene:

o Demokratisk styring og kontroll

o Samfunns-, tettsteds-, bolig og næringsutvikling

o Investeringer: styring, risiko-, og Kostnadskontroll

o Ansattes rettighet

o Gjennomføring av modell: transaksjonskostnader og overordnet organisasjonsplan og

transaksjonsomkostninger



Analysen har etter vår vurdering vist at modellen interkommunalt selskap mellom nye Asker

kommune og Bærum kommune skårer best når det gjelder:

ø Beredskap og kundefokus

ø Kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø

ø Økonomi, inklusiv ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene

En modell der brannvesenet organiseres som kommunal virksomhet kommer best ut når det

gjelder:

ø Samhandling med basisorganisasjonen for å optimalisere kvalitet på den samlede

tjenesteproduksjon

Basert på analysene og vurderingene som er gjennomført vil dermed anbefalingen være at nye

Asker kommune velger interkommunalt selskap mellom nye Asker kommune og Bærum kommune

som modell for organisering av brannberedskapen i nye Asker kommune.
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Forord

Formålet med denne utredningen har vært å gi et kunnskapsgrunnlag for å kunne ta

stilling til hvordan brannordningen for nye Asker kommune skal ivaretas når kommunene

Hurum, Røyken og Asker kommuner slås sammen fra l.1.2020. Utredningen er

gjennomført i nært samarbeid med disse kommunene, Bærum kommune og

brannvesenene i de berørte kommunene.

Arbeidet med utredningen er gjennomført i perioden februar til juni 2017. Ansvarlig

konsulent for arbeidet har vært Odd Dag Helgesen.

Stabekk, 22. juni 2017
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1 B akgrun n
I forbindelse med sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker kommuner til nye Asker kommune

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 i Asker kommune har anbefalt at det utredes ulike

modeller for å ivareta den nye kommunens ansvar i henhold til lov om brann- og eksplosjonsvern.

Formålet med utredningen har vært å fremskaffe kunnskapsgrunnlag om mulige organisasjons-

modeller for å ivareta kravene til en forsvarlig brannordning for nye Asker. Det har vært forutsatt at

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV), Røyken brann- og redningstjeneste (RBR), Hurum

brannvesen (HBV), samt eierkommunene skal være involvert i arbeidet med å utrede

organisasjonsformene. Dette hensynet er ivaretatt gjennom møter og intervjuer med brannsjefene i

de nåværende brannvesenene, møter med kommunaldirektører/kommunalsjefer i alle eier-

kommunene, samt representantskapet for ABBV.

Følgende organisasjonsmodeller er utredet:

Fortsatt interkommunalt brannvesen mellom nye Asker kommune og Bærum kommune

Eget brannvesen for nye Asker kommune

Eget brannvesen for Bærum kommune

Samarbeid mellom eget brannvesen for Bærum kommune og Oslo brann- og redningsetat

Representantskapet i ABBV hadde i sitt vedtak i møtet 13.12.2016 foreslått at også en modell med

et sammenslått brannvesen Asker-Bærum-Oslo skulle utredes. I samråd med oppdragsgiver og i

forståelse med representantskapet for ABBV er ikke dette alternativet utredet. De viktigste

grunnene til dette er at det ville krevd langt mere ressurser til utredningen, samt at eierkommunene

måtte ha avklart med Oslo kommune at en slik utredning skulle iverksettes. Tidsrammen for

gjennomføring av utredningen ville dessuten ha blitt forskjøvet.

For hver modell har vi utredet:

Konsekvenser for dimensjonering

Konsekvenser for bemanning

Økonomiske konsekvenser for eierkommunene

Mulige administrative konsekvenser

Det vil alltid være en del usikkerhet knyttet til denne type utredninger, bla. fordi det vil være opp til

eierkommunene å bestemme standard på utstyr og omfang på bemanning av funksjoner som ikke

er direkte regulert i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Vi har derfor lagt

vekt på å beskrive forutsetningene som konsekvensvurderingene bygger på, i særlig grad forut-

setninger om bemanning og i beregningen av økonomiske konsekvenser for kommunene.

Mulige konsekvenser for kvaliteten på brannvesenets tjenester i de ulike modellene er ikke kartlagt

og vurdert.

Før vi presenter utredning av konsekvenser for de ulike modellen, gis det en omtale av nåværende

brannordning ide berørte kommunene.
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2 H u r u m b r a n n ve s e n

2. 1 Or gan is as j on s for m og lok alis er in g
Hurum br annvesen ( HBV) er en kommunal virksomhet . Br annstasj onen ligger på Toft ei gamle og
uhensikt smessige lokaler . Brannst asj onen har dessuten en lit e gunst ig plasser ing i det den ligger
620 meter for hovedvei og det t ar minst t o minut ter hver vei t il og fra brannst asj onen. Hurum
kommune har tr uffet vedt ak om at det skal bygges ny brannst asj on på Tofte. Endelig lokaliser ing
og plan for bygningsmessig utforming, er ennå ikke best emt.

Av figuren nedenfor går det fr am at Hurum kommune pr . i dag også får dekket deler av
kommunens ber edskap gj ennom et samarbeid med Røyken br ann- og r edningst j enest e ( RBR) .
Dett e gj elder tett st edet Sætr e og nordr e deler av kommunen.
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2.2 Organisering og bemanning
HBV er et deltidsbrannvesen med tilsammen tre heltidsstillinger og 25 deltidsmannskaper.

Organisering og bemanning kan fremstilles som vist i figuren nedenfor:

Brannsjef de-:uer ogsa

f.."'-<5_:Jne'e so" vr-.cer av

neredskan og «mer a-.' Brannsjef
forebyggende

Stasjons'

mester

Leder
Leder beredskap forebyggende

1 ovenngeniør
4 ulrykningsledere

16 konstabler

5 aspiranter

Figur 2—2 Bemanning og organisering av HBV

Konstituert brannsjef innehar i dag også stillingen som avdelingsleder for beredskap og avdelings-

leder for forebyggende. Brannvesenets tre heltidsstillinger (brannsjef, stasjonsmester og over-

ingeniør forebyggende) er sentrale for å kunne ha dagberedskap på hverdager. Hvert vaktlag

består av:

Utrykningsleder

Fire konstabler

Én aspirant

Det er alltid én tankbilvakt pr. vaktlag.

Hovedutfordringen for HBV har i mange år vært å opprettholde dagberedskapen på hverdager.

Utfordringene økte da Hurum kommune flyttet hele Kommuneadministrasjonen til Sætre. Dette

førte til at ansatte i tekniske tjenester- som tidligere var lokalisert på Tofte - ikke lenger kunne

være en del av beredskapen på dagtid. Rekruttering av deltidsmannskaper har dels vært løst ved å

tilby brannkonstablene grunnutdanning som heltidsbrannmenn i stedet for grunnutdanning som

deltidsmannskap. Tiltaket har ført til at man har klart å rekruttere deltidsmannskaper i tilstrekkelig

grad. Ulempen er at godt utdannede deltidsmannskaper er attraktive for stillinger i heltids- eller

kasernerte brannvesener.

Funksjonen som overbefalsvakt både i Røyken og Hurum blir varetatt av konstituert brannsjef i

HBV, konstituert brannsjef RBR, stasjonsmester RBR og konstituert Ieder av forebyggende RBR.

Overbefalsvakt er brannsjef i begge kommunene fra kl. 1530-0700 på hverdager, samt lør- og

søndager og helligdager.
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2.3 Mulige avvik fra forskrift om organisering og dimensjonering
av brannvesen

HBV har ikke avvik fra forskrift om organisering av brannvesen, verken når det gjelder

dimensjonering av beredskap og innsats eller forebyggende oppgaver.

På samme måte som andre brannvesener har HBV fått dispensasjon for kompetansekravene i

påvente av at konstablene har fått plass på brannskolen.

2.4 Spesialkompetanse

HBV har bla. spesialkompetanse på:

Overflateredning

Båtredning

Båtførerkompetanse

Båtredningskompetanse

Akutt forurensing

Tett trehusbebyggelse

Røykdykkerkompetanse for lang inntrengning

Større evakueringer i lang tunnel

Skogbrannreserve

2.5 Utstyr

HBV har ny brannbil og god standard på øvrig utstyr. Gitt at HBV skulle fortsette som eget brann-

vesen, ville det vært behov for større båt for å gjennomføre redningsaksjoner på fjorden.

RBR har pr. i dag ikke egen lift. Ved behov blir lift rekvirert fra Vestviken interkommunale vei, vann

og avløpsselskap IKS (VIVA).

2.6 Feiertjenesten

Kommunene Hurum og Røyken har satt ut feiertjenestene til et eksternt feiermesterfirma. Avtalen

ble inngått i 2012 og forlenget med fire år i 2016. Det gjennomføres feiing hvert 2. år og tilsyn hvert

4. år.

Feiertjenestene faktureres én gang i året. I Hurum betaler man samme pris pr. skorstein uavhengig

av hvor mange skorsteiner som feies. I Røyken gis det rabatt for flere skorsteinsløp på samme

bygning.

2.7 Alarmsentral

Både HBV og RBR er knyttet til Vestviken 110-sentral. For denne tjenesten betales det kr 27 pr.

innbygger

2.8 Eventuelle oppgaver som faller utenfor kjernevirksomheten

Siden HBV er et deltidsbrannvesen, er det ikke rom for at brannvesenet kan påta seg oppgaver

utenfor det som er brannvesenets kjerneoppgaver. Tidligere påtok de seg noen oppgaver med

kjøring av vann til private vannverk. Dette er en liten oppgave som tar lite tid i dag.
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2.9 Administrativ støtte

Siden HBV er en virksomhet i Hurum kommune har ikke brannvesenet egne ressurser avsatt til å

ivareta administrative oppgaver for brannvesenet. Tjenestene gis av kommunen og er dermed ikke

kostnadsført på brannvesenet.



3 R øyken b ran n og red n i n g

3.1 Organisasjonsform og lokalisering

Røyken brann og redning (RBR) er organisert som kommunal virksomhet. Brannstasjonen ligger

sentralt plassert i kommunen - i Midtbygda. Røyken kommune har kasernert brannvesen og holder

til i moderne lokaler like ved kommunens rådhus.

RBR dekker også beredskapen i tettstedet Sætre og nordre del av Hurum kommune. Dette er

regulert i en egen avtale mellom kommunene.
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Figur 3-1 Røyken kommune og lokalisering av brannstasjon

3.2 Organisering og bemanning

RBR har til sammen 24 faste stillinger og fire deltidsstillinger. Deltidsstillingene dekker oppgaven

som tankbilsjåfør når det kreves. Vi har tegnet opp organiseringen av RBR i figur 3-2 nedenfor.
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Brannsjef

l
Leder L d b d k

forebyggende e er ere S ap

Al t .
armmon ører Stasjonsmester

_ (2)
Branmnspektør 1

Branninspekter 1 Vakflag A Vaktlag B Vaktlag c Vaktlag D
B’a”"”‘e5te' Brannmester Brannmester Brannmester
U”de"b’a“”' Underbrann- Underbrann- Underbrann-

mesle' mester mester mester
Kmslabel 1 Konstabel 1 Konstabel 1 Konstabel 1
KW-slabel 2 Konstabel 2 Konstabel 2 Konstabel 2

Tankbilvakt- Tankbilvakt- Tankbilvakt- Tankbilvakt-
deltid deltid deltid deltid

Figur 3-2 Organisering av Røyken brann og redning

Forebyggende avdeling består av:

Avdelingsleder

To inspektører

Under beredskapsavdelingen hører:

Avdelingsleder

Fire utrykningsledere/brannmestere

12 konstabler

Fire tankbilvakter (deltid)

Én stasjonsmester

To alarmmontører

Vaktlagene i RBR er satt opp med samme grunnbemanning som iAsker og Bærum brannvesen

(ABBV). Brannvesenene har imidlertid valgt ulike løsninger for hvordan man dekker opp vaktlagene

ved fravær og hvordan man styrker bemanningen i forbindelse med brann eller andre store

hendelser. Fravær ved sykdom, permisjoner, opplæring av mannskapene blir i RBR dekket av

brannmenn i en vikarpool. Vikarpoolen består av brannkonstabler i andre brannvesen. Styrking av

innsatsen i forbindelse med brann og andre ulykker skjer ved innkalling av reservestyrken som

består av egne mannskaper på fritida. Alle brannkonstablene inngår i reservestyrken. Fravær i

ABBV løses av en egen fraværsreserve på 16 brannkonstabler som settes inn der det oppstår

behov. Økonomisk sett er det ikke store forskjeller mellom den løsningen som RBR har valgt for å

dekke opp ved fravær og store hendelser, og den løsningen som ABBV har. Når disse to brann-

vesenene nå skal inngå i samme organisasjon, er det naturlig at bemanningen ved fravær og store

hendelser blir løst på samme måte.

Funksjonen som overbefalsvakt både i Røyken og Hurum blir i dag i varetatt av konstituert

brannsjef i HBV, konstituert brannsjef RBR, stasjonsmester RBR og konstituert leder av

forebyggende RBR. Overbefalsvakt er brannsjef i begge kommunene fra kl. 1530- 0700på

hverdager, samt lør- og søndager og helligdager.
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3.3 Mulige avvik fra forskrift om organisering og dimensjonering
av brannvesen

RBR har ikke avvik fra forskrift om organisering av brannvesen, verken når det gjelder

dimensjonering av beredskap og innsats eller forebyggende oppgaver.

På samme måte som andre brannvesener, har også RBR noen dispensasjoner fra kompetanse-

kravene til grunnutdanning pga. av for liten kapasitet ved brannskolen.

3.4 Spesialkompetanse
RBR har bl.a. spesialkompetanse på:

Overflateredning

Røykdykkerkompetanse for lang inntrengning

Kompetanse og utstyr for større evakueringer i tunnel

Kompetanse og utstyr innen trafikkhåndtering

Båtførerkompetanse

Båtredningskompetanse

Strandsonesanering

Skogbrannreserve

Brann i særskilte brannobjekter

Bilbrann

Skogbrannreserve

Akutt forurensing

Ulykker på vei

Ulykker i tunnel

Arbeidsulykker

Mindre sammenrasninger

Naturkatastrofer

Satellitt for RVR-tjeneste

3.5 Utstyr

RBR har ikke vesentlige mangler når det gjelder utstyr. Vi har registrert at også RBR pr. i dag

uttrykker behov for større båt. Kommunen har bevilget kr 250 000 til ny båt, men etter RBRs

oppfatning trenger man en større båt enn det man får for denne summen. Det er naturlig at

spørsmålet om båt og beredskap for redningstjeneste på fjorden avklares nærmere i forbindelse

med gjennomføring av fusjonen.

RBR har ikke egen lift. Ved behov blir lift rekvirert fra Drammensregionens brann- og rednings-

tjeneste.

3.6 Feiertjenesten

Kommunene Hurum og Røyken har satt ut feiertjenestene til et eksternt feiermesterfirma. Avtalen

ble inngått i 2012 og forlenget med fire år i 2016 .Det gjennomføres feiing hvert 2. år og tilsyn hvert

4. år.

Feiertjenestene faktureres én gang i året. I Hurum betaler man samme pris pr. skorstein uavhengig

av hvor mange skorsteiner som feies. l Røyken gis det rabatt for flere skorsteinsløp på samme

bygning.



3.7 Alarmsentral

Både HBR og RBR er knyttet til Vestviken 110-sentral. For denne tjenesten betales det kr 27 pr.

innbygger

3.8 Eventuelle oppgaver som faller utenfor kjernevirksomheten
I kraft av at RBR er et kasernert brannvesen og organisert som en kommunal virksomhet, har de

kunnet påta seg en del oppgaver som ligger utenfor brannvesenets kjernevirksomhet. Under denne

kategorien hører:

Hydrant- og kumettersyn for VIVA

Avtale med hjemmebaserte tjenester om assistanse ved løfte- og bæreoppdrag

Drift av trygghetsalarmtjenesten

Vaktmestertjenester i rådhuset

Merarbeid i kommunale bygg etter stengetid

Alarmtjenester i kommunale bygg

Dekkhotell for kommunale biler

Boligalarm til bedrifter og private boliger

3.9 Inntekter

Som et resultat av at RBR utfører tjenestene nevnt ovenfor, har brannvesenet også forholdsvis

store inntekter.

Tabell 3-1 Inntekter for RBR - budsjett 2017 og regnskap 2016

Inntekter Røyken brann og redning Budsjett 2017 Regnskap 2016
15 750

Vaktmester tjenester for kommunen 557 940 745 000
Merarbeid for kommunale bygg 200 000
Dekkhotell 150 000 50 000
Trygghetsalarm 872 000 931 775
Boligalarm 1 900 000 2 254 291
Vest-Wken sentral 310 000 360 372
Kumtjeneste VIVA 600 000
Inntekter nedbrenning av bygninger 400 000 710 000
Kursvirksomhet 50 000 39 000
Div øvrig 148 000

5 039 940 5 254 188

De største inntektene skriver seg fra salg av boligalarmer. Det følger imidlertid også noen utgifter

knyttet til installering og oppfølging av boligalarmenel. RBR har som det fremgår av figur 3-2 ansatt

to alarammontører.

3. 10 Administrativ støtte

På samme måte som HBV har ikke RBR brannvesenet egne ressurser avsatt til å ivareta

administrative oppgaver for brannvesenet. Tjenestene gis av kommunen og

administrasjonskostnadene er dermed ikke belastet brannvesenet i regnskapet.

7 Budsjett for bo/iga/arm2017kan være satt for lavt
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4 Asker og B ær u m bran n vesen

I K S

4.1 Organisasjonsform og lokalisering

Brannvesenene i Asker og Bærum ble slått sammen i 1999 og er fra og med 1.1.2003 organisert

som et interkommunalt selskap 2. Asker kommune har en eierandel i selskapet på 33 %, mens

Bærum har en eierandel på 67 %. Eierandelene er basert på kommunenes folketall og kan

reguleres hvert år.

Asker og Bærum har pr. i dag i underkant av 185 000 innbyggere. Beredskapen dekkes gjennom

fire vaktlag. Dette tilfredsstiller dimensjoneringsforskriften, også når man tar hensyn til kravene om

innsatstid i tettbebyggelse med særlig fare for omfattende spredning, sykehjem/sykehus og strøk

med omfattende næringsvirksomhet. Det er først når innbyggertallet passerer 240 000 at det vil

være behov for et femte vaktlag i Asker og Bærum.

Beredskap mot brann og andre ulykker er lagt til fire brannstasjoner.

Gjettum brannstasjon Bekkestua brannstasjon
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Figur 4-1 Lokalisering av brannstasjonene i Asker og Bærum

Asker brannstasjon

På Asker brannstasjon er det til enhver tid fem personer på vakt fordelt med fire på mannskaps-

bilen og en på vanntankbilen eller reserveliften.

2Kilde: Se/skapsavta/en signert 23.12.2012



Asker brannstasjon rommer også kontorer for brannsjef, administrativ avdeling, markedsavdeiingen

og deler av forebyggende avdeling.

Bekkestua brannstasjon

Her er det til enhver tid minimum fem personer på vakt, fordelt med fire personer på mannskaps-

bilen og en person på lift. Personen på liften dekker også redningsbilen og rykker ut med denne til

blant annet trafikkulykker. Forebyggende avdeling har sju ansatte på Bekkestua.

Gjettum brannstasjon

Gjettum er en ren beredskapsstasjon med en vaktstyrke på fire personer.

Fornebu brannstasjon

Brannstasjonen er en ren beredskapsstasjon med en vaktstyrke på fire personer. Vaktstyrken har

særskilt kompetanse på maritime hendelser og akutt forurensing på fjorden.

4.2 Organisering og bemanning
ABBV har til sammen 126,5 faste stillinger inklusiv brannsjef. Fordeling av årsverk mellom

funksjoner og enheter er vist i tabell 4-1 nedenfor.



Tabell 4-1 Bemanning av ABBV - våren 2017

Årsverksverk pr Årsverk pr
En het funksjon
Ledelse

Brannsjef

Varabrannsjef/Ieder for forebyggende

Leder for beredskapsavdelingen

Forebyggende avdeling

Oppgaver etter Forskrift om brannforebygging

Tilleggsoppgaver

Oppfølging av feiertjenester

Beredskapsavdelingen

Utrykningsledere

Konstabler

Tankbil

Lift

Fraværsreserve

Dagstillinger i beredskapsavdelingen

NK beredskap

Drift og vedlikehold verksted
Drift og vedlikehold stasjoner
Branninspektør

Utviklingsstilling - IKT

Administrativ avdeling

Avdelingsleder

Lønn, arkiv, regnskap, HR

Bemanning - kjernevirk. ledelse og adm

Markedsavdelingen

Avdelingsleder

Alarmtjenester brann/innbrudd

Samlet bemanning

Under forebyggende avdeling med 18 årsverk hører:

NK- forebyggende 1,0 årsverk
Saksbehandlerenhet 2,0 årsverk

Oppfølgning av feiertjenester 1,0 årsverk

lnformasjonsenhet 3,0 årsverk

Trygg Hjemme seksjon 5, 5årsverk

Tilsynsfunksjon 5,5 årsverk

1,0
1,0
1,0

18,0

1,0

16,0
48,0

4,0
4,0

16,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
4,7

120,7

1,0
4,8

126,5

3,0

18,0

1,0

88,0

5,0

5,7

120,7

5,8

126,5
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Vaktlagene i ABBV har samme grunnbemanning som i RBR når det gjelder utrykningsledere og

innsatsmannskaper. Brannvesenene har imidlertid valgt ulike løsninger for hvordan man dekker

opp vaktlagene ved fravær og hvordan man styrker bemanningen i forbindelse med brann eller

andre store hendelser. Se for øvrig kapittel 3.2. Dersom disse to brannvesenene skal inngå i

samme organisasjon er det naturlig at bemanningen ved fravær og store hendelser får en felles

praksis.

Funksjonen som overbefalsvakt iABBV ivaretas av brannsjef, beredskapssjef, NK beredskap, en

overingeniør, én ingeniør og én branninspektør. Om sommeren er vakten 4-delt. Da deltar NK-

beredskap og overingeniør i sommerfeieavvikling i utrykningsstyrken.

ABBV er organisert i fire avdelinger. Se figur 4-2 nedenfor.

Brannsjef

. Beredskaps- . . . Forebyggende
Markedsavdeling avdeling Administrasjon avdeling

NK-
forebyggende

i Drift og
NK' b9l'9d5k3P SaksbehandlerdI'k ve i ehold enhet

Feierenhetlinfo

l l
Brigade A Brigade B Brigade c Brigade D T'Vggk';jj‘;':1‘"‘e Tilsynsseksion

Figur 4-2 Organisering av ABBV

4.3 Mulige avvik fra forskrift om organisering og dimensjonering
av brannvesen

ABBV har ikke avvik fra forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Kompetanse-

kravene til utdanning er oppfylt. Bemanningen er i henhold til minimumskravene i dimensjonerings-

forskriften og tilpasset de dagligdagse oppgavene og hendelsene. Når det er behov for ytterligere

ressurser fungerer de gjensidige samarbeidsavtalene med nabobrannvesenene godt.

ABBV gjennomfører grunnkurs for brannkonstabler sammen med Oslo brann- og redningsetat.

4.4 Spesialkompetanse

ABBV har spesialkompetanse på en rekke områder, bla.:

Brann i særskilte brannobjekter

Røykdykkerkompetanse for lang inntrengning

Kompetanse og utstyr for større evakuering i tunnel

Bilbrann

Skogbrannreserve
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Båtførerkopetanse stor og liten båt

Akutt forurensing

Strandsaneringskompetanse

Farlig stoff/gods

Ulykker på vei

Ulykker i tunnel

Arbeidsuiykker

Mindre sammenrasninger

Tauredning

Naturkatastrofer

Jording jernbane

Satellitt for RVR-tjeneste

4.5 Utstyr

Utstyrsnivået er høyere enn minimumskravene i dimensjoneringsforskriften og er ifølge ROS-

analysen fra 2013 godt tilpasset de dagligdagse oppgavene og hendelsene. Det er også tatt høyde

for andre større oppgaver og hendelser.

4.6 Øvingsanlegg
ABBV har pr i dag et eget øvingsfelt på Isi. Lokaliseringen av dette sikrer at vaktlagene kan øve her

og at beredskapen kan ivaretas gjennom sideforflytting av de andre vaktlagene. Dersom løsningen

skulle bli at det opprettes et eget brannvesen for både Bærum kommune og nye Asker kommune,

må Asker enten bygge eget øvingsfelt eller kjøpe denne tjenesten av Bærum eller andre som har

øvingsfelt.

4.7 Feiertjenesten

Feiertjenesten er satt bort til to eksterne firmaer. Det er separate kontrakter for henholdsvis Asker

og Bærum, men felles oppfølging fra ABBVs side. Fra 1.1.2016 ble det innført behovsprøvd feiing

av piper. Behovet blir vurdert ut fra registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av ildsted.

I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegg bli utført hvert 4. år, men kan ut fra en faglig vurdering

bli oftere. Tilsyn utføres hvert fjerde år.

4.8 Alarmsentral

ABBV er fra mars 2017 knyttet til felles alarmsentral med Oslo. I de fem første årene skal

kommunene betal 12.2mill. kr for denne tjenesten. Dette tilsvarer en pris på kr 68 pr. innbygger.

Etter fem år faller kostnadene til kr 8,5* mill. kr pr. år. Dette tilsvarer en pris på kr 38* pr. innbygger.

4.9 Eventuelle oppgaver som faller utenfor kjernevirksomheten
ABBV leverer boligalarm til både bedrifter og private boliger.



4.10lnntekter

ABBV har store inntekter fra salg av alarmtjenester. Dette går fram av tabellen nedenfor.

Tabell 4-2 Inntekter fra salg av boligalarm. Regnskap 2015 og 2016, samt budsjett for 2017

Regnskap Budsjett

2015 Regnskap 2016 2017

Salgsinntekter - alarmtjenester 24 166 294 24 237 384 25 819 990

Driftsutgifter 21 170 855 21 170 855

Brutto driftsresultat 2 995 439 3 066 529

Driftsutgiftene er en beregnet størrelse og gjenspeiler beredskapsstyrkens innsats knyttet til drift av

alarmtjenesten, samt administrasjonens andel forbundet med disse tjenestene.

4.11 Administrasjon
ABBV har egen administrativ stab på 5,7 årsverk og dekker brannvesenets behov for de mest

vanlige administrative tjenester slik som lønn og personal, økonomi og regnskap, dokument-

forvaltning og mindre innkjøp. ABBV får noe IKT-bistand og annen administrativ bistand fra Asker

kommune.
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5 Kon sekvenser -  ulike mo d e l l e r
I dette kapittelet beskrives beredskapsmessige, økonomiske og administrative konsekvenser av

ulike modeller for å ivareta brannordningen for både nye Asker kommune og Bærum kommune når

nye Asker kommune etableres som en ny sammenslått kommune, dvs. fra 1.1.2020. Modellene

som er utredet er:

Fortsatt interkommunalt brannvesen mellom nye Asker kommune og Bærum kommune

Eget brannvesen for nye Asker kommune

Eget brannvesen for Bærum kommune

Samarbeid mellom eget brannvesen for Bærum kommune og Oslo brann- og redningsetat

Spørsmål knyttet til dimensjonering av brannvesenene i de ulike modellene bygger på SSBs

prognoser for befolkningsutvikling i perioden fram til 2040. Tall for befolkningsutviklingen i Bærum

hviler på kommunens egne befolkningsprognoser.

Hovedformålet med beregning av økonomiske konsekvenser har vært å utrede modellenes

budsjettmessige konsekvenser for eierkommunene. Beregningene bygger på noen viktige

forutsetninger, nemlig at:

KOSTRA-tall for 2016 publisert pr. 15.3.2017 gir et korrekt bilde av kommunenes netto drifts-

utgifter til beredskap og forebygging av brann og andre ulykker

Det ikke skjer vesentlige endringer i brannvesenenes drift fram til 1.1.2020. Antatt kostnadsnivå

pr. 1.1.2020 er derfor basert på framskriving av dagens kostnadsnivå

Endringer i kostnadsnivået etter 1.1.2020 hviler på forutsetninger om bemanning i de ulike

modellene, samt forutsetninger om behov for eventuelle nyinvesteringer

Kostnadsfordelingen mellom kommunene baseres på en fordelingsnøkkel etter folketall i 2020

Forutsetninger om lønnsnivå for de stillingene som berøres i de ulike alternativene blir omtalt?

Anslagene bygger på tall om dagens lønnsnivå, fremskrevet til 2020. Men det vil alltid være

noen usikkerhet knyttet til disse tallene bla. fordi det er noen variasjoner i lønnsnivået mellom

de ulike brannvesenene og at lønnskostnadene også omfatter overtid og godtgjørelser i

forbindelse med utkallinger ved hendelser m.m. Usikkerheten i forutsetningene om lønns-

kostnadene er imidlertid ikke så stor at det vil påvirke hovedbildet om hvordan de ulike

organisasjonsmodellene påvirker kommunenes økonomi.

Pr. i dag har dagens eierkommuner følgende netto driftsutgifter til beredskap og forebygging av

brann og andre ulykker.

Tabell 5-1 Folketall pr 2017 og kommunenes netto driftsutgifter til beredskap og forebygging mot brann og
andre ulykker. Kilde: KOSTRA 2016

Bærum Asker Røyken Hurum

Folketall pr 1.1.2017 124 008 60781 21931 9462

Netto driftsutgifter til beredskap og forebygging

mot brann og andre ulykker. 1.000 kr 76 696 37 146 20 808 9 936

Netto driftsutgifter pr innbygger 618 611 949 1 050

3Se eget ved/egg



5.1 Fortsatt interkommunalt samarbeid mellom nye Asker
kommune og Bærum kommune

5.1.1 Dimensjonering
Dagens brannordning består av:

Fire brannstasjoner/fire vaktlag i ABBV

En brannstasjon/ett vaktlag ved Røyken brannstasjon

Deltidsbrannvesen for Hurum kommune med brannstasjon på Tofte

Minstekravet til beredskapsstyrkenes størrelse og annet vaktlag bestemmes i utgangspunktet på

grunnlag av antall innbyggere i tettstedet. Jfr. Forskrift om organisering og dimensjonering av

brannvesen § 5-4. I tillegg må antall vaktlag i beredskapsstyrken vurderes i forhold til kartlagt

risiko- og sårbarhet i kommunen/brannregionen, jfr. §2-4.

Som et grunnlag for å beregne beredskapsstyrkenes størrelse og vaktlag har vi der tatt

utgangspunkt i forventet antall innbyggere i tettsteder i perioden 2020 til 2014. Tallene fremgår av

tabell 5-2 under.

Tabell 5-2 Befolkningsprognose - innbyggertall i tettsteder for nye Asker kommune og Bærum kommune

2 020 2 025 2 030 2 035 2 040

Bærum 127 368 137 966 149 401 158 029 164 225
Asker 61 000 63 463 66 097 68 522 70 766

Røyken 20 354 21 904 23 373 24 721 26 019

Hurum 7 861 7 982 8 087 8 160 8 207

Sum 216 582 231 315 246 958 259 432 269 217

Så lenge innbyggertallet ligger under 240 000 er det krav om fire vaktlag under forutsetning at det

lar seg kombinere med kravet om innsatstid. Teoretisk sett kunne derfor det nye brannvesenet

kunnet klare seg med fire vaktlag inntil 2027/2028. Krav til innsatstid tilsier imidlertid at det fortsatt

må være fem vaktlag i det nye brannvesenet. Dette er en dimensjonering som er robust i mange

tiår fremover.

Det forutsettes at deltidsbrannvesenet - lokalisert på Tofte - må opprettholdes for å kunne dekke

beredskapen for tettbebyggelsen iTofte, Filtvet, Klokkerstua, Holmsbu m.m.

5.1.2 Bemanning
I tabellen nedenfor har vi lagt inn oversikt over den samlede bemanningen i de ulike brann-

vesenene pr. i dag.



Tabell 5-3 Bemanning — dagens brannvesen

Årsverk og Sum
Årsverk Årsverk deltidsstilin heltidsstilin

Enhet ABBV RBR ger HB ger i dag

Ledelse

Brannsjef 1,0 1,0 0,3 2,3

Varabrannsjef/leder for forebyggende 1,0 1,0 0,3 2,3

Leder for beredskapsavdelingen 1,0 1,0 0,3 2,3

Forebyggende avdeling

Oppgaver etter Forskrift om brannforebygging 18,0 2,0 1,0 21,0

Tilleggsoppgaver

Oppfølging av feiertjenester 1,0 0,0 0,0 1,0

Beredskapsavdelingen

Utrykningsledere 16,0 4,0 4 deltid 20,0
Konstabler 48,0 12,0 16 deltid 60,0

Aspiranter 5 delttid

Tankbil 4,0 4 deltid 4,0
Lift 4,0 4,0
Fraværsreserve 16,0 16,0

Dagstillingeri beredskapsavdelingen ABBV RBR HB Sum

NK beredskap 1,0 1, 0
Drift og vedlikehold verksted 1,0 0,5 0,5 2,0

Drift og vedlikehold stasjoner 1,0 0,5 0, 5 2,0

Utviklingsstilling - IKT 1,0 1,0

Branninspektør 1,0 1,0

Administrativ avdeling

Avdelingsleder 1,0 1,0

Lønn, arkiv, regnskap, HR 4,7 1,3 1,3 7,2

Bemanning - kjernevirk. ledelse cg adm 120,7 23,3 4,3 148,2

I denne tabellen er lønnsutgifter til vikarer og overtid i forbindelse med innkalling til reservetjeneste

i RBR omregnet til årsverk. Vi har også lagt inn anslag for hvor mye administrativ støtte HBV og

RBR mottar fra kommunene.

Anslag for bemanning av nytt brannvesen der HBV og RBR innlemmes i ABBV bygger på følgende

forutsetninger:

Jeg tror det mangler deltidsbemanning til en tankbil i Røyken. Jeg savner en tabell over bemanning

i det nye brannvesenet for alle fire brannvesen. Antagelig kan det brannvesenet klare seg uten en

deltidstankbil ved at den bemannede tankbilen iAsker flyttes til Røyken.

Ledelse

Innenfor dagens brannvesen «bruker» man åtte årsverk til ledelse. Det er forutsatt at ressurser til

ledelse kan reduseres med 3,5 årsverk.

Forebygging av brann og ulykker

Samlet bemanning til forebygging av brann og ulykker i dagens brannvesen er 21 årsverk, når

utviklingsstillingen iABBV regnes med. Bemanningen må øke i takt med befolkningsutviklingen. I

2020 må bemanningen øke med ett årsverk sammenliknet med dagens bemanning.
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Feiing

Kommunenes utgifter til feiing blir i liten grad berørt av fusjonen mellom ABBV, RBR og HBV.

ABBV har i dag en egen stilling øremerket for oppfølging av feierfirmaene. Det forutsettes at denne

funksjonen blir oppbemannet med et halvt årsverk, men vil ikke berøre kommunenes økonomi fordi

utgiftene kan inngå i grunnlaget for beregning av tjenestens selvkost.

Beredskap for brann og ulykker
Bemanning av kommunenes beredskap for brann og ulykker er i stor grad et resultat av kravene

stilt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Vi har forutsatt at:

Bemanning av vaktlaget i HBV forutsettes å være den samme som i dag, også etter fusjonen

Bemanningen av vaktlagene i RBR og ABBV forutsettes også å være på samme nivå som i
dag bestående av:

o 20 utrykningsledere

o 60 konstabler

o 20 fraværsreserve*

Som beskrevet tidligere i denne rapporten er det ulik praksis mellom RBR og ABBV med hensyn til

hvordan man dekker opp mannskapsmangel ved fravær og større hendelser. Det er forutsatt av det

etableres felles praksis for hvordan man håndterer dette i et nytt brannvesen. ABBV har en egen

fraværsreserve på 16 mann, mens RBR dekker behovet gjennom en vikarpool og ved å kalle inn

mannskaper på fritida. Utgiftene varierer derfor noe fra år til år. Vi har lagt til grunn at ressurs-

innsatsen for å dekke opp fravær har om lag samme omfang som i ABBV. Dette betyr dermed at

innsatsen til fraværsreserve holdes på samme nivå som i dag.

Fra brannfaglig hold har det blitt tatt til orde for at fusjonen vil kreve en styrking av innsatsen knyttet

til overbefalsvakt. Overbefalsvakt i Røyken og Hurum dekkes i dag av konstituert brannbrannsjef

RBR, konstituert brannsjef RBR, leder av beredskap RBR og konstituert leder forebyggende RBR.

Overbefalsvakten er brannsjef i begge kommunene fra kl. 1530- 0700hverdager, samt lør- og

søndager og helligdager.

Overbefalsvakt i ABBV ivaretas av seksdelt vakt bestående av brannsjef, beredskapssjef, to

ingeniører, én branninspektør og NK beredskap. Om sommeren er overbefalsvakten firedelt. Da

deltar NK-beredskap og én ingeniør som brannkonstabler.

I et samlet brannvesen for nye Asker kommune og Bærum kommune må det finnes en løsning for

hvordan overbefalsvakten skal organiseres. Dette kan gjennomføres på flere ulike måter, bl.a. ved

å beholde to vaktordninger i et brannvesen, å opprette en funksjon som brigadesjef i egen

utrykningsbil på Asker brannstasjon og en felles stabsvakt med Oslo brann- og redningsetat, men

vi har i denne utredningen ikke lagt inn ressurser verken for dette eller andre måter å ivareta

overbefalsvakten i et sammenslått brannvesen.

ABBV har pr. i dag fire stillinger som tankbilvakt og fire stillinger som liftvakt. RBR dekker behovet

for tankbil ved hjelp av fire deltidsstillinger. I RBR inngår tankbilvakt som en del av vaktlaget. Det er

ikke forutsatt endringer i denne bemanningen.

4  Vi har da regnet med at utgifter til oppdekning av fravær ved sykdom og overtid i forbinde/se med utrykninger

utgjør om lag fire årsverk. Dette gje/der Røyken.



Stillinger i dagberedskapen

Det er forutsatt at bemanningen av dagberedskapen kan reduseres noe når det gjelder drift og

vedlikehold av verksted og drift og vedlikehold av stasjoner. Innsparingen er antatt å utgjøre ett

årsverk.

Administrasjon

Dagens brannvesen bruker om lag 8,2 årsverk til administrasjon. Vi har lagt til grunn at det oppstår

visse stordriftsfordeler når brannvesenene slås sammen og har forutsatt en innsparing på 1,2

årsverk. Dimensjoneringen av administrasjonen må imidlertid vurderes nærmere når man starter

implementering av valgt modell.

Utstyr

Det er forutsatt at dette alternativet ikke vil utløse behov for nytt utstyr.

Inntekter

Det forutsettes at det nye brannvesenet kan fortsette med salg og drift av boligalarmer i samme

omfang som i dag.

5.1.3 Økonomiske konsekvenser
I tabellen nedenfor har vi lagt inn tall for hvordan kommunenes netto driftsutgifter vil utvikle seg

fram til 1.1.2020 når den nye brannordningen skal være på plass. Framskrivingen bygger på

KOSTRA-tall for 2016 og på en forutsetning om årlig lønns- og prisvekst på 3 %.

Tabell 5-4 Utvikling i folketall og netto driftsutgifter fram til 1. 1. 2020

Bærum Asker Røyken Hurum Sum

Folketall pr 1. 1. 2020 129 176 62 245 23 103 9 563 224 087

Netto driftsutgifter fremskrevet - lønns- og
prisvekst  3  pst. 1.000 kroner 83808 40590 22737 10857 157993

Pr innbygger 649 652 984 1 135 705

Med utgangspunkt i anslag for hvordan driftsutgiftene vil være i 2020 og forutsetninger om

bemanningsmessige endringer omtalt ovenfor, har vi i tabell 5- 5satt opp et anslag for de samlede

driftsutgiftene for det nye brannvesenet i 2020.

Tabell 5-5 Anslag for samlede driftsutgifter for nytt brannvesen for nye Asker kommune og Bærum kommune

Kroner

Netto driftsutgifter - fremskrevet til 2020 157 993 026
lnnsparing ledelse - 3,5 årsverk -3 699 522
innsparing administrasjon -918 000

Bemannigsreduksjon dagberedskap -788 028
Økt bemanning forebygging- 1 årsverk 820 810

153 408 286

Med de forutsetningene som denne kalkylen bygger på, vil altså kostnadsnivået være omtrent 4,6

lavere, sammenliknet med en situasjon der man fortsetter med samme brannvesen som idag.

For kommunes del er det vel så interessant å få kartlagt hvordan opprettelse av et nytt brannvesen

påvirker kommunenes utgifter. Under forutsetning av at utgiftene skal fordeles etter folketall vil

utgiftdelingen bli slik som vist i tabell 5-6.
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Tabell 5-6 Utgiftdeling mellom Bærum kommune og nye Asker kommune

Utgiftsfor-

Dagens utgifts-deling ny
fordeling modell Endring

Netto driftsutgifter fremskrevet til 2020- uten
sammenslåing. Kroner 157 993 026 153 408 286

Fordeling Bærum. Kroner 83 807 790 88 432 925 4 625 135

Fordelt Asker, Røyken og Hurum. Kroner 74 185 236 64 975 362 -9 209 874

Analysen viser dermed at nye Asker kommune vil få reduserte utgifter i størrelsesorden 9,2 mill. kr,

mens Bærum kommune vil få økte utgifter med om lag kr 4,6 mill. kr pr. år i 2020.

5.1.4 Administrative konsekvenser

Sammenslåing av de tre brannvesenene vil opplagt ha noen administrative konsekvenser, men

disse konsekvensene kan lett håndteres. Vi har registrert følgende konsekvenser:

Lønns- og pensjonsavtaler må harmoniseres

Feiertjenestene må harmoniseres når det gjelder hyppighet for feiing og tilsyn, samt gebyrnivå
for feiertjenestene

Skifte av tilknytning til 110-sentral for dagens RBR og HBV

Avklare tilhørighet til Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing (IUA)

Omstillingskostnader knyttet til etablering av felles kultur

5.2 Eget brannvesen for nye Asker kommune

5.2.1 Dimensjonering
l følge SSBs befolkningsprognoser vil folketallet i nye Asker kommune utvikle seg på følgende

måte når det gjelder befolkning i tettsteder.

Tabell 5-7 Prognose for befolkningsutvikling - nye Asker kommune

2 020 2 025 2 030 2 035 2 040

Asker 61 000 63 463 66 097 68 522 70 766
Røyken 20 354 21 904 23 373 24 721 26 019
Hurum 7 861 7 982 8 087 8 160 8 207

Sum 89 215 93 349 97 557 101 402 104 992

Vi har forutsatt at det fortsatt må være et deltidsbrannvesen på Tofte. Gitt denne forutsetningen vil

man i forholdsvis lang tid kunne «klare seg» med to heltids vaktlag i nye Asker kommune, fordelt

mellom brannstasjonen i Asker og brannstasjonen i Røyken. Det er først etter 2040 at

dimensjoneringsforskriften krever at det opprettes ett tredje vaktlag.
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5.2.2 Bemanning
I tabellen nedenfor har vi lagt inn tall for hvor mange årsverk Asker kommune, Røyken kommune

og Hurum kommune finansierer av dagens bemanning. I denne tabellen er ikke deltidsstillingene i

HBV omregnet i årsverk.

Tabell 5-8 Oversikt over hvor mange årsverk kommunene i nye Asker kommune betaler for i dag.
Deltidsstillingene er ikke omregnet til årsverk.

Årsverk og
Årsverk Asker Årsverk deltidsstilin Nye Asker

Enhet ABBV betaler RBR ger HBV betaler

Ledelse

Brannsjef 1, 00 0,33 1,00 0,34' 1,67
Varabrannsjef/leder for forebyggende 1, 00 0,33 1, 00 0, 33 ' 1, 66
Leder for beredskapsavdelingen 1, 00 0, 33 1, 00 0, 33 ' 1, 66

5, 0
Forebyggende avdeling

Oppgaver etter Forskrift om brannforebygging 18,0 5,9 2,0 1,0 8,9

Tilleggsoppgaver

Oppføløging av feiertjenester 1,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Beredskapsavdelingen

Utrykningsledere 16,0 5, 3 4, 0 4 deltid 9, 3
Konstabler 48,0 15,8 12,0 16 deltid 27,8
Aspiranter 5 delttid

Tankbil 4,0 1,3 4 deltid Deltid 1,3
Lift 4,0 1,3 1,3
Fraværsreserve 16,0 5,3 4,0 9, 3

Dagstillinger i beredskapsavdelingen

NK beredskap 1,0 0,3 0, 3
Drift og vedlikehold verksted 1,0 0,3 1, 0 1,0 2,3

Drift og vedlikehold stasjoner 1,0 0,3 0,3

Utviklingsstilling - IKT 1,0 0,3 0,3

Utviklingsstilling -forebyggende arbeidsoppgav 1,0 1,0

Administrativ avdeling

Avdelingsleder 1,0 0,3 0,3

Lønn, arkiv, regnskap, HR 4,7 1,6 1,3 1,3 4, 1

Bemanning - kjernevirk., ledelse og adm 120,7 39,5 27,3 4,3 77,0

Forutsetning om bemanning i det nye brannvesenet er beskrevet nedenfor.

Ledelse

Innenfor dagens brannvesen betaler kommunene Asker, Røyken og Hurum for 5, 3 årsverk til

ledelse. Vi har da regnet NK-beredskap i ABBV inn med 0,3 årsverk. Det er forutsatt at ressurser til

ledelse kan reduseres med 1,8 årsverk.

Forebygging av brann og ulykker

Kommunenes andel av bemanning av forebygging av brann og ulykker er 9 årsverk. I 2026 må

bemanningen økes med ett årsverk og dermed må kommunen betale for ett ekstra årsverk
sammenliknet med dagens situasjon.

Feiing

Kommunenes utgifter til feiing blir i liten grad berørt. Asker kommune betaler pr. i dag for 0,3

årsverk for oppgaven knyttet til oppfølging av feiertjenester. Vi har forutsatt at det kan være behov



for 0,5 årsverk for å ivareta denne oppgaven i et nytt brannvesen for nye Asker kommune. Utgiften

kan inngå i selvkostkalkylen og påvirker ikke kommunens kostnader.

Beredskap for brann og ulykker
Bemanning av kommunenes beredskap for brann og ulykker er i stor grad et resultat av kravene

stilt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Vi har forutsatt at:

Bemanning av vaktlaget i HBV forutsettes à være den samme som i dag, også etter fusjonen

Bemanningen av vaktlagene ved brannstasjonen i Røyken og Asker forutsettes også å være

på samme nivå som i dag. Det vil si at bemanningen må bestå av 8 utrykningsledere (9,3

årsverk), 24 konstabler (27,8 årsverk) og 8 (9,3 årsverk) i fraværsreserve. Tallene i parentes

angir hvor mange årsverk kommunene betaler for i dag. Dette betyr at kommunen vil betale for

6,4 årsverk færre enn i dag når det gjelder bemanning av vaktlagene.

Som en del av beredskapen betaler Asker kommune for 1,3 årsverk til bemanning av tankbil og 1,3

årsverk til bemanning av lift. I tillegg har RBR fire deltidsstillinger som tankbilvakt og HBV har

tankbilvakt inkludert i hvert vaktlag. I eget brannvesen for nye Asker kommune har vi forutsatt at

det må være to årsverk avsatt til både tankbilvakt og liftvakt. Samlet bemanning for å løse disse

tjenestene må derfor økes med 1,4 årsverk.

Dersom denne modellen velges kan man imidlertid drøfte om det er tilstrekkelig med en tankbil og

en lift for å betjene hele kommunen.

Stillinger i dagberedskapen
Kommunene Asker, Røyken og Hurum betaler i dag for 3,9 årsverk for stilinger knyttet til

dagberedskap; drift og vedlikehold av stasjoner, drift og vedlikehold av verksteder, utviklingsstilling

IKT og utviklingsstilling (branninspektør). Vi har forutsatt at kommunene må betale for samme

bemanning også i framtiden.

Administrasjon

Vi har forutsatt at brannvesen for nye Asker kommune skal egen administrasjon og ikke få disse

tjenestene dekket fra kommunens fellesadministrasjon. Kommunene Asker, Røyken og Hurum

betaler i dag for om lag 4,5 årsverk til administrasjon. I et nytt brannvesen har vi regnet med en

innsparing på 0,5 årsverk.

Utstyr
Det er forutsatt at dette alternativet ikke vil utløse behov for nytt utstyr.

Inntekter

Det forutsettes at det nye brannvesenet kan fortsette med salg og drift av boligalarmer i samme

omfang som i dag. Dette betyr at brannstasjonen i Asker bare får ansvar for de abonnentene som

hører hjemme i kommunen.

5.2.3 Økonomiske konsekvenser
I tabellen nedenfor har vi lagt inn tall for hvordan kommunenes netto driftsutgifter vil utvikle seg

fram til 1.1.2020 når den nye brannordningen skal være på plass. Framskrivingen bygger på

KDSTRA-tall for 2016 og på en forutsetning om årlig lønns- og prisvekst på 3 %.



Tabell 5-9 Utvikling i folketall og netto driftsutgifter fram til 1.1.2020

Asker Røyken Hurum Sum

Folketall pr 1.1 .2020 62 245 23 103 9 563 94 911
Netto driftsutgifter fremskrevet - lønns- og

prisvekst 3 pst. 1.000 kroner 40590 22345 10857 73793

Pr innbygger 652 967 1 135 777

Med utgangspunkt i anslag for hvordan driftsutgiftene vil være i 2020 og forutsetninger om

bemanningsmessige konsekvenser omtalt ovenfor, har vi i tabell 5-10 satt opp et anslag for de

samlede driftsutgiftene for det nye brannvesenet i 2020.

Tabell 5-10 Anslag for samlede driftsutgifter for nytt brannvesen for nye Asker kommune

Kroner

Netto driftsutgifter - fremskrevet til 2020 73 792 947
innsparing ledelse -1 902 611

innsparing administrasjon -382 703

innsparing - vaktlag -5 043 378

Økte utgifter - tankbii og iiftvakt 1 103 239

Netto driftsutgifter - brannvesen nye Asker 67 567 494

Beregningen viser altså at samlede kostnader til brannvesen for nye Asker kommune vil være om

lag 6,2 mill. kr lavere i 2020 sammenliknet med dagens kostnadsnivå (for kommunene Asker,

Røyken og Hurum) fremskrevet til 2020.

De viktigste grunnene til kostnadsreduksjon er lavere utgifter til ledelse og at kommunen vil

finansiere en mindre andel for beredskapen ved Asker brannstasjon enn i dag.

5.2.4 Administrative konsekvenser
Sammenslåing av de tre brannvesenene vil ha de samme administrative konsekvensene som vil

oppstå i forbindelse med å slå brannvesenene i Røyken og Hurum sammen med ABBV. Vi har

registrert følgende konsekvenser:

Lønns- og pensjonsavtaler må harmoniseres

Feiertjenestene må harmoniseres når det gjelder hyppighet for feiing og tilsyn, samt gebyrnivå
for feiertjenestene

Skifte av tilknytning til 110-sentral for dagens RBR og HBV

Avklare tilhørighet til interkommunalt utvalg mot akuttforurensing (IUA)

Omstiliingskostnader knyttet til etablering av felles kultur

Omkostninger forbundet med oppløsning av iKSet

5.3 Eget brannvesen for Bærum kommune

5.3.1 Dimensjonering
Prognosene for befoikningsutvikling i Bærum kommune er slik som vist i tabellen under.

Tabell 5-11 Befolkningsprognose Bærum kommune

2 020 2 025 2 030 2 035 2 040

Bærum 127 368 137 966 149 401 158 029 164 225

Bærum kommune vil i overskuelig framtid «klare seg» med tre vaktlag. Vi tar derfor for gitt at

brannvesenet for Bærum kommune vii bestå av:



Bekkestua brannstasjon

Gjettum brannstasjon

Fornebu brannstasjon

Det er først når folketallet passerer 170 000 at det vil være behov for fire vaktlag.

5.3.2 Bemanning
For å kunne beregne økonomiske konsekvenser for Bærum kommune - av denne modellen - gir vi

først en oversikt over hvor mange årsverk kommunen i dag betaler for å dekke dagens brann-

ordning.

Tabell 5-12 Årsverk i ABBV finansiert av Bærum kommune

Enhet
Ledelse

Brannsjef

Varabrannsjef/Ieder for forebyggende

Leder for beredskapsavdelingen

Forebyggende avdeling

Oppgaver etter Forskrift om brannforebygging

Tilleggsoppgaver

Oppføløging av feiertjenester

Beredskapsavdelingen

Utrykningsledere
Konstabler

Aspiranter

Tankbil

Lift

F raværsreserve

Dagstillinger i beredskapsavdelingen

NK beredskap

Drift og vedlikehold verksted

Drift og vedlikehold stasjoner

Utviklingsstilling - IKT

Utviklingsstilling -forebyggende arbeidsoppgaver

Administrativ avdeling

Avdelingsleder

Lønn, arkiv, regnskap, HR

Bemanning - kjernevirksomhet, ledelse og adm

Forutsetning om bemanning i det nye brannvesenet er beskrevet nedenfor.

Ledelse

Årsverk ABBV

1,0

1,0

1,0

18,0

1,0

16,0

48,0

4,0

4,0

16,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,7

Bærum kommune Årsverk Bærum

betaler

120,7'

0,7

0,7

0,7

12,1

0,7

10,7

32,2

2,7

2,7

10,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

3,1

0,0

80,9

brannvesen

Innenfor ABBV betaler Bærum kommune for 2,7 årsverk til ledelse. I dette tallet er også NK-

beredskap regnet med. I et eget brannvesen for Bærum kommune har vi forutsatt at det må være 4

årsverk til ledelse, dvs. at utgifter til lederfunksjonen må styrkes med 1,3 årsverk.

Forebygging av brann og ulykker

1,0

1,0

1,0

12,0

1,0

12,0

36,0

3,0

3,0

12,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,4

92,4

Kommunenes andel av bemanning av forebygging av brann og ulykker er 12,1 årsverk. I 2020 må

bemanningen økes med ett årsverk.



Feiing

Kommunenes utgifter til feiing blir i Iiten grad berørt. Asker kommune betaler pr. idag for 0,7

årsverk for oppgaven knyttet til oppfølging av feiertjenester. Vi har forutsatt at det kan være behov

for 1,0 årsverk for å ivareta denne oppgaven i et nytt brannvesen for Bærum kommune. Utgiften

kan inngå i selvkostkalkylen og påvirker ikke kommunens kostnader.

Beredskap for brann og ulykker

I et eget brannvesen for Bærum kommune - bestående av tre brannstasjoner - vil det etter vår

vurdering være behov for:

12 utrykningsledere

36 konstabler

12 konstabler i fravaersreserve

Pr. i dag betaler Bærum kommune for:

10,7 årsverk - utrykningsledere

32,2 årsverk - konstabler

10,7 årsverk - konstabler i fraværsreserve

I et eget brannvesen for Bærum vil dermed kommunen måtte betale for 6,4 årsverk mer enn i dag

for å dekke bemanning til beredskap for brann og ulykker.

Som en del av beredskapen hører også tankbil og lift. Pr. i dag betaler Bærum kommune for 5,4

årsverk for å ivareta disse tjenestene. I et eget brannvesen for Bærum kommune har vi forutsatt en

samlet bemanning på 6,0 årsverk. Det kan imidlertid tenkes at bemanning av tankbil og lift kan

inngå i et fellesskap med brannvesenet t for nye Asker kommune dersom det er dette alternativet

som blir løsningen.

Stillinger i dagberedskapen

Kommunen finansierer i dag 2,0 årsverk for stillinger knyttet til dagberedskap; drift og vedlikehold

av stasjoner, drift og vedlikehold av verksteder og utviklingsstilling IKT. I et eget brannvesen for

Bærum kommune har vi forutsatt at det vil være behov for ett årsverk til drift og vedlikehold av

verksted, ett årsverk til drift og vedlikehold av stasjoner og ett årsverk til IKT-utvikling. Det betyr at

Bærum kommune må betale for 1,0 årsverk mer enn i dag for å kunne ivareta disse funksjonene.

Administrasjon

Pr. i dag betaler Bærum kommune for 3,8 årsverk til administrasjon. Under forutsetning av at

behovet for administrativ støtte vil være det samme som i ABBV vil et nytt brannvesen for Bærum

trenge 4.4 administrative årsverk. Dette betyr at kommunen må betale for 0,6 årsverk mer enn i

dag.

Utstyr

Det er forutsatt at dette alternativet ikke vil utløse behov for nytt utstyr.

Inntekter

Det forutsettes at det nye brannvesenet kan fortsette med salg og drift av boligalarmer i samme

omfang som i dag. Dette betyr at brannstasjonene i Bærum bare for ansvar for de abonnentene om

hører hjemme kommunen.

[AV



5.3.3 Økonomiske konsekvenser
l tabellen nedenfor har vi lagt inn tall for hvordan kommunenes netto driftsutgifter vil utvikle seg

fram til 1.1.2020 når den nye brannordningen skal være på plass. Framskrivingen bygger på

KOSTRA-tall for 2016 og på en forutsetning om årlig lønns- og prisvekst på 3 %.

Tabell 5-13 Utvikling i folketall og netto driftsutgifter fram til 1.1.2020

Bærum

Folketall pr 1.1.202O 129 176
Netto driftsutgifter fremskrevet - lønns- og

prisvekst 3 pst. 1. 000 kroner 83808

Pr innbygger 649

Med utgangspunkt i anslag for hvordan driftsutgiftene vil være i 2020 og forutsetninger om

bemanningsmessige konsekvenser omtalt ovenfor, har vi i tabell 5- 14satt opp et anslag for de

samlede driftsutgiftene for det nye brannvesenet i 2020.

Tabell 5-14 Anslag for samlede driftsutgifter for nytt brannvesen for Bærum kommune

Kroner

Netto driftsutgifter - fremskrevet til 2020 83 807 790

Økte utgifter til ledelse - 1,3 årsverk 1 374 108
Økte utgifter til administrasjon - 0,6 årsverk 459 243
Økte utgifter til forebygging - 1 årsverk 820 810
Økte utgifter vaktlag 5 043 378

Økte utgifter - tankbil og lift 472 817

Økte utgifter - dagberedskap 788 028

91 978 145

Beregningen viser altså at etablering av eget brannvesen for Bærum kommunen vil øke de årlige

driftsutgiftene til brannvesen med om lag 8,2 mill. kr pr. år. Hovedgrunnen til kostnadsveksten er

økte utgifter til ledelse og at man ikke kan ta ut gevinster ved samordning av beredskapen, slik

man kan gjøre det i dag.

5. 3. 4Administrative konsekvenser
Det vil påløpe en del kostnader knyttet til etablering av nytt brannvesen, slik som tilsetting av

ledelse og medarbeidere i de ulike avdelingene, lokalisering av brannvesenets ledelse, inngåelse

av eventuelle samarbeidsavtaler med brannvesenet i nye Asker og/eller Oslo brann- og rednings-

etat.

5.4 Samarbeid mellom eget brannvesen for Bærum kommune og
Oslo brann- og redningsetat

Så vidt vi kjenner til er det ofte inngått samarbeidsavtaler mellom brannvesener for å utnytte

kapasitet og kompetanse på tvers av de etablerte enhetene. Dersom det skulle være aktuelt å

etablere et eget brannvesen for Bærum kommune kan et samarbeid med Oslo brann- og rednings-

etat bidra til å senke driftskostnadene for Bærum kommunes del.

Det kan være mest aktuelt å inngå et samarbeid om:

Beredskapen på Fornebu kan dekkes via Smestad brannstasjon

Utnyttelse av båt og båtutstyr

Lagring av forurensingsutstyr

Gevinstene ved et eventuelt samarbeid mellom et eget brannvesen for Bærum kommune og Oslo

brann- og redningsetat er ikke konsekvensberegnet. Basert på kvalitative vurderinger vil imidlertid



ikke en samarbeidsmodell med Oslo brann- og redningstjeneste kunne kompensere for de mer-

kostnadene som oppstår ved at Bærum kommune eventuelt må etablere eget brannvesen.



6 N asjon al brannstu díe
Som bakgrunn for vurdering av brannordning for nye Asker kommune kan det være hensikts-

messig å se hen til brannstudien som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utførte på

oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet i 2012-2013. I denne studien gis det beskrivelse

av dagens situasjon og utviklingstrekk ved dagens organisering og dimensjonering av dagens

brann- og redningsvesen. Brann- og redningsvesenet har generelt høy tillit i befolkningen og et

godt omdømme, og innsatstid og dimensjonering sikrer lokal tilstedeværelse og trygghet for

befolkningen. Analysen viste likevel at det vil være behov for endringer. Et viktig stikkord i denne

sammenheng er kompetanse.

Det blir i denne studien lansert en del kriterier for organisering av fremtidens brann- og rednings-

vesen. Med bakgrunn i kriteriene ble tre ulike modeller som sikrer større brann- og redningsvesen,

og som i større eller mindre grad vil kunne ivareta kriteriene, vurdert. Arbeidsgruppen anbefalte en

modell som følger fylkesgrensene og innebærer at det blir 18-19 brann- og redningsvesen,

avhengig av om Oslo og Akershus skal være selvstendige eller slås sammen. Arbeidsgruppens

begrunnelser for modellen er at det må vurderes en organisasjon som er betraktelig større enn

dagens brann- og redningsvesen og at de allerede etablere fylkesgrensene er et naturlig utgangs-

punkt for denne modellen. I mellomtiden har imidlertid regjeringen fremmet forslag om en ny

regional inndeling basert på at dagens fylker skal reduseres til om lag 10 regioner.

Departementet har så vidt vi kjenner til ikke tatt stilling til hvordan man ønsker å organisere brann-

redningsvesenet i framtiden. Trenden synes imidlertid å være at man ønsker større enheter og det

er forventet at departementet vil fremme forslag om strukturendringer i dagens brann- og rednings-

vesen.





Vedl egg

Forutsetninger om lønn lagt til grunn ved beregning av økonomiske konsekvenser

Dag- Fore- Admini-

Ledelse Beredskap beredskap byggende strasjon

Grunnlønn 680 000 518 000 518 000 518 000 480 000

Grunnlønn inkI.sosiale kostnader 907 310 691 157 691 157 691 157 640 454

Telefon, kontor, utstyr 60 000 30 000 30 000 60 000 60 000

Sum - dagens lønnsnivå 967 310 721 157 721 157 751 157 700 454

Lønnsutgifter fremskrevet til 2020 1 057 006 788 028 788 028 751 157 765 405
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1. INNLEDNING

Kommunene er pålagt av regjeringen å utrede og ta stilling til  en  eventuell
kommunesammenslåing innen 1. juli 2016. Hurum, Røyken og Asker kommuner har derfor  i
fellesskap utarbeidet utkast til intensjonsavtale for en eventuell kommunesammenslåing
innen fristen.

Denne intensjonsavtalen danner selve grunnlaget for en eventuell ny, større kommune
basert på sammenslåing av nabokommunene Hurum, Røyken og Asker.

Den nye kommunen skal etableres på bakgrunn av et likeverdig samarbeid mellom
kommunene Hurum, Røyken og Asker. Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres
ståsted og utgangspunkt, skal prege samarbeidet om sammenslåing.
Den nye kommunen skal drives og videreutvikles med utgangspunkt l hver av de

nåværende kommunenes unike natur- og kulturkvaliteter, tradisjoner, ressurser og
utfordringer. Et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger skal ha høy
prioritet.

Til grunn for denne intensjonsavtalen legges veilederen «Formelle rammer i byggingen av
nye kommuner» fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og de formelle
føringer fra lnndelingslova «Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser».

lntensjonsavtalen har til hensikt à ivareta følgende statlige målsettinger:
-  Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

~ Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
~ Styrket lokaldemokrati

l tillegg skal avtalen ivareta:
-  Behov for mer kompetanse og kapasitet  i  kommunene  i  fremtiden
-  Kommuner som i større grad sammenfaller med samfunnsutfordringene

Den nye kommunen skal skape gode bomiljøer, gode oppvekstvillkår og trygge lokalsamfunn
for innbyggerne. Den skal sikre at det  i  fremtiden er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse
innenfor de ulike tjenesteområdene, robuste og sterke fagmiljøer, godt lederskap samt god
internkontroll. Videre skal den nye kommunen ha en profesjonell forvaltning, god
publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne. Kommunen har ansatte som
opptrer med habilitet, god praksis og dokumentasjon slik at befolkningen har tillitt til
forvaltningen.

Det skal være et likeverdig tjenestetilbud og velferdstjenester organisert så nær innbyggerne
som mulig. Kommunen skal satse på innovasjon og digitalisering for å oppnå forenkling,

fornying og effektivisering til beste for innbyggerne. Kommunen skal praktisere åpenhet og
meroffentlighet, og det skal etableres døgnåpen forvaltning med digitale
selvbetjeningsløsninger der det er mulig. Den nye kommunen skal gjøre hverdagen enklere
for innbyggerne, samtidig som innbyggerne skal delta som aktive medspillere for a
videreutvikle kommunen og lokalsamfunnet.

Den nye kommunen utvikles som en flersenterkommune, med aktiv stedsutvikling basert på
dagens lokal- og nærsenter. Senterstrukturen skal baseres på stedenes kvaliteter og
egenart. De ulike tettstedene skal bygges rundt en god privat- og offentlig service/tjenester,
gode lokale møteplasser og være godt tilknyttet til det offentlige kollektivsystemet.
Den nye kommunen skal ha en effektiv arealutnyttelse og god forvaltning av friluftsaktiviteter,
strandsonen, jordvern og en offensiv og samordnet bolig- og næringsutvikling. Kommunen
har et stort potensiale for en bærekraftig, miljøvennlig næringsutvikling. Gjennom en felles
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strategi er det mulig å skape synergier mellom ulike næringsklynger i den nye kommunen og
redusere transporten, ved at arbeidsplassene er der folk bor.

Den fremtidige kommunen vil kunne spille en større rolle overfor regionale og nasjonale
myndigheter, særlig når det gjelder samordning av arealutnyttelse og transportutvikling.
Kommunen vil også kunne oppnå langt bedre og mer helhetlige kollektiv- og
samferdselsløsninger.

Den nye kommunen vil prioritere arbeidet med følgende overordnede samferdseisspørsmål:

Jernbane (Askerbanen, Drarnmensbanen og Spikkelstadbanen)

Veier (E18, R 23, Slemmestadveien og Røykenveien)
Bedre busstilbud i hele kommunen

Miljøvennlig, helårs hurtigbåt på fjorden
Ny Oslofjordforbindelse for bil- og jernbane

Sykkel og gange
Trafikksikkerhet

Den nye kommunen har ambisjon om å overta viktige samfunnsoppgaver og myndighet fra
regionalt og nasjonalt nivå. Dette vil gi innbyggeme bedre, mer sammenhengende,
virkningsfulle og effektive velferdstjenester, bedre og mer profesjonalisert
forvaltningsoppgaver og bidra til en fremtidsrettet og helhetlig samfunnsutvikling.

For à finne gode løsninger på samfunnsutfordringene er det behov for en bedre samordning
av Samfunnsplanlegging på tvers av kommunale, regionale og nasjonale grenser. I Norge er
det i dag mange ulike grenser når det gjelder offentlige aktører som fylkeskommuner,
kommuner, sykehusregioner, politidistrikter, brann- og redningstjenester, Vegvesenet,
Jernbaneverket m.fl.

Uavhengig av utfallet av kommunesammenslåing og en eventuell regionreform vil det fortsatt
være behov for felles løsninger og samarbeid om fremtidige samfunnsutviklingsoppgaver og
utfordringeri regionen. Dette perspektivet er svært viktig og nødvendig å ha uavhengig av
framtidens kommunegrenser. Forholdet til nabokommunene Bærum, Drammen og Lier blir

viktig å forsterke og videreutvikle i en ny Kommunestruktur.
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1.1 Arbeidet med en felles visjon

Det skal utarbeides en feiles visjon som tar utgangspunkt i at vi skal leve i en kommune med

godt fungerende bygdesamfunn, en unik kystlinje med mange naturperler, preget av nærhet
mellom mennesker og en bærekraftig natur.

Det legges opp til en prosess med bred medvirkning blant ulike interessenter hvor det skal
utvikles en ny visjon, en identitet og et verdigrunnlag for kommunen. Momenter i denne
visjonen vil være:

a)

b)

0)

d)

e)

f)

9)

h)

i)

l)

k)

Kommunen legger til rette for gode bomiljøer, gode oppvekstsvilkár og trygge
lokalsamfunn for innbyggerne, basert på en bærekraftig økonomi.

Kommunen har gode tjenester, attraktive arealer, en sterk regional posisjon og er en
naturlig etabieringskommune for næringsliv og innbyggere.

Kommunen har en størrelse og et fagmiljø som gjør at den kan overta flere oppgaver
fra både stat og fylkeskommune. Dette gjelder særlig utdanning, helse, rus og

psykiatri, barne- og familievem, samferdsel og forvaltningsmyndighet.

Kommunen er fremtidsrettet, innovativ og ansvarsbevisst med et helhetlig syn på
samfunnsutviklingen.

Kommunen legger til rette for mangfold, inkludering og integrering, som forhindrer
ute nforskap.

Kommunen har gode og tillitsskapende, nærdemokratiske ordninger.

Kommunen er en attraktiv arbeidsgiver.

Kommunen bygges som flersenterkommune hvor utviklingen foregår i hele
kommunen og stedsutviklingen skjer med utgangspunkt  i  hvert omràdes unike
kvaliteter. .

Kommunen er en foregangskommune for lavutslippssamfunnet som jobber mot
nuilutslipp og et grønt skifte. Kommunen fører en ansvarlig og bevisst miljøpolitikk
med sterk satsning på kollektivtransport og fremtidsrettet miljøforvaltning,

Kommunen har en bærekraftig bruk av kyst- og fjordressursene, den blå- og grønne
naturen og tar vare på kulturminner, kuiturmiljøer og kulturlandskap som grunnlag for
næringsutvikling, turisme og vekst for lokalsamfunn. De er viktige for folks livskvalitet
og identitet, og bidrar til å skape attraktive steder.

Kommunen prioriterer forebygging, folkehelse og tidlig innsats for å skape gode
lokalsamfunn, levekår og livskvalitet. innbyggere og organisasjoner tar dei i dette

arbeidet.

1.2 Sammenslåingstidspunkt

H) Den nye kommunen etableres med virkning fra 1. januar 2020, etter kommunevalget
2019. Det nye kommunestyret konstitueres innen oktober 2019. Det kan vurderes
administrative sammensiåinger der det er hensiktsmessig tidligere.
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2. NAVN OG SYMBOLER

2.1

2.2

8)

a)

b)

Kommunens navn

Den nye kommunens navn er Asker

Kommunevåpen, ordførerkjede og andre symboler

Kommunevåpen
Feliesnemnda (se pkt. 3.1. nedenfor) nedsetter et utvalg som utarbeider forslag til
kommunevåpen etter en god medvirkningsprosess blant innbyggere, lag og

foreninger i hele den nye kommunen. Feliesnemnda fastsetter den nye kommunens
kommunevåpen i god tid slik at det er klart til sammenslâingstidspunktet.

Det vurderes om det skal brukes elementer fra de tre kommunenes kommunevåpen,
når man skal utvikle et nytt felles kommunevåpen i den nye kommunen.

Feliesnemnda nedsetter et utvalg som utarbeider forslag til ordførerkjede og andre
symboler for den nye kommunen. Feliesnemnda fastsetter symbolene i god tid før
sammenslåingstidspunktet.

Det nye ordførerkjedet skal forene kommunevàpene fra de gamle kommunene med
det nye kommunevåpenet.

3. ETABLERING AV NY KOMMUNE

3.1

8)

b)

d)

Feliesnemnda - sammensetning og konstituering

Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsene til en
ny kommune, jfr. lnndelingslova §  26  (oppnevnes av og blant kommunestyrenes
medlemmer). Frem til fellesnemnda er etablert, fungerer forhandlingsutvalget som en
styringsgruppe for arbeidet med kornmunesammenslàing.

Fellesnemndas arbeid skal bygge på konsensusprinsippet, det vil si at nemnda
drøfter seg fram til forslag som kan fremmes med likelydende innstilling til de tre
kommunestyrene.

Fellesnemda får som mandat å forberede kommunesammenslutningen, og sikre
nødvendig samordning mellom de tre kommunene i perioden fra søknad om
sammenslåing er sendt, til konstituerende møte er holdt av nyvalgt kommunestyre
høsten 2019.

Hver av kommunene har i perioden fram til sammenslåing ansvar for sin ordinære
drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør drøftes i
fellesnemnda før endelig vedtak  i  de respektive kommunestyrer.
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Dette gjelder spesielt tiltak knyttet til kommunens kommuneplan og
handlingsprogram/økonomiplan.

Kommuneplanen samordnes gjennom à etablere en felles prosess. investeringer må

vurderes spesielt.

e) Fellesnemnda settes sammen etter minsteantaIlmodellen‘:

3  representanter med vararepresentanter for Hurum kommune
3  representanter med vararepresentanter for Røyken kommune
3 representanter med vararepresentanter for Asker kommune

Det etableres en referansegruppe bestående av gruppelederne fra alle kommunene
som konsulteres í arbeidet.

f) Nemnda konstítuerer seg i august 2016 og velger selv leder og nestleder. Frem til
kommunesammenslåingen er godkjent i Stortinget, fungerer fellesnemnda som
interimnemnd. Vedtak fattes med forbehold om Stortingets godkjennelse.

1 Se Vedlegg B «Fellesnemnd og andre utvalg ved kommunesammenslåing»
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b) Utarbeide et utfyllende mandat for ny rådmann og iverksette en ansettelsesprosess i

løpet av høsten 2016.

d) Utgjøre arbeidsgiversiden ifelles partssammensatt utvalg.

e) Utarbeide omstillingsdokument som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske

spørsmål under sammenslàingsprosessen.

f) Fremlegge forslag til budsjett og økonomiplan for det nye kommunestyret.

g) Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger

h) Foreslå revisor for den nye kommunen til kommunestyrets første møte.

i) Utarbeide forslag til delegeringsreglement som behandles og vedtas av det nye

kommunestyret.

j) Utarbeide forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement og øvrige reglement

som skal vedtas av kommunestyret.

k) Fastsette godtgjørelser for fellesnemndas virksomhet og andre oppnevnte utvalg

underlagt fellesnemnda.

n) Utarbeide en helhetlig kommunikasjonsplan for arbeidet med

kommunesammenslåingen.

o) Etablere administrativt prosjektrád bestående av rådmennene. Prosjektrådet bistår

fellesnemnda med å ansette prosjektleder og etablere et sekretariat. Prosjektleder

rapporterer til fellesnemnda.

3.3 Øvrige utvalg

x representanter for fellesnemnda

y tillitsvalgte/verneombud

Utvalget innstiller overfor fellesnemnda i arbeidsgiverpolitiske spørsmål.
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3.4

b)

a)

b)

C)

d)

e)

f)

9)

Fellesnemnda kan nedsette arbeidsutvalg for å utarbeide forslag til ulike temaer,
blant annet:

Ansettelsesutvalg for ansettelse av prosjektleder og rådmannza.
b. Politisk styringsmodell
c. Symboler
d. Nærdemokratiske ordninger
e. Folkevalgtes arbeidsvilkår.
f. Utvalg som skal vurdere harmonisering av og nivået på avgifter, gebyrer og

egenbetaling.

Administrasjon

Den administrative organiseringen bør gjenspeile den politiske organiseringen i
kommunen.

Rådmannen tilrettelegger for en ansettelsesprosess i tråd med lov- og avtaleverk for
rekruttering av kommunens administrative toppledergruppe. Leder av fellesnemnda
konsulteres i rekrutering av toppledere.

Rådmann delegeres ansvaret for øvrige ansettelser i den nye kommunen.

Den administrative organiseringen gjennomføres som effektiv og modeme
organisasjonsstruktur med korte avstander, minst mulig hierarkilbyråkrati, felles
fagmiljøer, full delegasjon, styringsdialog, virksomheter og marked/konkurranse mm.

En fremtidig organisering av eiendomsfunksjoner, lKT, forvaltningsoppgaver,
anskaffelser og kommunale driftsoppgaver  i  den nye kommunen utredes særskilt.

Flerfaglige og robuste fagmiljøer etableres og utvikles for å understøtte og levere på
politikkomràdene med særlig vekt på samfunnsutvikling, samordnet areal- og
transport, klima og miljø, næringspolitikk, boligpolitikk og gode velferdstjenester
(skoleeier / barnehage, barne- og familie, helse/ psykiatri/ rus I mm),
organisasjonsutvikling, tjenesteutvikling, innovasjon og digitalisering mm.

Rådmannen iverksetter en prosess for å sikre god kommunal ledelse gjennom
lederrekruttering, utvikling og oppfølging. Ledere skal legge til rette for en
organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode arbeidsprosesser, godt
medarbelderskap og læring, forbedring og innovasjon. Ledelse innebærer å påvirke
prosesser for å nå fastsatte mål. Dette forutsetter både strategisk, faglig,
personalmessig og administrativ ledelsesaktivitet.

2  Dette utvalget vil være partssammensatt med deltagelse fra tillitsvalgte.
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3.5

a)

b)

C)

d)

Prosesser og prosedyrer i interimperioden

Inntil den nye kommunen er etablert er det behov for en koordinert styring av
overordnede samfunns- og økonomiplaner. Fellesnemda gis  i  oppdrag å sikre
koordinering gjennom å uttale seg om de tre kommunenes kommune-, økonomi- og
handlingsplaner.

Det utarbeides et felles styringsdokument for økonomi- og investeringer  i
interimperioden. Styringsdokumentet behandles i fellesnemda og i de tre
kommunestyrene.

Det legges opp til et koordinert arbeid med en feiles kommunal planstrategi og
planprogram for kommuneplanen i den nye kommunen.

Kommunenes vedtatte økonomi- og handlingsprogram for 2016 til 2019 videreføres.
Vesentlige endringer forutsettes koordinert med de øvrige kommuner.

4. POLITISK STYRING I DEN NYE KOMMUNEN

Den nye kommunen skal styres etter formannskapsmodellen

a)

b)

Cl)

Den nye kommunen skal arbeide for å bygge en felles, positiv kultur for samarbeidet
mellom folkevalgte, mellom folkevalgte og administrasjonen, og mellom kommunen
og innbyggerne.

Partiene oppfordres til å bruke nominasjonsprosessene til å sikre at delene av

kommunen er tilfredsstillende representert i styrer, råd og utvalg.

Kommunestyrets delegering av myndighet, organisering av det politiske arbeidet og
utvikling av rollen som folkevalgt skal bidra til at den folkevalgte styringen forsterkes.

Tilretteleggingen for folkevalgtes arbeid skal være slik at alle innbyggere i kommunen
har en likeverdig mulighet til å påta seg verv, uavhengig av alder, yrke,
omsorgsoppgaver eller andre forhold.
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4.1

4.2

a)

b)

a)

b)

0)

0')

Kommunesenter og rådhus

Kommunens rådhus lokaliseres  i  Asker sentrum. Det etableres kommunale, lokale
servicefunksjoner i Hurum og Røyken. Videre bør rådhusene i Hurum og Røyken
brukes til egnede arbeidsplasser.

Den nye kommunen skal tilstrebe en forholdsmessig fordeling av de administrative
kommunale arbeidsplassene.

Politisk styring

Kommunestyret konstitueres etter kommunevalget i 2019.

Kommunestyret har 55 representanter.

Formannskapet består av 13 representanter inkludert ordfører og varaordfører. Disse
er utpekt av og blant kommunestyrets medlemmer.

Fellesnemnda innstiller overfor konstituerende kommunestyres politiske organisering
og ansvarsforhold for den nye kommunen hvor blant annet følgende fastsettes:

Ansvarsforhold
Antall komiteer/hovedutvalg/oppgaveutvalg
Lovpålagte- og andre råd og utvalg

Ordninger for naerdemokrati og deltakerdemokrati.
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5. INNBYGGERMEDVIRKNINGINIERDEMOKRATISKE ORDNINGER

a)

b)

0)

Den nye kommunen skal ha stor grad av innbyggermedvirkning med gode
nærdemokratiske ordninger?

Kommunens kommunikasjon med innbyggerne og øvrige samarbeidspartnere skal
være preget av åpenhet, respekt, troverdighet og gi rom for medvirkning og
involvering.

Kommunen utarbeider en aktiv og helhetlig kommunikasjonspolitikk.

6. KOMMUNALE TJENESTER

6.1

a)

b)

d)

8)

f)

6.2

a)

Generelt

En rasjonell, effektiv og innbyggerrettet tjenesteproduksjon opprettholdes lokalt.
Gevinster tas ut i form av bedre tjenester til innbyggerne. Dette innebærer også at

ressurser skal prioriteres til forebyggende arbeid.

Tjenestetilbudet er likeverdig for alle innbyggere. Kommunen utarbeider et godt
kvalitetssystem for å sikre ønsket tjenestekvalitet og at tjenestekvaliteten kan måles
på en god måte. Det utvikles tjenestebeskrivelser og Serviceerklæringer.

Velferdstjenestene søkes organisert slik at de kan tilbys lokalt i tettstedene nær der
innbyggerne bor.

Det tilrettelegges for deltakelse, brukermedvirkning og samskaping med innbyggere
og samarbeidspartnere.

Det søkes å etablere ordninger som gir innbyggerne mulighet for stor valgfrihet.

Tjenestene i den nye kommunen utvikles i tråd med følgende satsningsområder:

Medborgerskap og samskaping
Forebygging og tidlig innsats
God helhet og samhandling

God kvalitet
Nødvendig kompetanse

5“?-99'?’

Tjenesteom råder

Kommunens servicesentra/innbyggertorg skal legges til de definerte Iokalsentrene og
være en felles møteplass hvor innbyggere og samarbeidsparter får god veiledning og
nyttig bistand.

3 Tabell 1 «Ulike modeller for nærdemokrati» vedlegg 1 gir en oversikt over ulike modeller for
nærdemokratiske ordninger. Forhandlingsutvalget anbefaler en modell basert på 1 og/eller 2 i
tabellen.
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b)

c)

d)

e)

Det tilbys gode helse- og omsorgstjenester med vekt pà forebygging, rehabilitering og
tjenesteri hjemmet med en god dekningsgrad med tilstrekkelig antall omsorgsboliger
og sykehjemsplasser.

Psykisk helse og rus prioriteres og videreutvikles med vekt på brukernes behov i alle
faser av livet, aktiv deltakelse og brukermedvirkning. Det etableres ulike former for

medvirkningsordninger og nye lavterskeltilbud.

Nåværende skolestruktur opprettholdes. Det utarbeides en ny skole- og
barnehagebehovsplan for den nye kommunen, som grunnlag for videre tilpasning.

Den nye kommunen skal ha full barnehagedekning der familiene skal tilbys
barnehageplass med utgangspunkt i der de bor. Tilbudet gis av offentlige og private
barnehager. Nye barnehager skal tilpasses befolkningsveksten slik at nærhet til
tjenestene og effektiv drift sikres.

7. ØKONOMISK POLITlKK

7.1

7.2

a)

b)

a)

b)

d)

e)

Generelt

Den nye kommunen vektlegger en bærekraftig økonomiforvaltning for å kunne
opprettholde ordinær drift ved ulike konjunkturer. Det utarbeides gode
internkontrollsystemer for å sikre tilliten til kommunens økonomiforvaltning.

Det etableres et politisk àrshjul for aktiviteter knyttet til den økonomiske politikken,
økonomiplanleggingen. -oppfølgingen, -rapporteringen og den økonomiske

internkontrollen.

Det utarbeides en politisk sak som legger prinsipper og føringer for drift og

investeringeri interimperioden i forbindelse med budsjett og handlingsprogram i alle
tre kommunene.

Budsjett og økonomiplaner

Kommunen skal føre en økonomisk politikk som sikrer en stabil og langsiktig utvikling
av kommunen hvor den tåler svingninger som følge av konjunkturer og varierende

inntekter.

l den nye kommunen skal det opprettes et eget politisk utvalg som skal følge opp

styringen av den konomiske utviklingen.

Et økonomisk handlingsrom er avgjørende for à kunne opprettholde og videreutvikle
tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. God økonomistyring og vedtatte
handlingsreglerfor driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen skal
sikre en bærekraftig økonomi.

Det utvikles et helhetlig og gjennomgående plan- og styringssystem for den nye
kommunen. Gode plan» og styringsprosesser er en forutsetning for at den nye
kommunen kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk
arena

Det utarbeides et årshjul som beskriver de ulike plan- og styringsprosessene i den

nye kommunen.

12-05-16 endelig versjon - side 14



7.3

7.4

7.5

f)

8)

a)

Det etableres en modell for virksomhetsstyring. virksomhetsstyring favner all
ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll som skal bidra til å iverksette politiske
vedtak, prioriteringer og mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i
tjenestene.

Økonomi, finansforvaltning og investering

Det etableres økonomiske handlingsregler for å styre og følge opp den økonomiske
politikken:

-  Det utarbeides handlingsregler for et netto driftsresultat, finansforvaltning,

investeringer og utvikling av lànegjeld.
o  Det fastsettes krav til effektivisering og produktivitet i tjenesteproduksjonen

gjennom årlig måling og sammenligning basert pà KOSTRA-tall.
o  Resultatet av harmonisering av nivået på avgifter og egenbetaling skal

innarbeides i første budsjettet i den nye kommunen.

Eiendomsskatt

Den nye kommunen skal ikke ha eiendomsskatt.

Eierskapspolitikk

Den nye kommunen eier flere selskaper og har ulike typer interkommunale samarbeid. Det
legges opp til en gjennomgang av disse som en del av fusjonsprosessen. Det utvikles en
felles aktiv og profesjonell eierskapspolitikk med tydelig styring av kommunale selskaper og
foretak. Dette gjelder blant annet:

7.6

a)

b)

0)

d)

e)

Vurdere ulike løsninger knyttet til fusjon av selskaper, interkommunalt samarbeid,

egenregi som innebærer tilbakeføring til kommuneorganisasjonen.

Eierskapspolitikk  -  profesjonelt og aktivt eierskap/ prinsipper for eierstyring

Eiermelding og gjennomgang av selskapenes eierstrategier

Politisk eierorgan, styring, internkontroll og revisjon

Eventuelt utbytte i selskaper som har et forretningsmessig formål

Revisjon

For å sikre en god og uavhengig gjennomgang av kommunens økonomiforvaltning,

vurderes ekstern revisjon i hver kommunestyreperiode.

8. KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

8.1 En god og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk
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H)

b)

8.2

b)

8.3

En god og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk utgjør et felles verdifundament for de
folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Arbeidsgiverpolitikken skal utvikle
og sikre at ledere og ansatte er i stand til à realisere den nye kommunens mål, og
den skal sikre en brukerorientert kultur med kompetente, initiativrike og stolte
medarbeidere.

Den nye kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som er anerkjent for sin
arbeidsgiverpolitikk.

Det utarbeides en felles omstillingsveileder i samarbeid med tillitsvalgte og
vernetjeneste for fusjonsprosessen.

Pensjonsordningene og rettigheter til de ansatte følger av lov og blir dermed
videreført. Pensjonsleverandør ogleller egen kasse vurderes.

Lønns- og arbeidsvilkår vil over tid bli harmonisert og dette gjøres gjennom særskilte
forhandlinger og de årlige lønnsforhandlingene.

Kompetanseutvikling, rekruttering og ivaretagelse av ansatte

Den nye kommunen har som mål å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse, nå og i
fremtiden. Det er sentralt for den nye kommunen å ha en variert og sammensatt
arbeidsstokk både med tanke pà alder, etnisitet, kjønn, funksjonsevne, kompetanse

og bakgrunn generelt. Det skal legges til rette for at ansatte skal kunne utførejobben
sin og trives ved å ha fokus på kompetanse, ledelse og medarbeiderskap.

Kommunen skal søke â ha 1 lærlinger per 1000 innbygger. l forbindelse med
offentlige innkjøp vil kommunen stille krav om at virksomheten er godkjent som
lærebedrifter og at de skal søke å benytte lærlinger ved gjennomføringer av anbudet.

Strategi for innovasjon, omstilling og endringsarbeid

Den nye kommunen skal etablere en felles strategi for innovasjon. Denne skal sikre at
kommunen fornyer seg, er i stand til à løse fremtidige samfunnsutfordnnger og at
organisasjonen har omstillings- og tilpasningsevne.

a) Den nye kommunen skal vise evne til omstilling i takt med utviklingen i samfunnet.
Demografiske endringer, økt flyktningetilstrørnming og overgang til en grønn økonomi,
krever kontinuerlig omstilling for kommunen. Økt fokus på velferdsteknologi og
forebyggende arbeid vil endre samfunnet og tjenestetilbudet i framtiden. Den nye
kommunen skal møte framtidens utfordringer på en offensiv måte med et tjenestetilbud
hvor innovasjon står i sentrum.

8.4 Digitalisering

Den nye kommunen skal satse på digitalisering med vekt på forenkling, fornying og
effektivisering:

a) Hverdagen gjøres enklere for innbyggerne og næringslivet ved etablering av
døgnåpen forvaltning med digitale selvbetjeningsløsninger der det er mulig.
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b)

C)

8.5

Hverdagen gjøres enklere for organisasjonen gjennom digitalisering av alle
administrative prosesser og aktiv bruk av samhandlingsløsninger.

Tjenesteutvikling gjennomføres med vekt pâ ny teknologi og digitalisering;
velferdsteknologi, læringsteknologi, samskapnings-/delingsteknologi.

Kommunikasjon

Kommunikasjon og informasjon er strategiske virkemidler for å nà kommunens mål og løse
oppgaver pà en effektiv og god måte, både innad i en ny storkommune og utad mot alle
innbyggerne og samarbeidspartnerne. Kommunikasjon bør være en del av både planlegging
og gjennomføring av tiltak og prosesser. Kommunens ledere har hovedansvar for å
iverksette nødvendige informasjon og kommunikasjonstiltak. Digitale kanaler bør være
prioritert i kommunens fremtidige kommunikasjonsarbeid.

9. SAMFUNN OG SAMFUNNSUTVIKLING

9.1

a)

b)

9.2

b)

0)

Kommunen som regional aktør

Den nye kommunen utgjør en del av Akershus fylkeskommune eller den regionen

Akershus fylkeskommune eventuelt vil være en del av. Det er viktig å sørge for at den
nye kommunen og Bærum kommune tilhører samme region.

Den nye kommunen er et solid tyngdepunkt og en naturlig del av Osloregionen og har
en rolle som sentral aktør i regionalpolitiske spørsmål. Det søkes samarbeid med
andre kommuner i viktige regionalpolltiske saker og deltagelse  i  viktige
regionalpolitiske prosesser og fora.

Vekst

Den nye kommunen er et attraktivt omrâde for etablering av arbeidsplasser og
boliger. Den nye kommunen tilrettelegger for en videre vekst i årene fremover.
Veksten i boliger og arbeidsplasser baseres på en samordnet, bærekraftig areal- og
transport planlegging.

Den nye kommunen tilrettelegger for det grønne skiftet med et aktivt jordvern,
matproduksjon og med vekt på klima- og energivennlige løsninger. Den nye
kommune skal ha en god forvaltning av strandsonen og i  henhold til markaloven.

Den nye kommunen bygger videre på eksisterende senterstruktur, med en
stedsutvikling som baserer seg pà dagens kvaliteter, særpreg og kulturhistoriske

verdier.
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9.3 Næringsutvikling

Den nye kommunen har et stort potensiale for en bærekraftig, miljøvennlig,

kunnskapsbasert næringsutvikling. Med en helhetlig næringspolitisk strategi er det mulig å
skape synergier mellom ulike næringsklynger i den nye kommunen. Videre vil en helhetlig
areal-, bolig- og næringspolitikk kunne redusere transportbehovet, ved at arbeidsplassene
gjøres kortreiste. 4

a) Den nye kommunen skal være ledende i landet på næringsutvikling

b) Næringsutvlklingen i den nye kommunen skal baseres på de lokale fortrinn i de ulike
deler av kommunen.

c) Den nye kommunen skal ha en særskilt satsning på å tiltrekke og støtte opp om
gründere/ entreprenører som ønsker å starte bedrift i kommunen.

d) Næringspolitikken skal bygges opp rundt de etablerte bedrifter samt satsning på
nyetableringer.

e) Det etableres en strategi for opplevelsesnæringen i den nye kommunen basert på
kystkultur, historie og reiseliv.

9.4 Klimapolitikk og samferdsel

Den nye kommunen skal ha en offensiv klima- og miljøpolitikk. Dette skal prege
kommuneorganisasjonen, sivilsamfunnet og alle samfunnsutviklingsomràder.

a) Gode klimavennlige transportløsninger er viktig for å gjøre kommunen attraktiv for
nye innbyggere og for næringslivet. Den nye kommunen skal satse på fremtidsrettet
og miljøvennlig samferdsel, som bygger kommunen sammen og bidrar til gode
transportløsninger internt i kommunen og langs de viktigste pendleraksene. Både
buss, bane og vannveien som transportåre må prioriteres, for à sikre gode tilbud i
hele den nye kommunen.

b) Den nye kommunen vil jobbe for å bruke av Oslofjorden for å løse trafikkutfordringer i
Oslo og Akershus på ei rask, effektiv og miljøvennlig måte. Oslofjorden kan bli et
miljøvennlig kollektivfelt med elektriske hurtigbåter uten utslipp. Og det vil ikke kreve
kostbare utbygginger i et allerede overbelasta vegnett rundt hovedstaden.

c) Den nye kommunen vil aktivt medvirke  i  gjennomføring av et pilotprosjekt for grønne
maritime løsninger slik at nødvending infrastruktur kan etableress. Den nye
miljøvennlige ruten søkes etablert mellom Sætre, Slemmestad, Vollen og Aker

brygge-

4  Se vedlegg D: Samordnet bolig, areal- og transportutvikling.
5  Det pågår et forprosjekt for etablering av El-ferje i Oslofjorden. Ny miljøteknologi i form av
elektriske hurtigbåter er under utvikling og det kommer bedre skrog som i større grad tåler is i

Oslofjorden. El ferger vil korte ned pendleravstanden, føre pendlere over fra bil til kollektivreiser,

redusere belastningen på veiene, redusere utslipp av klimagasser fra transportsektoren og bidra til

næringsutvikling innenfor maritim sektor. Se sluttrapport til Enova, prosjektnummer 15/706.
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9.5  Bolig og areal

a) Kommunen skal ha et mangfoldig boligtilbud, med variasjon i pris, størrelse og
boligtype, med vekt på bokvalitet, tilgjengelighet, Iivsløpsstandard/universell
utforming, miljø- og energi.

b) Arealutnyttelse og transportsystem skal samordnes, basert på kollektivtilbud, sykkel
og gange, tilrettelagt for miljø- og klimavennlig atferd?

9.6 Samfunnsansvar

a) Den nye kommunen er en aktiv aktør innen samfunnssikkerhet og beredskap, og det
utarbeides gode beredskapsplaner og gjennomføres øvelser regelmessig.

b) Den nye kommunen er seg bevisst sitt samfunnsansvar for klima, etikk,
menneskerettigheter mm. Den støtter oppunder og er med i sentrale organisasjoner
som Future Built, Transparency, Smart City mfl.

c) Den nye kommunen skal etablere en egen politikk for samfunnsansvar, etikk og
antikorrupsjon som sørger for at kommunen ivaretar sin rolle og er forbilde for
innbyggere, næringsliv og organisasjoner.

d) Den nye kommunen skal ha en innkjøpspolitikk hvor etikk og samfunnsansvar skal
legges til grunn. Dette innebærer blant annet å sikre at leverandører oppfyller lov- og
forskriftskrav til åpenhet, etikk, miljø, antikorrupsjon og sosiale rettigheter.
Innkjøpspolitikk skal også bidra til innovasjon, Ieverandørutvikling og nye produkter
og tjenester.

9.7 Folkehelse
Kommunen skal være en foregangskommune som skal utvikle ny kunnskap og modeller
for et godt folkehelsearbeid. Dette gjøres i samarbeid med innbyggere, organisasjoner
næringsliv og universitets- og forskningsmiljøer.

a) Kommunen satser sterkt pà folkehelse gjennom tidlig innsats og forebyggende
helsearbeid. God folkehelse er viktig på alle politikkomräder. Med dette vil den nye
kommunen legge til rette for:

Flere leveår med god helse for den enkelte innbygger
Reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen
Inkludering

God fysisk og psykisk helse
En attraktiv bostedskommune
Høy livskvalitet for den enkelte innbygger.

Gode oppvekstvillkår

b) Den nye kommunen skal, i samarbeide med andre offentlig instanser og det sivile
samfunn, medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner
sosiale forskjellen' helse og levekår. Folkehelsearbeid skal være kunnskapsbasert og
helseovervåkingen skal skje systematisk.levekårskartlegging gjennomføres i hele

kommunen hvert fjerde år.

5Se vedlegg D: Samordnet bolig-, areal- og transportutvikling.
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10. FRIVILLIGHETILAG OG FORENINGER
Kommunen anerkjenner frivillighetens store verdi som samfunnsbygger. Kommunen vil være
en god partner som stimulerer til deltagelse  i  frivillig arbeid, medborgerskap og samskaping.

a)

b)

C)

d)

11.

Kommunens lag og foreninger tilbys tilskuddsordninger, forutsigbare ordninger og
praktisk tilrettelegging slik at lokal aktivitet forsterkes. Det skal sikres god tilgang pä
anlegg for kultur, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen.

Det etableres frivillighetssentraler som koordinerer frivillighetsarbeidet  i  tilknytning til
lokalsentrene i den nye kommunen.

Den nye kommunen skal være en god tilrettelegger gjennom formaliserte avtaler med
frivillige aktører som idretter, kultur og frivillige organisasjoner.

Den nye kommunen legger til rette for et tett samarbeid med kirken og andre
trossamfunn, som et viktig fundament og aktør i lokalsamfunnet.

INFORMASJON OG VIDERE PROSESS

Fellesnemnda har et særskilt ansvar for å utvikle en kommunikasjonsstrategi og følge opp
arbeidet overfor innbyggere, organisasjoner, næringsliv og ansatte i kommunen.

a)

b)

Etter vedtak vil alle innbyggere og ansatte i alle kommunene gis god informasjon mens
prosessen pågår og frem til ny kommune er etablert.

Gjennom aktivt informasjonsarbeid skal vi sikre at innbyggeme, organisasjoner og
næringsliv og de ansatte har mulighet til å sette seg inn i hva bygging av en ny kommune
betyr. Det utarbeides en felles ekstern informasjonsstrategi frem til en ny kommune er
etablert.

Det etableres en aktiv strategi for hvordan informasjon skal gis til ansatte, bl.a. felles
interne retningslinjer for intern informasjon. Denne strategien skal utvikles i samråd med
tillitsvalgte og behandles i partssammensatt utvalg.
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12. FORHANDLINGSUTVALGETS BEHANDLING

Dette dokument ble behandlet av forhandlingsutvalget som ga sin enstemmige tilslutning tii
innholdet. «dato»

Sted Asker rådhus, 12. mai 2016
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Vedlegg A: Nærdemokratiske ordninger

Bakgrunn
Formålet med dette notatet er å gi informasjon om føringer for utviklingen av
nærdemokratiske ordninger ved en eventuell kommunesammenslåing mellom Hurum,
Røyken og Asker kommuner.

Notatet tar utgangspunkt i NIBR-rapport «Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i
Norden i 2013», artikkel om «styring og samstyring» av Signy l Vabo 2012og erfaringer fra
den danske kommunereformen, se nettside nærdemokrati.dk.

I dagens kommunelov, og som foreslås videreført i forslag til ny kommunelov § 5-6, har
kommunestyret hjemmel til å opprette utvalg med ansvar for en definert geografisk del av
kommunen (kommunedelsutvalg). Dette kan ivareta ønsket om etablering av modeller for
nærdemokratiordninger. Slike utvalg skal ha minst  3  medlemmer som velges av
kommunestyret og kan få tildelt vedtaksmyndighet. Representanter til utvalget kan også
gjennomføres som direkte valg av innbyggere  i  den definerte geografiske delen kommunen.

Begrepet nærdemokrati
Nærdemokratiske ordninger er en fellesbetegnelse pà styringsmodeller i et definert
geografisk område som kommunen deles inn i. Formålet er å etablere en plattform for
deltakelse, medvirkning og engasjement fra befolkningen, lag og foreninger i det avgrensede
området.

Formålet med nærdemokratiske ordninger
Det er et mål at den nye kommunen (Hurum, Røyken, Asker) etablerer og videreutvikler nye
nærdemokratiske ordninger for å styrke lokaldemokratiet, lokal identitet, borgernærhet
mellom kommunen, politikere og innbyggeme.

Etablering av et ekstra demokratisk nivå under kommunestyret vil kunne bidra til å
opprettholde nærheten til politiske beslutningstakere. I tillegg er det knyttet forventninger til at

et slikt underkommunalt demokratisk nivå vil kunne bidra til økt lokal deltakelse, gi bedre og
lokalt tilpassede politiske beslutninger, samt fremme stedstilknytning og bygge opp under

lokal identitet.

Hvem som sitter i nærdemokratiorganene er viktig for hvilken legitimitet organene har i

befolkningen og vis a vis kommunestyret. Både representativitet og kompetanse kan gi
legitimitet. Representativitet kan sikres enten ved at de som sitter i nærdemokratiorganene

pekes ut av det folkevalgte kommunestyret (nivået over), at de velges direkte av

befolkningen som utvalget dekker eller ved at de hentes inn fra de viktigste
sivilsamfunnsorganisasjonene  i  lokalsamfunnet

Det å å innføre et ekstra nivå iform av en nærdemokratiordning, kan tenkes å bedre
innbyggernes mulighet for å få politikerne i tale. Videre kan en slik ordning sikre at politikerne
får innspill fra ulike deler av kommunen, og at vedtak som fattes dermed får økt legitimitet

fordi de baserer seg på en vurdering av ønsker og behov hos innbyggere i forskjellige deler
av kommunen.

Nærdemokratiordningen kan utformes på ulike måter med ulik grad av formalisering,
delegering av myndighet og oppgaver knyttet til det nærdemokratiske organet. De fleste

organene er rådgivende. De fungerer som en sparrings- og høringspartner for kommunen og
har ingen formell beslutningsmyndighet. Det er også eksempler på at det kan delegeres
avgrenset beslutningsmyndighet til nærdemokrati organet med budsjett for å drive lokal
utvikling, nærmiljøtiltak, arrangementer og prosjekteri et geografisk område.
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Nærdemokratiske ordninger i Norden har ulik grad av politisk deltakelse og formell struktur
inn mot kommunestyret. Formålet med ordningene er å legge til rette for nærdemokratiet slik
at befolkningen har direkte kontakt med valgte representanter i sitt tettsted eller boomràde.
Nærdemokratiordningen vil kunne øke motivasjonen for deltakelse og styrke muligheten for å
påvirke beslutninger i kommunen i spørsmål som angår innbyggerne lokalt.

Slike ordninger vil bidra til at samfunnet bygges nedenifra gjennom medborgerskap og at
kommunen vil kunne samskape, involvere innbyggere lokalti planprosesser, budsjettarbeid
og andre viktige saker som berører deres område.

Det bør utformes et formelt styringssystem som kobler det formelle, overordnede ansvar som

kommunestyret har, med nærdemokratiorganene. Dette vil kunne tydeliggjøres i særskilte
reglement for organene i kommunen.

Nærdemokratistruktur i kommunen

0  Senter/tettstedsstruktur

Tettstedene og naersentraene har en viktig funksjon som møteplass for innbyggerne,

og bidrar til å skape trygghet og tilhørighet i lokalsamfunnet. De skal bidra til at

innbyggerne får dekket mest mulig av sitt daglige servicebehov (offentlig og privat) i
gang- og sykkelavstand fra sitt bosted. l den nye kommunen vil det bli utarbeidet en
kommuneplan med en fler senterstruktur som definerer tettsteder og lokalsentra i
kommunen. En slik fler senterstruktur vil danne et naturlig grunnlag for utvikling,
organisering og etablering av nærdemokratiordningene tilknyttet tettstedene.

0  innbyggertorg

En velfungerende nærdemokratiordning krever lokale møteplasser. Det kan være

aktuelt å etablere innbyggertorg i de større tettstedene. Et innbyggertorg fungerer
som en sentral møteplass for tettstedene, tilrettelegger for samskaping og
medborgerskap, og kan være et egnet bygg, egnet lokale og egnede uteområder. Her
kan det etableres partnerskap mellom innbyggere, organisasjoner, næringsliv og
aktuelle kommunale tilbud som bibliotek, seniorsenter, fritidstilbud for barn og unge,
kulturaktiviteter, frivillighetssentral, lag og foreninger, frisklivssentral- og

folkehelseaktiviteter og kommunal informasjon, rådgivning og service.

0  Lokale  råd  /  utvalg
Det etableres et lokalt nærmiljøorgan med tydelig ansvar og myndighet og med
ressurser til å forestå oppgaver. Dette skal også bidra til lokal medvirkning i det
aktuelle området. Hvilke planprosesser nærmiljøorganet skal inngå i og hvilke saker
de skal uttale seg om på veg ne av innbyggerne lokalt vil bli definert.

0  Lokale «fellesskaper»

Det bør opprettes koordinatorer, eller «fellesskaper», som en viktig del av
nærdemokratiordningene. Disse skal fungere som tilretteleggere for lokal aktivitet og
være et bindeledd med kommunens øvrige virksomhet, både politisk og
administrativt.

En måte å organisere en slik koordinator på, er at halvparten av ressursen er tilknyttet
kommunen og halvparten til rollen som «fellesskaper» i området med de oppgaver som

naturlig ligger til en slik rolle. Funksjonen som fellesskaper kan eventuelt fordeles pà flere
personer.
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Ulike modeller for nærdemokrati

Tabell 1 Ulike modeller for nærdemokrati

Suksess kriterier - erfaringer fra den danske kommunereform og gode  nærdemokrati
ordninger

Deltakelsen  må  ha en effekt.

Det er viktig at det etableres en  klar  kobling mellom kommunens politikk, prosesser
og lokalràdenes arbeid og at det synliggjøres hvordan innbyggernes input har gjort en
forskjell. Videre er det viktig at lokalrådene brukes aktivt i kommunal politikkutforming.
Dette kan gjøres for eksempel ved å lage en sjekkliste til saksinnstillinger hvor
lokalrådshøringer er med.

Forventninger og roller  må  avklares

Det er viktig å definere lokalrådene i det politiske styringssystemet slik at politikerne
og innbyggerne vet nøyaktig hva som er de forskjellige organenes myndighet og
roller.

Vurder saker nøye.

Det viktig å à finne en fomuftig avveining av hvilke saker lokalforaene skal ta stilling
til. For mange saker av for detaljert karakter risikerer á føre til trøtthet og avskrekking.
For få saker å ta stilling til vil pà den annen side gi en følelse av at lokalforaene ikke
blir hørt og ikke oppleves som viktige. Det er viktig at administrasjonen har dette  i
mente når de velger hvilke saker de sender pà høring til lokalforaene.

Mange og åpne kanaler.

Det er viktig med åpenhet og dialog. l enkelte modeller (Holbækmodellen) tvinges
virksomhetsledere til à gá gjennom lokalforaene dersom de vil snakke med politikere
sentralt. Dette oppleves som vanskelig for virksomhetslederne og er i mange tilfeller

heller ikke hensiktsmessig. Det må yære mulig for virksomhetslederne åsnakke med
politikere utenom lokalforaene, altså på andre arenaer.

Identitet, inndeling av lokalområder.

Områder med en etablert lokal identitet fungerer best, og lokal identitet er dermed en

viktig suksessfaktor. Når Iokalområder «følger gamle kommunegrenser» gjenoppliver
man tidligere territorielle grenser, og det er en risiko for økt fragmentering i
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kommunen. Selv om det er behov for lokal forankring, skal kommunen også kunne

fungere som en helhet og enhet. For at ikke lokalrådene blir «minibyràd» som bare er

opptatt av geografiske særinteresser kan man introdusere mer tverrgàende temaer til
debafl.

- Ansett  en  fasilitator

Det er viktig å skape kontakt, kontinuitet og sammenheng ved å etablere en ordning
som fasilitator eller stilling som «fellesskaper» Dette bidrar til  å  styrke koblingen
mellom kommune og lokalrädene, sikrer informasjonsflyt, justere og kalibrere

forventninger, hjelpe ikke aktiv områder og hindre at frivillige blir overbelastet.

Videre prosess

Samfunnsutvikling, nærdemokrati og deltakelse er sentrale temaer i den nye kommunen.

Derfor vil dette gis høy prioritet i arbeidet med utforming av et nytt politisk styringssystem.
Nye nærdemokratiske ordninger skal etableres for å styrke lokaldemokratiet og sikre lokal
påvirkning av innbyggere i deres bo-område.

Fellesnemden nedsetter et eget politisk utvalg som gis i oppdrag å utvikle de nye
nærdemokratiske ordningene i kommunen. Disse skal ta utgangspunkt i tettstedstrukturen,
innbyggertorg og ordningen med «felleskaper». Det skal legges til rette for god kontakt og
sammenheng mellom kommunestyret og nærdemokratiorganet med vekt på økt lokal
innflytelse, medvirkning i prosesser og beslutninger som fattes i kommunestyret. Dette
innarbeides i den nye kommunens reglementer og i strategidokument for lokaldemokrati og
politisk styring.
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Vedlegg B: Fellesnemnd og andre utvalg ved kommunesammenslåing

Kommunestyrevedtak om sammenslåing - veien videre
lnndelingslovest (IL) sier i § 25 at fylkesmannen/departementet innkaller til felles
kommunestyremøte når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner.
Dersom kommunene  Hurum, Røyken og Asker søker sammenslåing før 1. juli 2016 blir
søknaden behandlet og vedtak fattet ifm stortingsmeldingen om kommunereform våren
2017.
Et felles kommunestyremøte skal behandle:

a) forslag til namn på den nye kommunen eller det nye fylket
b) talet på medlemmer i det nye kommunestyret eller fy/kestinget
c) kriterium for samansezjing av og funksjonar til fellesnemnd etter § 26 i denne lova
d) val av revisor for verksemda i fellesnemnda
e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av samanslåinga.

Det er fremmet et lovforslag om at felles kommunestyremøte ikke er nødvendig dersom
disse spørsmålene er avklart før vedtak om sammenslåing fattes, og at hensyn til en rask
prosess bør spørsmålene være avklart tidligere enn stortingsbehandlingen.

Fellesnemndas formelle grunnlag

En fellesnemnd er en form for overgangskommunestyre - et organ som skal «samordne og
ta seg av førebuinga av samansléinga», jfr IL § 26.
Formelt sett er den nye kommunen en ny kommune som skal etableres, og den får
sannsynligvis nytt Kommunenummer, organisasjonsnummer mm. Det vil si at fellesnemnda
vil være ansvarlig for å etablere en kommune som ikke har noen ansatte, eiendeler etc på

tidspunktet den er vedtatt etablert av Stortinget. En helt ny kommune skal etableres.
Det er mulig å etablere fellesnemnda før Stortinget behandler kommunereformen, men
vedtakene som fattes i fellesnemnda bør i tilfelle fattes under forutsetning av Stortingets
samtykke til søknaden om kommunesammenslåing.

Fellesnemndas myndighet
Fellesnemnda har liten myndighet etter loven. Av praktiske årsaker bør kommunestyrene
delegere fellesnemnda en viss myndighet slik at fellesnemnda har et handlingsrom.
Alternativt må fellesnemnda oversende saker til de tre kommunestyrene for å få vedtak i
enkeltsaker. Kommunestyrene kan delegere myndighet til fellesnemnda i samme grad som
kommunestyret kan delegere til øvrige politiske utvalg i egen kommune. Den politiske

plattformen vedtas av kommunestyrene, og når dette dokumentet vedtas delegeres samtidig
den myndigheten som fremgår av den politiske plattformen.
Fellesnemnda opphører senest i oktober måned året før sammenslåingen, da konstituerende
kommunestyremøte avholdes innen oktober måned. Etter dette kommunestyremøtet er det
etablert nytt kommunestyre for den nye kommunen, og fellesnemnda har ingen funksjon.

Fellesnemndas sammensetning
«Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane Det skal likevel vere

minimum tre medlemmer i nemnda frå kvar kommune»
Denne bestemmelsen i IL § 26 inneholder en skal-regel og en bør-regel: Det skal være minst
9 medlemmer  i  en fellesnemnd om kommunene Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen.
For øvrig bør det tas hensyn til innbyggertall. Dette kan gi grunnlag for ulike modeller:

o  Eks 1 - minsteantallmodell

medlemmer med  3  medlemmer fra hvert kommunestyre.
Dette gir en liten nemnd som kan kalles inn på kort varsel og være svært operativt.
Imidlertid mangler den en gjenspeiling av innbyggertallet i kommunene. Denne

modellen er valgt av Fredrikstad, Hvaler og Råde kommuner og kommunene Askim,
Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Trøgstad og Marker.
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Eks 2 - ínnbyggertallmodell

3 medlemmer fra Hurum, 7 fra Røyken og 19 fra Asker- til sammen 29 medlemmer.
Dette gir en sammensetning hvor lnnbyggertallet speiles og hvor alle kommunene har

minimum 3 medlemmer slik loven krever. På den annen side blir det et stort organ som
kan bli i overkant stort siden fellesnemnda ikke bare har en form for
kommunestyrefunksjon, men fellesnemnda bør også være en form for operativt
arbeidsutvalg. Vi har ikke funnet eksempler på noen forhandlingsutvalg som har valgt en
slik sammensetning.

Eks 3  -  kombinasjonsmodell
3  fra Hurum, 4 fra Røyken, 8 fra Asker —- til sammen 15 medlemmer.

Det kan være ulike sammensetninger i en slik modell som bør diskuteres nærmere
om denne modellen foretrekkes. Kombinasjonsmodellen tar hensyn til både
innbyggertall og hensiktsmessighet, men den kan ikke forklares matematisk. Valg av

en slik modell må i tilfelle bygge på en kombinasjon av ulike hensyn. Det er flere
kommuner som har valgt denne sammensetningen. Eks. Sandefjord kommune (3, 5
og 9 medlemmer),

Tabellen under viser en oversikt over noen kommuner som har vedtatt, eller er i

forhandlinger, om en felles politisk plattform. Tabellen gir en oversikt over folketall,
kommunenes befolkningsandel av total befolkning l ny kommune, sammensetning av
fellesnemnd og hvilken modell de har gått for. De fleste kommunene har enten valg
kombinasjons- eller minsteantallmodellen, og ingen har gått for
innbyggertallmodellen. To av kommunene, Fredrikstad og Moss, har valgt å gå borti
fra flertall i fellesnemnda. Forhandlingsutvalgene i Trondheim og Klæbu, og
Stavanger, Sandnes og Sola har ikke definert antall deltager l fellesnemnda  i  sine
intensjonsavtaler.
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Tabell 2 Ulike modeller for forhandlingsutvalg

 

Antall Andel inn~ Felles- Andel
Kommuner Modell

Inn bvggere byggere nemd Fellesnemnd

Sandefjord 45 820 72 % 9 ' ss %
Stokke 11 657 18 % 5 29 % "°'“”"‘°"°""

modell, beholdt
Andebu 5 937 9 % 3 18  % fler-ta"

Sum 63 414 100  % 17 100  %

Kristiansand 88 447 73 “fv 11

Lillesand 10 577 9 %

Kombinasjons-
S 11 260 9 % 5 17 %

øgne modell, gått  bort  fra
Songdalen 6 419 5% 4 14  % flertau

Birkenes 5 147 4 % 4 14  %

Sum 121 850 100  % 29 100  %

Ringerike 29 801 69 26 7 54  %

Hole 5  757 16% 3 23 % "°'“b'“""°”"
modell, beholdt

Jenvaker 6 629 15  % 3 23  % flerta"

Sum 43 197 100 % 13 100 %
. . q.

Lillehammer 27 476 ' 64 76 16 52 7.6
Ringebu 4 % 5 % Kombinasjons-

øyer 5 072 12 % 5 16  % modell, beholdt

Gausdal 6 227 14 % 5 16 % f"-"“"'

Sum 43 237 100 % 31 100  %

Fredrikstad 78 967 à? ‘Z6 3 —

R"d 357 8  V 3 33 °/
a  e 7 U ° Minsteantallmodell

Hvaler 4 511 5 % 3 33  %

Sum 90 835 100  % 9 100  %

Sarpsborg W  % 6 x Kombinasjons-

Rakkestad 8 084 13  % 3 33  % modell. beholdt

Sum 62 762 1oo % 9 1oo % "°”°"
Moss 32 132 68 96 5

8 32 % 5 50 y Kombinasjon-modell

-_-Rygge 15 45 ° gått bort fra flertall
Sum 47640 100  % 10 100 %

Askim 15 615 33 % 3 17 %

Eidsberg 11 396 24  % 3 17  %

Spydeberg 5 736 12  % 3 17  %

Hob¢l 5 332 11 % 3 17  % Mlnsteantallmodell

Trøgstad 5 343 11 % 3 17  %

Marker 3 610 8 % 3 17  %

Sum 47082 100  % 18 100  %
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«Fellesnemnda blir valt av og blant medlemmene i kommunestyret Nemnda vel sjølv
leiaren og nestleiaren inemnda. Reglane ikommunelova om val og saksbehandling i
folkevalde organ gjeld elles tilsvarande»
Det enkelte kommunestyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til fellesnemnda
ut fra den modellen som er fastsatt i den politiske plattformen. Likestillingslov og
forholdstallsprinsipp legges til grunn når kommunestyrene oppnevner sine medlemmer.
Leder og nestleder (og evt. andre verv) velges i konstituerende møte ifellesnemnda.

Øvrige utvalg
«Kommunane kan også opprette eit felles partssamansett utval etter kommunelova §
25 for behandling av saker som gjeld forholdet mellom den nye eininga som arbeidsgiver
og dei tilsette»
Et partssammensatt utvalg (PSU) bør opprettes for à ivareta medbestemmelsesordningen
etter lov og avtaleverk. De tillitsvalgte bør gis mulighet til å foreslå sammensetning før dette
fastsettes endelig. Ulike muligheter kan være:

0  Stort PSU
Fellesnemnda utvides med et gitt antall representanter for de ansatte fra kommunene for
å drøfte saker av arbeidsgiverpolitisk karakter før fellesnemnda behandler spørsmålet.

v Lite PSU
Fellesnemnda utpeker representanter fra nemnda til å utgjøre arbeidsgiversiden i PSU.

«Fellesnemnda kan gi eit arbeidsutval myndigheit til a" gjere vedtak i enkeltsaker elleri

saker som ikkje er av prinsipiell art.»

Det kan være praktisk à opprette et arbeidsutvalg, ansettelsesutvalg, ad hoc-komiteer

etc. for å forberede saker for fellesnemnda eller for å ta beslutninger på vegne av

tellesnemnda dersom fellesnemndas arbeidsmengde tilsier det.
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Vedlegg C: Nye oppgaver, større myndighet og en aktiv regional

utviklingsrolle

En sterk regional utvikllngsaktør
Den nye kommunen med 91.000 innbyggere - og med sterke samarbeidspartnere
(Drammen og Bærum kommuner), med en strategisk plassering i det voksende
hovedstadsområdet, vii  i  større grad kunne påvirke utviklingen; både på tvers av grenser

og forvaltningsnivåer hva gjelder tjeneste - og samfunnsutvikling.

Ved kommunereformen ønsker regjeringen à flytte makt og myndighet nærmere til lokale
myndigheter og innbyggerne. Regjeringen legger opp til at de store kommunene skal gis
nye og viktige oppgaver med en økt mulighet for direkte påvirkning i regionale og

nasjonale prosesser.

Flere oppgaver vil gi den nye kommunen en mulighet til å utvikle et mer helhetlig og
sammenhengende tjenestetilbud til innbyggerne gjennom et helt livsløp, samtidig som

det vil bidra til å øke interessen for lokalpolitikk. Det har spesielt blitt uttalt at de største
kommunene i og rundt de store byene (100.000) kan få muligheten til å ta over ansvaret
for store velferdsoppgaver som videregående skole og kollektivtrafikk under bestemte
forutsetninger.

Utfordringer i hovedstadsreglonen

Vi må stille oss spørsmålet: Hvordan sikre gjennomføring av helhetlige løsninger innen
areal og transport over kommune- og fylkes-/regiongrenseri hovedstadsregionen?
Hovedstadsregionen står overfor særegne problemstillinger knyttet til regionens
funksjon: økende folketall, vekstkraft, investeringsbehov med et stort antall kommuner og
forvaltningsenheter. Regional samordning innen areal- og transportplanlegging er blitt
løst gjennom plansamarbeid mellom Oslo og Akershus. Dessverre er nedre Buskerud
ikke en del av denne regionale planen. Gjennomføring av regionale planer på areal- og
transport-området i byregionen, krever aktiv deltakelse og koordinering mellom offentlige
aktører i ulike sektorer og fra flere forvaltningsnivå.

Plan- og bygningsloven har ikke egne verktøy for oppfølging av den regionale planens
handlingsprogram, verken når det gjelder gjensidig forpliktelse, samhandling eller
konkretisering av tiltak. En byutviklingsavtale (Oslopakke 3) for hovedstadsregionen, vil
ta utgangspunkt i handlingsprogrammet til den regionale planen for areal og transport i
Oslo og Akershus. Gjennom etablering av en ny kommune, vil man kunne ha direkte og
indirekte påvirkning av sentrale beslutninger knyttet til regional- og lokal utvikling i vårt

område.
De regionale arealstrategiene innebærer at en stor del av befolkningsveksten bør
komme nær sentrale knutepunkter for kollektivtransport, og at det der skal bygges
kompakt og med god tilrettelegging for bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange.
Innbyggerne skal få et godt service- og tjenestetilbud i sitt bomiljø. Et avtalebasert

samarbeid mellom berørte parter skal sikre en mer effektiv planlegging og gjennomføring
av boligbyggingen. Byutviklingsavtalene skal være et verktøy for å formalisere og
strukturere samarbeid om oppfølging av handlings-programmene i regional plan.
Kommunesammenslåinger vil øke muligheten for å få til gode og helhetlige
løsninger. Men det vil også være behov for å utvikle effektive samordningsmekanismer
for utvikling i hovedstadsregionen, blant annet gjennom overgripende regionale planer.
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Vekstkraftig bo- og arbeidsmarked

Hvordan kan stat, kommuner og fylkeskommuner legge til rette for et konkurransedyktig

næringsliv og få tilgang på kompetent arbeidskraft i lokale arbeidsmarkeder med ulike
utfordringer? For bedrifter og befolkning er det bo- og arbeidsmarkedsregionene som er
hverdagsregionene. Disse må være funksjonelle uavhengig av administrative grenser.
Den offentlige innsatsen må tilpasses næringslivet i den enkelte kommune og region.
Flere sektorer påvirker utviklingen i arbeidsmarkedene. Kunnskaps- og
innovasjonspolitikken, boligpolitikken, næringspolitikken, kulturpolitikken, arealpolitikken
og samferdselspolitikken er eksempler på politikkområder som bør tilpasses ulike
regioners forutsetninger.

Bedriftenes, institusjonenes og menneskenes valg av lokalisering og bosetting gjør at
kompetansearbeidsplasser  i  stor grad vokser fram i større arbeidsmarkeder. Større

fagmiljøer og et større mangfold av arbeidsgivere er attraktivt, både for bedrifter som
ønsker å ekspandere eller etablere ny virksomhet, og for høyt utdannede arbeidstakere.
Den nye kommunen kan føre en felles og helhetlig næringspolitikk med etablering av
robuste næringsklynger som utfyller og understøtter hverandre.

Tilgang på boliger er viktig for økonomisk vekst. Befolknlngsøkningen har ført til press på
boligmarkedet mange steder i landet. l de største byene, der befolkningsveksten er høy,
er det en utfordring å få bygget nok boliger på steder med god kollektivdekning.

Bymiljøpakker og belønningsordninger
For å oppnå nasjonale mål om at kollektivtransport, sykkel og gange skal dekke veksten i
persontransporten har regjeringen innført såkalte bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler.

Bymiljøavtalene skal rettes inn mot disse ni storbyområdene: Oslo-området,
Bergensområdet, Trondheimsområdet, Stavangerregionen, Buskerudbyen,
Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Kristiansandsområdet og Tromsø.

Bymiljøavtalene vil være et partnerskap mellom stat, fylkeskommune og aktuelle
kommuner for å øke andelen reisende som benytter kollektivtransport, sykkel og gange,
og tiltak for mindre bruk av privatbil. I tillegg til de avsatte statlige midlene skal
bompenger og midler fra køprising og eventuelle lokale drivstoffavgifter inngå. Arbeidet
med å fremforhandle slike avtaler startet våren 2015 og gjelder iførste omgang de fire
største byområdene. Det er foreløpig avsatt 26,1 milliarder kr. i perioden 2014-2023 som
statens bidrag til dette. Av disse er 16,9 milliarder avsatt til en ufordelt forhandlingspott til

statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler og 9,2 milliarder kroner til
belønningsordninger for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. ltillegg
til midlene i bymiljøavtaler, er det satt av 8,2 milliarder å bedre fremkommelighet for
syklister og fotgjengere  i  og utenfor byområdene.

Den nye kommunen vil kunne etablere et samarbeid med nabokommuner for direkte og
indirekte arbeide for å påvirke miljø- og samferdselsløsninger til beste for innbyggerne i
vårt område. Byutviklingsavtaler ble lansert av regjeringen våren 2015 og skal være
hoved-mekanismen for å følge opp arealdimensjonen i bymiljøavtalene. Bruk av slike
avtaler skal sikre at arealbruk, boligbygging og infrastrukturtiltak bidrar til à oppnå

nulivekstmålet for biltrafikk. Avtalene skal også bidra til en samordnet og effektiv

planlegging av boligbygging og nødvendig infrastruktur i storbyområdene.
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Samordnede løsninger, attraktive tettsteder og bomiljøer

Plan- og bygningsloven  er  kommunenes viktigste verktøy for planlegging av arealbruk og

samfunnsutvikling. Samfunns- og arealplanleggingen må bidra til helhetlige og
bærekraftige løsninger som styrker den økonomiske verdiskapingen, konkurransekraften
og den sosiale utviklingen i hele landet. l mange byområder vil press på arealene kunne
gi kte konflikter mellom ulike brukerinteresser, og mellom bruk og vern av arealer.

Attraktivitet er et begrep som ofte brukes for å beskrive en region, en kommune eller et

sted. Næringsliv, besøkende og beboere legger vekt på ulike egenskaper. Vi vet at et
attraktivt bymiljø og attraktive boliger er stadig viktigere for hvori regionen folk velger å
bosette seg. Mens utbyggerne ofte vurderer attraktivitet ut fra det enkelte prosjekt, må
kommunene ha et helhetsperspektiv og prioritere ut fra det.

Samfunnsplanlegging handler om hvordan vi innrettet hverdagen vår, om utvikling og
lokalisering av boliger, arbeidsplasser, tilgang på skoler, barnehager, handel og tjenester
og felles uterom. Trygghet og sikkerhet oppfattes som viktig, og det gjør også kultur og
kulturmiljø, naturmiljø og møteplasser.

Forpliktende byutviklingsavtaler basert på regionale areal- og transportplaner med et
samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommuner er en ny modell innen areal- og
transportplanlegging. De kan forsterke den regionale planens samordning av ulike
sektorer. Det gir mulighet for forutsigbare og effektive planprosesser, bedre tilpasning til
lokale forhold og godt lokalt og regionalt samarbeid.

Avtalene vil bidra til en samordnet og effektiv planlegging av boligbygging og infrastruktur
istorbyområdene. Den nye kommunen ønsker å være en aktiv deltakeri dette arbeidet i

hovedstadsregionen.

Fremtidige bærekraftige velferdstjenester
Velferdstjenester er rettet mot den enkelte innbygger. Nærhet mellom forvaltningen og

innbyggerne er viktig for å legge til rette for at brukerne enkelt kan komme i kontakt med
tjenesteyter, og ha god tilgang til tjenestene. Dette taler for at kommunen må gis et mer
helhetlig ansvar i et helse- og Iivsløpsperspektiv.

Velferdstjenestene er i stor grad nærtjenester som skal opprettholdes uansett
Kommunestruktur. Barnehager, skoler, pleie og omsorg vil bestå nær der innbyggerne
bor. Mulighetene for styrking av nærtjenestene ligger først og fremst i at en stor
kommune kan med det beste fra alle, utvikle bedre struktur og system for langsiktig faglig
og ressursmessig drift og utvikling. Samlede fagmiljøeri kommunene kan i stedet for å
jobbe parallelt, forsterke og berike hverandre.

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg og det er lagt frem en egen
Stortingsproposisjon. Dette viser nye muligheter og legger føringer for kommunene ved å
overføre makt, myndighet og viktige velferdsoppgaver til den nye velferdskommunen i
fremtiden.

Et av regjeringens hovedmål med kommunereformen er å styrke lokaldemokratiet. Det vil
si at beslutninger skal ta så nær innbyggerne som det er hensiktsmessig. Dette betyr at
kommunene må få overført flere oppgaver fra statlige- og regionale myndigheter.
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Den nye kommunen har ambisjoner om å overta og få ansvar for nye oppgaver som vil
ha stor betydning for innbyggere. Vi kan oppnå mer helhet, sammenhengende og lokalt

tilpassede velferdstjenester nær der innbyggerne bor. Disse vil være styrt av
lokaldemokratiet som kjenner sin befolkning og har skoene på.

Her følger eksempler på velferdstjenester den nye kommunen har ambisjoner om å
overta:

-  Videregående utdanning (VGS)

Ekspertutvalget for kommunereformen vurderte i sin sluttrapport at kommuner

med minst 100 000 innbyggere kan være i stand til å overta videregående
opplæring. Den nye kommunen vil derfor kunne være i posisjon til ä overta denne

oppgaven alene eller sammen med andre store nabokommuner. En overføring av
ansvaret for videregående opplæring fra fylkeskommunene til kommunene, vil
samle ansvaret for barnehage, grunnskole og videregående opplæring og dermed

kunne gi bedre sammenheng i opplæringen.

Et kommunalt ansvar for å kvalifisere elevene for videre Studier eller arbeidsliv
kan legge til rette for et bedre samspill mellom skoler, pedagoger og ledere. For
en del ungdom er kommunale velferdstjenester vesentlig for livskvaliteten og
dermed for evnen til å dra nytte av opplæringen. Et helhetlig kommunalt ansvar vil

kunne være en fordel med tanke på koordinering av tjenester og tilbud, særlig ved
overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Det helhetlige
ansvaret vil kunne motivere til tidlig innsats og kan dermed tenkes å virke positivt
inn på fullføring av videregående opplæring. l tillegg til velferdsgevinsten for den
enkelte, kan en høyere andel som fullfører innen normert tid gi en
samfunnsøkonomisk gevinst. Dessuten vil oppgaveoverføring og helhetlig ansvar

kunne vitalisere lokaldemokratiet i de aktuelle kommunene.

0  Distriktspsykiatriske sentere (DPS) og barne- og ungdoms psykiatri (BUP).

Hovedelementeri planen var DPS-utbyggingen og generell omlegging fra døgn-
og institusjonsbehandling til større innslag av polikliniske og ambulante tjenester,
under målet om å nå flere med et bedre tilbud tilpasset brukernes individuelle
behov.
Det er foreslått å opprette en forsøksordning med overføring av driftsansvar for
DPS til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Formålet med
forsøksordningen er å undersøke om et kommunalt ansvar for tjenesten kan bidra
til et bedre og mer helhetlig tilbud til brukerne.
Forslaget fra regjeringen om forsøk med DPS, vil være en aktuell mulighet.

Samtidig vil det gi en mulighet for å se ressursbruken i den nye kommunen i

sammenheng og utvikle en samlet tiltakskjede for dag- og døgnbaserte aktiviteter.

s NAVArbeidsrettede tiltak (VTA, hjelpemidler mm.)

Tilbudet til mennesker med funksjonshemming; her kan det være flere deler av

tiltakskjeden som kan ses i sammenheng med boligtilbud, dagaktivitet/jobb og fritid og

avlastning. Kommunene vil stå overfor betydelige utfordringer for å opprettholde og

utvikle tiltak på dette området. Det kan være betydelige gevinster faglig og ressursmessig

i en Økt samordning og utvikling av tilbudene.
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Barnevern (BUF etat)

Det legges opp til en ny ansvarsdeling mellom stat og kommune i barnevernet.

Hovedformålet er et bedre barnevern, og at flere barn får rett hjelp til rett tid.
Kommunen kan få mulighet til å bruke sine ressurser og kompetanse til å utvikle .
et bedre og mer sammenhengende tilbud til barn, unge og deres familier. Tidlig
innsats og forebygging vil være viktige grunnpilarer.

Den nye kommunen ønsker å overta oppgaver fra Barne, ungdoms- og familieetaten

(Bufetat) og få et helhetlig ansvar for at det til enhver tid finnes et tilgjengelig og

tilstrekkelig differensiert fosterhjems- og institusjonstilbud i kommunen, og som sees i

sammenheng med andre kommunale velferdstjenestene. Dette ansvaret omfatter, å

drifte institusjoner, godkjenne og kjøpe private instítusjonsplasser, rekruttere fosterhjem

og sørge for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning mm.

Tannhelse
Det vil kunne være fordeler for innbyggeme ved å overføre ansvaret for

tannhelsetjenesten til større og mer robuste kommuner. Tannhelsetjenesten har
grenseflater mot kommunale tjenesteområder, og det vil kunne gi god effekt å
organisere og integrere allmenntannhelsetjenester med det kommunale
helsefremmende og forebyggende arbeid og med helse- og omsorgstjenesten i
kommunen.

Rehabilitering og habilitering
Det vil kunne være fordeler ved å samle en større del av rehabiliteringsansvaret i
en større kommune. Den spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstjenesten

har samarbeidsflater mot de kommunale tjenestene, og det er behov for

samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten for å kunne tilby best
mulige tjenester til pasientene. Overføring av ansvar til kommunene vil kunne gi
bedre og mer helhetlige løsninger for pasientene ved at kommunene kan se
rehabiliteringsfeltet i sammenheng med øvrige kommunale tjenester. Det vil også

gi kommunene sterkere insentiver til å satse mer på forebygging og (hverdags-
)rehabilitering.

Samferdsel og kollektivtransport

Ekspertutvalget mener at store kommuner med et tilstrekkelig innbyggergrunnlag

og som samtidig utgjør funksjonelle samfunnsutviklingsområder isolert sett, kan
overta fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport. Storkommuner bør ha om
lag 100 000 innbyggere for å være store nok til å oppnå stordriftsfordeler ved å ha
oppgaven. Hva som vil være de eksakte grensene for funksjonelle
samfunnsutviklingsområder bør avgjøres lokalt. Her vil den nye kommunen kunne
påvirke eller søke å etablere et avtalebasert samarbeid, eller etablering av felles

selskap med store nabokommuner

(Bærum og Drammen).
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o  Lokal myndighet klima og miljø

Klimapolitikken påvirker og omfatter mange samfunnsområder.
Klimautfordringene går på tvers av sektorer og krever derfor samordning og
forpliktende samarbeid på tvers av myndigheter. Norsk klima- og miljøforvaltning
styres i økende grad av internasjonale avtaler og konvensjoner. Samtidig har det
gjennom de siste ca. 15 årene skjedd en betydelig overføring fra statlig sentralt

hold til folkevalgt lokalt og regionalt nivå av klima- og miljøoppgaver og med
myndighet hvor det er et lokal- og regionalpolitisk handlingsrom. Nye oppgaver
kan handle om økt og mer helhetlig ansvar for naturforvaltning,
kulturminneforvaltning, viltforvaltning, ferdsel i marka, myndighet i forhold til
forurensning mm.

Oppsummering

Det er flere oppgaver/ansvarsområder som vil kunne vurderes nærmere med hensyn til

overtagelse, eller dersom regjeringen legger opp til forsøksordninger med å invitere store og

robuste kommuner til å ta et større ansvar for nye oppgaver.

Det bør analyseres om en ny og større kommune kan styrke sine fag- og utviklingsmiljøer

innen velferdsområdene for å stå bedre rustet til å møte befolkningsvekst generelt, og større

andel eldre befolkning spesielt frem mot 2030. Det er åpenbart at dagens løsninger og

organisasjon ikke er bærekraftig for tilbud til eldre og mennesker med særskilte behov.

En felles administrasjon for den nye kommunen vil kunne foreta kunnskapsinnhenting,

foreta analyser og definere utfordringsbilder for utvikling av lokalsamfunnet, og videre

kunne vise mulighetsrommet, påvirke offentlige instanser og tydeliggjøre politiske

alternativer og styringsmuligheter. En felles stor kommune kan og bør spille en enda

sterkere rolle mot interesseorganisasjonen KS og - i forhold til nasjonale forskningsmiljøer

innen velferdsområdet.
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Vedlegg D: Samordnet bolig, areal- og transportutvikling

Dagens befolknings- og arealstruktur

Asker  -  Røyken  -  Hurum, fortsatt stor befolkningsvekst, og økt transportbehov

De tre kommunene  hadde  ved siste årsskifte en samlet befolkning på 91011. Befolkningen

har økt med  16500  de siste 15år, dvs en årlig vekst på ca. 1,5 %. Selv om veksten siste året

har flatet noe ut, pga redusert innvandring, forventes det fortsatt stor vekst i Oslo-regionen

de kommende ti-årene. For de tre kommuner har Statistisk Sentralbyrå stipulert slik vekst:

Tabell  3  befolkningsframskrivinger  I  Asker, Røyken og Hurum

Gjennomsnittlig årlig befolkningsendring

5535 framskrivmng alt‘ Befolkning per 1. januar 2016 2030 2016

MMM M 2016 2030 2040 2030 2040 2040

Asker 60106 66474 70207 0,7  % 0,5 % 0,6  %

Røyken 21492 26046 28615 1,4  % 0,7  % 1,2  %

Hurum 9413 9912 10037 0,4  % 0,1  % 0,3  %

Samlet 91011 102432 108859 0,8 % 0,4  % 0,7  %

Befolkningsveksten, og utviklingen i næringslivet, medfører økt transportbehov. Gjennom

samordnet bolig, areal- og samferdselsutvikling søker man å begrense trafikkveksten. Dette

krever en kombinasjon av mer konsentrert arealutvikling, lokalisert til knutepunktene, bedre

utnytting av transportinfrastru kturen, og økte ressurser til transportsystemet. Dette vil gi

mer effektiv kollektivtransport, bedre fremkommelighet på veiene for næringslivet og andre,

mindre lokale miljøproblemer og mindre klimagassutslipp.

Oslo er sentrum  í  regionen

Hovedtrafikkstrømmene inn i og ut av kommunen skjer mot øst, mot Bærum og Oslo. Areal

og transportutvikiingen tar utgangspunkt i dette. Kommuneplanen forutsettes å bygge

videre på prinsipper og strategier som er nedfelt i regional plan  for  areal og transport i Oslo

og Akershus, vedtatt i desember  2015.  Prinsippene i  denne  følger av kartet under (som vel

og merke ikke har tatt stilling til situasjonen i Røyken og Hurum):

Generelt
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Arealbruk og senterstruktur

Persontrafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Biltrafikkveksten vil bli minst

hvis bolig- og arbeidsplassveksten skjer konsentrert i tettsteder og kollektivknutepunkt. Flere

kan da gå og sykle, og kollektivtransporten får et bedre kundegrunnlag, og tilbudet kan

forsterkes. Kommunen vil tilrettelegge for en konsentrert bolig- og arbeidsplassvekst til

områder med god kollektivdekning, fortrinnsvis knyttet til dagens tettsedsstruktur i

kommunen, jfr. vedlagte kart: Senterstrategi.

Asker sentrum er kommunesenter. Holmen, Slemmestad, Vollen, Heggedal, Røyken

sentrum, Spikkestad, Sætre, Tofte og Dikemark videreutvikles som lokalsentre og naturlige

servicesentre for sine deler av kommunen. Dikemark og Tofte ligger mindre sentralt i forhold

til kollektivsystemet, men dette er tettsteder som har mistet mange arbeidsplasser de

senere år, og en reetablering av arbeidsplasser er nødvendig for å redusere utpendlingen og

fraflytting. For øvrig opprettholdes og etableres et hensiktsmessig nettverk av nærsentre,

der befolkningen får dekket sine daglige behov for service.

Boiigbehov

Det er behov for ulike bomiljøer for å gi ulike boligtyper, tilgang på tjenester eller natur,

oppvekstmiljø etc. Ved å konsentrere boligutviklingen til definerte områder (i henhold til

senterstrukturen) oppnås et variert boligtilbud. Blant annet vil nye leiligheter frigjøre

småhus og eneboliger, som er attraktive for barnefamilier.

Grønne arealer

Vi sparer grønne arealer ved å fortette, videreutvikle dagens byer og tettsteder med høy

arealutnyttelse, og begrense spredt utbygging. Noe landbruksareal vil gå med til utbygging

rundt byene og de større tettstedene, men høyere tetthet i utbyggingen og sterkere vern

utenfor tettstedene, gjør at vi totalt sett bygger ned mindre matjord og naturverdier.

Arealbruk og naeringsstruktur

Servicearbeidsplasser utgjør en dominerende andel av arbeidsplassene i kommunen. Det

gjelder bl.a. privat virksomhet i form av handel og forretningsmessig tjenesteyting, og

offentlige virksomheter innen helse/omsorg, skole, barnehage. Slike virksomheter bør

lokaliseres lett tilgjengelig for brukerne, uten behov for privatbil. Slike virksomheter er

samtidig helt avgjørende for å sikre god stedsutvikling og vitalitet i tettstedene i kommunen.

Handel og service må betraktes som en samfunnsressurs, og det etterstrebes en best mulig

fordeling av slike virksomheter i alle deler av kommunen, jfr. kommunens senterstruktur.

Kommunen har rikelig tilgang på attraktive friluftsområder, sommer som vinter, samtidig

som spennende tettsteder ligger som perler på en snor langs kysten. Kommunen vil

tilrettelegge for en videre utvikling av kystsonen for opplevelse og reiseliv.

Kommunen framstår som et grønt og frodig landskap, et vekslende natur- og kulturlandskap,

vel tilrettelagt for både tradisjonelt landbruk og nye grønne næringer.
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Follestad næringsområde vil være kommunens viktigste område for arealekstensiv logistikk

og industrivirksomhet. Også på Tofte er det nødvendig med en aktiv næringspolitikk for å

reetablere industristedet.

De arbeidsintensive kompetansevirksomhetene skal i første rekke lokaliseres i tilknytning til

jernbanen. Det vises til vedlagte kart: Næringsstrategi.

Fordeling av arbeidsplasser gir bedre balanse i transportsystemet

Samordnet bolig, areal- og transportutvikling innebærer at man søker å redusere behovet

for arbeidsreiser, ved å samordne bolig og arbeidsplass, ved å tilrettelegge for lokale

arbeidsplasser som er tilpasset befolkningens kompetanse og arbeidspreferanser. Dette

gjelder både næringsliv og offentlige virksomheter.

Vår region preges av mye pendling som i høy grad er rettet mot de store arbeidsplass-

konsentrasjonene  i  Oslo og Akershus vest. Dette gir utfordringer  i  transportsystemet, med kø

og fulle tog og busser i én retning i rushtid, og lavt/ujevnt utnyttet kapasitet ellers. Med en

jevnere fordeling av arbeidsplasser kan transportkapasiteten utnyttes bedre.

Rett virksomhet på rett sted

Kommunen skal kunne legge til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i de lokale

fortrinn. Lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal følge prinsippene i regional plan om

rett virksomhet på rett sted.

Arbeidsplassintensive virksomheter bør ha høy arealutnytting, sentral lokalisering i tettsted/

knutepunkt god kollektivtilgjengelighet, fortrinnsvis jernbane, mange innbyggere i gang- og

sykkelavstand, lav parkeringsdekning med bil og høy med sykkel.

Arealkrevende virksomheter bør ha nærhet til hovedveinettet.

Transportstrukturen

Dagens transportinfrastruktur i kommunen baseres på jernbanen, E18, Rv 23, fylkesveier,

kommunale veier, samt båtforbindelsen på Oslofjorden og Svelvik-fergen. Kollektivsystemet

betjenes av tog, buss og båt.

De største trafikale utfordringene finner vi i nordre del av kommunen, jfr kart nedenfor, hvor

trafikkmengdene er vist.
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I «Spikkestadkorridoren» inn mot E18 var trafikkfordelingen  i  2010 som vist under:

Dagens trafikktall
(dagfig reisende]:

Til sammen  40.000,

hvorav

~  80  %  kjører bil

-  20 °/o reiser kollektivt
-  12 $3 med buss

-  5.5 % med tog

-  1,5 a. med bat  
Økt satsning

De siste fem årene har kollektivtrafikkveksten  i  Oslo/Akershus vært høyere enn både

befolkningsveksten og biltrafikkveksten. Man nærmer seg imidlertid flere steder nå

kapasitetsgrensen for det kollektive transportsystemet. Med økt befolkningsvekst står vi

overfor store kapasitets- og fremkommeIighetsutfordringer. Det er naturlig at staten bidrar

økonomisk i utviklingen av et konkurransekraftig kollektivtilbud som alternativ til bil.

De sentrale satsingsområdene vil være:

0  Delrapport Østlandsstjerna av 16.3.2016 Iegges til grunn for utbedring av

jernbaneinfrastrukturen.

0  Ny E18 med separat bussvei og hovedsykkelvei.
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ø Ferdigstillelse av Rv 23, med utbedret Oslofjordkryssing og sammenkopling med E18 i

Lier.

ø Bedret lokal bussframkommelighet med kollektivfelt langs aktuelle fylkesveier, bl.a.

Slemmestadveien og Røykenveien, samt opprusting av Rustadveien.

ø Utbedret bâttilbud med fast ruteforbindelse mellom Sætre og Oslo, samt flere

avganger på dagens forbindelse.

ø Hele kommunen betjenes av Ruter, og innlemmes i det etablerte takst-sonesystemet.

ø Det etableres et helhetlig sykkelsystem, basert på en sykkelstrategi for hele

kommunen.

Langsiktig tra nsportstrategi

På lang sikt vil Asker-Røyken-Hu rum utgjøre et av de viktigste og mest attraktive områder for

utvidelse av Stor-Oslo. For â tilrettelegge for en slik utvikling vil gjennomføringen av en

ringbane rundt indre Oslofjord være nødvendig, jfr. vedlagte kart: Framtidig

transportstrategí.

Kommunen vil aktivt arbeide for gjennomføring av ringbanen.

Bedre kollektivtransport, bedre lokale tilbud, enklere hverdag og bedre folkehelse

Ã prioritere utvikling av noen steder gir høyere vekst for disse stedene, noe som legger

grunnlag for bedre lokale tilbud av handel, tjenester, kultur- og fritidstilbud, og dermed flere

lokale arbeidsplasser. Flere kan gâ og sykle til daglige gjøremål, som igjen gir en enklere

hverdag og bedre folkehelse. Flere folk gir grunnlag for bedre kollektivtilbud, og bedre

tilgjengelighet for alle.

Bedre utnytting av ressurser og infrastruktur

Konsentrert vekst i bybånd, byer og tettsteder, og de planlagte infrastrukturinvesteringene i

Oslopakke 3, vil bidra til å nå målene. Men forskning har vist at det også er behov

for ytterligere virkemidler for å unngå vekst i biltrafikken, som feks

parkeringsbegrensninger. Kollektivsystemet må videreutvikles for å få mer ut av hver krone,

blant annet gjennom bedre samvirke mellom buss og tog. Samlet sett må infrastrukturen

utnyttes, både gjennom arealbruk, infrastrukturtiltak og gjennom virkemidler som kan

stimulere økt bruk av kollektiv, sykkel og gange.

Innfartsparkeringsstrategi

Askers «Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet», vedtatt i 2015,

fastlegger at pendlerparkeringstilbudet ved Asker stasjon ikke skal øke. Mating med buss til

tog skal prioriteres, sammen med sykkelveier og sykkelparkeringsanlegg. Nye

bilparkeringsanlegg bør lokaliseres utenfor sentre, med shuttlebuss til høyfrekvent

kollektivtilbud. Ved lokalstasjonene og viktige busstopp kan bilparkering etableres, etter en

konkret konsekvens vurdering.

sykkelstrategi

Asker kommune har vedtatt en sykkelstrategi for perioden 2008—2029. Hensikten med

strategien er â gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Flere mennesker over på sykkel

betyr bedre miljø, bedre helse og dermed en samfunnsnyttig gevinst.
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Det bør defineres et hovedsykkelvegnett for den nye kommunen. Traseene bør ha nær

tilknytning til store konsentrasjoner av boliger og arbeidsplasser, studiesteder og

kollektivknutepunkt. Sykkeltraseene må oppfattes som naturlige veivalg, være

sammenhengende og trygge.

Tilgjengelighet til sentre og kollektivtilbud

Målsettingen om å bygge tettere stiller store krav til kvalitet i utbygging. Et viktig overordnet

grep er

å definere det fotgjengebaserte arealet og utstrekning for «sykkelbyen», ref figuren

nedenfor.

Tilkomstveier til sentre og kollektivknutepunkt skal invitere til sykling og gange, både i

utforming, trygghet og kvalitet.
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Transportstrategi

For å oppnå et transportsystem, må de ulike transportformene gange, sykkel, buss, bane, båt

og bil spille sammen og supplere hverandre for å binde regionene sammen. Det må utvikles

et helhetlig transportsystem basert på eksisterende struktur.

Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Statens vegvesen Region øst og Jernbaneverket

arbeider nå med âdefinere regionalt stamnett for kollektivtransport i Oslo og Akershus. Det

er naturlig å videreføre kollektivnettet i deler av Buskerud.

Transportløsninger  i  de prioriterte vekstområdene (ihht senterstrukturen) skal bidra til gange

og sykling, enkle kollektivreiser og høy bykvalitet.
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Jernbane: Jernbanen skal fortsatt være ”ryggrad” i det regionale kollektivsystemet. Dagens

tilbud videreutvikles, med stadig hyppigere frekvens og effektiv reisetid. Utbygging av det

regionale jernbanenettet bør skje i slik rekkefølge: lndre interCity ferdigstilles først, dernest

grenbanene og til slutt ytre interCity. På lang sikt ser man for seg en «Ringby» rundt

Oslofjorden.

Buss: Bussen må gis tilstrekkelig kapasitet og fremkommelighet i veinettet på kort og lang

sikt. Utvikles med raske og hyppige avganger til kollektivknutepunkt, regionale byer og på

tvers i regionene. Bussmating til tog skal samlet sett gi et bedre tilbud for reisende til Oslo og

regionale byer.

Båt: Båt kan få en viktigere rolle i regionens kollektivtransport når økonomi og miljø-utslipp

kan løses på en tilfredsstillende måte.

Sykkel: Det må utvikles et sammenhengende og trygt sykkelveinett, sykkelparkering ved

kollektivknutepunkt, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, skoler, butikker, bysentra og annen

publikumsrettet virksomhet.

Vei: Ny E18 med tunnel under Asker sentrum og Holmen, gjennomgående bussvei og

hovedsykkelvei til Oslo.

Samordnet parkeringspolitikk: Parkeringspolitikk i tråd med føringene i regional plan

utarbeides.

Kommunens BATP-strategi

Kommunen legger følgende strategi til grunn for bolig, (areal og transportutviklingen:

1. Nasjonale og regionale planretningslinjer for samordnet bolig, areal og

transportplanlegging legges til grunn for utvikling av kommunen. Det forutsettes at

veksten i persontrafikken, i all hovedsak skal tas med kollektivtransport, sykkel og

gange.
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2. Dagens senterstruktur videreutvikles i kommunen, med Asker sentrum som

kommunesentrum, og en videre nivådeling i lokalsentre og nærsentre.

3. Sentrene skal utvikles slik at disse ivaretar innbyggernes behov for service og

tjenester, både private/kommersielle og offentlige. Sentrene skal være innbyggernes

viktigste møteplasser. Kommunen bidrar til gode møteplasser, torg og plasser i

sentrene.

4. Boligveksten lokaliseres i all hovedsak med gangavstand til de definerte sentre og det

etablerte kollektivtilbud.

5. Nye arbeidsplasser lokaliseres etter følgende prinsipper:

a. Handel og tjenester lokaliseres til de definerte sentre, jfr. senterstrukturen.

Det legges vekt på en hensiktsmessig fordeling av slike virksomheter til de

ulike sentre.

b. Arbeidsplassintensive virksomheter lokaliseres til sentre/kollektivknutepunkt

langs jernbanen .

Arealkrevende virksomheter legges i nær tilknytning til hovedveinettet.

d. Det legges særlig vekt på  å  reetablere arbeidsplasser i tettsteder som har

mistet mange arbeidsplasser de senere år, Dette for  å  demme opp for

utpend ling og fraflytting fra slike steder.

e. Reiseliv og grønne næringer videreutvikles i hele kommunen.

S"

6. Offentlige virksomheter, idrett/kultur, skole/bibliotek/helse lokaliseres til

sentrumsområdene i kort gangavstand til kollektivtilbud

7. videreutvikling av infrastruktur:

a. Sykkel:

Etablere sammenhengende sykkelveinett i kommunen, med vekt på sykkel

som transportmiddel for både skoleelever og arbeidstakere.

b. Buss:

Videreutvikle busstilbudet, med linjer tilknyttet bolig-, og

næringskonsentrasjoner og mating til jernbane. Sikre forutsigbar

fremkommelighet for bussen i veisystemet. Etablere et helhetlig takst-sone

system i kommunen.

c. Vei:

Ny E18 med tunnel under Asker sentrum og Holmen, gjennomgående bussvei

og hovedsykkelvei til Oslo.

Ferdigstille Rv 23, med utbedret kryssing av Oslofjorden og tilslutning til E18 i

Lier.

d. Jernbane:

Videreutvikle dagens tilbud, med stadig hyppigere frekvens og effektiv

reisetid.

Utbygging av det regionale jernbanenettet bør skje i slik rekkefølge: Indre

interCity ferdigstilles først, dernest grenbanene, og til slutt ytre lnterCity
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E.

På lang sikt etableres en «Ríngbane» rundt Indre Oslofjord som binder

sammen Kommunen med Follo.

Båt:

Videreutvikle fjorden som transportåre, med båtforbíndelser både i

Oslofjorden og i  Drammensfjorden.
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1. Sammendrag

Organiseringen  av  sammenslåingsprosessen

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Asker, Hurum og Røyken å søke om kommunesammenslåing. Den nye

kommunen skal etableres på bakgrunn av et likeverdig samarbeid mellom kommunene Hurum, Røyken og

Asker. Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt, skal prege samarbeidet om

sammenslåing.

Asker, Røyken og Hurum er en av de største kommunesammenslåingene i kommunereformen, som berører ca.

90 000 innbyggere og 6 000 ansatte. Dette fordrer en robust organisering av sammenslâingsarbeidet. God

prosjektledelse og god prosjektorganisering er avgjørende for en god prosess når kommuner skal slås sammen,

ikke minst for å sørge for realisering av potensielle gevinster som følge av en sammenslåing.

Det er lagt til grunn at sammenslåingsprosessen mellom Asker, Hurum og Røyken skal organiseres som et

program. Et program er en samling av prosjekter med et felles overordnet mål. En politisk fellesnemnd skal lede

arbeidet med kommunesammenslåingen og sikre nødvendig samordning mellom de tre kommunene.

Det foreliggende styringsdokumentets definerer programmet og danne grunnlaget for riktig programledelse.

Styringsdokumentet peker ut retningen og omfanget for programmet, og danner ”kontrakten” mellom programeier

(fellesnemnda) og programledelsen.

Styringsdokumentet bør oppdateres og behandles i fellesnemnda jevnlig etter som fusjonsprosessen går inn i

nye faser, ny og vesentlig informasjon foreligger. I tillegg til at det er behov for å gjennomføre jevnlige ROS-

analyser gjennom hele fusjonsprosessen.

Sammenslåingsprosessens fire faser

Programløpet og sentrale milepæler i programgjennomføringen, må sees i sammenheng med den politiske

behandlingen av kommunereformen på nasjonalt nivå. Det er derfor foreslått en faseinndeling av arbeidet som

tar hensyn til dette:

o  Fase 1: Planlegging

Fram til kongelig resolusjon høsten 2017

o Fase 2: Gjennomføring del 1

Fra kongelig resolusjon til sommeren 2018

o Fase 3: Gjennomføring del 2

Produksjons- og leveransefase for programmet, sommeren 2018 - sommeren 2019

o  Fase 4: Avslutning

Overgangen fra tre kommuner til Nye Asker, høsten 2019- 31.12.2019

l tidligere kommunesammenslåinger har tidsperspektivet for sammenslåingen vært så komprimert at det har vært

vanskelig å gjennomføre gode planprosesser på tvers av kommunene. Dette har til dels resultert i behov for nye

omstruktureringer av tjenestene kort tid etter sammenslåingstidspunktet. Da etableringen av Nye Asker skal være

et utviklingsarbeid som går over tre år, vil det være rom for å definere felles målsetninger og utarbeide et felles

planverk tidlig i sammenslåingsprosessen. Arbeidet med kommuneplanen, sektorplaner og temaplaner bør være

prioriterte oppgaver i den tidlige fasen av sammenslåingsprosessen, fordi grunnlaget for ressursoptimalisering på

tvers av kommunegrensene legges her.

Mål for sammenslåingsprosessen

Visjon og målsetninger for sammenslåingsprogrammet bør defineres tidlig. Dette for å tydeliggjøre ambisjonene

for programmet og gi en klar retning til arbeidet som skal gjøres. Følgende forslag til effektmål og resultatmål og
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suksesskriterier for sammenslàingsprosessen er formulert. Det er videre formulert konkrete suksesskriterier

basert på erfaringene fra sammenslåingsprosesser iandre kommuner:

Effektmålet formulerer hva som må være på plass for at den overordnede visjonen for nye Asker skal la seg

realisere.

o Ny kommune- Asker- i drift fra og med 1.1.2020 med alle avgjørende elementer på plass

Det er formulert fire resultatmål. Disse presiserer hvordan sammenslåingsprogrammet skal sikre at visjonen for

Nye Asker oppnås:

o Etablering av en helhetlig organisasjonsstruktur

o Minimere driftsforstyrrelser

o Videreutvikle og forbedre kommunenes prosesser

o Realisere og utnytte synergier er realisert

Suksesskriteriene er gruppert i seks områder, og er i stor grad utarbeidet med grunnlag i erfaringene fra andre

sammenslåingsprosesser:

o En kompetent programorganisasjon med tydelige roller og mandat

o Kontroll på sammenslàingsprosessen og dens leveranser

o Endringsledelse

o involvering og kommunikasjon

o innovasjon

o Ressursoptimalisering

Prinsipper for organisering - ansvar og roller i programorganisasjonen

Erfaringene fra tidligere kommunesammenslåinger har vist at tydelig ansvars- og rolleavklaring mellom politiske

og administrative organer i gjennomføringen av sammenslàingsprosessen er avgjørende for hvordan prosessen

oppleves, og hvilke resultater det er mulig å oppnå. Det er derfor definert prinsipper for både den politiske og den

administrative delen av programorganiseringen. Prinsippene er ment å gi de retningslinjer som er nødvendig for å

etablere en robust programorganisasjon.

For å konkretisere ansvarsforholdene ytterligere er det utarbeidet rolle- og ansvarsbeskrivelser for de ulike

organene i programorganisasjonen  -  fellesnemnda, rådmann for nye Asker, rådmennene i de tre eksisterende

kommunene, prosjektledere og tillitsvalgte.

Organisering i delprosjekt og arbeidsutvalg

Oppgavene som skal ivaretas i programgjennomføringen er av ulik karakter - noen oppgaver vil være et politisk

ansvar, andre oppgaver vil et administrativt ansvar, mens enkelte oppgaver har både politiske og administrative

dimensjoner. Det vil derfor være hensiktsmessig å skille mellom politiske delprosjekter, administrative

delprosjekter og delprosjekt som krever særskilt koordinering.

Det er lagt opp til å etablere tre politiske delprosjekt med underliggende arbeidsutvalg. De politiske

delprosjektenes primære oppgave vil være å utarbeide forslag til løsninger/vedtak og lage innstilling til

fellesnemnda. Følgende politiske delprosjekt forslås opprettet:

P1: Politisk organisering, herunder, nærdemokratiske ordninger og reglement

P2: Identitet, symboler og felles kultur, herunder kommunevåpen, ordførerkjede og felles arrangementer

P3: Forberedelse til kommunevalget 2019

Oppgaver som både har tunge politiske og administrative dimensjoner foreslås organisert som delprosjekt, i den

administrative delen av programmet. Disse delprosjektene krever nært samspill mellom politisk og administrativt

nivå, og vil ha en arbeidsform og saksgang som legger til rette for politisk forankring. Her legges det opp til

hyppigere møtevirksomhet enn i de politiske delprosjektene og gjennomføring av seminarer knyttet til spesifikke

tema. Delprosjekt som foreslås organisert på denne måten er:
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NP 1: Kommuneplan

A/P 2: Arbeidsgiverpolitikk

A/P 3: Eierskap og interkommunale samarbeid

A/P 4: Økonomisk politikk og handlingsregler

Oppgaver som foreslår organisert som administrative delprosjekt er:

A1: Sektor og temaplaner

A2: Administrativ organisering og tjenesteutvikling

A3: Kommunikasjon

A4: Digitalisering og lKT

A5: Styring, økonomi og anskaffelser

A6: Eiendom

l styringsdokumentets kapittel 7, 8 og 9 er oppgaver og foreløpige forslag til mandater for hvert av

arbeidsutvalgene/delprosjektene beskrevet, med tilhørende tentative fremdriftsplaner. l opprettelsen av hvert

delprosjekt må det gjøres en grundigere gjennomgang av hva som skal gjøres, og det må utarbeides mandater

med som vedtas av fellesnemnda. Det vil være hensiktsmessig at fellesnemnda gir rådmennene fullmakt til å

lage mandat for de administrative prosjektene.

Overordnet risikobilde

Med utgangspunkt i de foreslåtte målformuleringene og suksesskriteriene er det gjennomført en overordnet

risikoanalyse for sammenslåingsprogrammet. ldentifiserte hendelser er vurdert ut fra sannsynligheten for at de vil

inntreffe og hvor alvorlige konsekvensene vil være. Ut fra dette er det etablert et overordnet risikobilde som

beskriver situasjonen pr. november 2016.

Det er også arbeidet med å definere risikoreduserende tiltak. Ved iverksetting av disse tiltakene vil sannsynlighet

og/eller konsekvens for de identifiserte hendelsene kunne reduseres. Spesielt gjelder tiltak knyttet til etableringen

av en robust programorganisasjon som er egnet til å håndtere kompleksiteten i sammenslåingsprosessen.

Det er lagt opp til at risikoanalysen skal følges opp og gjentas ved fastsatte milepæleri gjennomføringen av

programmet. Risikobildet vil derfor være gjenstand for løpende oppdatering. Det er også lagt opp til at det enkelte

delprosjekt skal gjennomføre egen risikoanalyse og følge denne opp på tilsvarende måte.

Foreløpig budsjett for programmet

Det er beregnet at Asker, Hurum og Røyken vil motta 40 mill. kr i tilskudd til dekning av engangskostnader og 30

mill. kr i reformstøtte. I tillegg har Nye Asker allerede mottatt 5 mill. kr til utvikling av digitale tjenesteri den nye

kommunen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fellesnemnda vil disponere engangstilskudd og reformstøtte fra staten i forbindelse med

kommunesammenslåingen.

l det vedtatte vertskommunesamarbeidet er det vedtatt en budsjettramme på 2,5 millioner kroner for 2016. I

tillegg har fellesnemnda vedtatt en budsjettramme på 7,5 millioner for 2017, i tillegg til et IKT-budsjett på 5

millioner (sak 16/06). Fellesnemnda skal vedta tilsvarende budsjettrammer for 2018 og 2019.

For hvert delprosjekt må det utarbeides budsjetter som innarbeides i prosjektmandatene som skal godkjennes av

fellesnemnda.

Prosjektstyrings- og rapporteringsmekanismer

Omfanget av programmet, varigheten på mange av programmets aktiviteter og ambisjonene for

gevinstrealiseringen tilsier at det er behov for å etablere et styrings- og rapporteringsregime for programmet.

Styrings- og rapporteringsregime skal følge retningslinjene i Difis prosjektveileder og de rutiner som allerede er

etablert i kommunene når det gjelder program- og portofølgestyring.

Verktøyene som tas i bruk skal sikre at programstyret til enhver tid har oversikt over status i programmet, og kan

iverksette korrigerende tiltak så fort avvik oppstår.
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2. Å bygge en ny kommune

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Asker, Hurum og Røyken å søke om kommunesammenslåing. Vedtaket var

resultatet av en lang utredningsprosess med bred deltakelse og involvering. Navnet på den nye kommunen er

Asker, og sammenslåingen skal iverksettes 1.1.2020.

Den nye kommunen skal drives og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de nåværende kommunenes unike

natur- og kulturkvaliteter, tradisjoner, ressurser og utfordringer. Et levende lokaldemokrati med gode

nærdemokratiske ordninger skal ha høy prioritet.

Den nye kommunen skal etableres på bakgrunn av et likeverdig samarbeid mellom kommunene Hurum, Røyken

og Asker. Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt, skal prege samarbeidet

om sammenslåing.

Asker, Røyken og Hurum er en av de største kommunesammenslåingene i kommunereformen, som berører ca.

90 000 innbyggere og 6 000 ansatte. Tidshorisonten fra vedtak til sammenslåingstidspunkt er lenger enn ved

tidligere kommunesammenslåinger. Dette fordrer en robust organisering av sammenslåingsarbeidet. God

prosjektledelse og god prosjektorganisering er avgjørende for en god prosess når kommuner skal slås sammen,

ikke minst for å sørge for realisering av potensielle gevinster som følge av en sammenslåing. En viktig del av

dette er å legge til rette for en god integrasjon mellom kommunene som organisasjoner.

Det er lagt til grunn at sammenslåingsprosessen mellom Asker, Hurum og Røyken skal organiseres som et

program. Et program er en samling av prosjekter med et felles overordnet mål. En programorganisering vil ta

hensyn til kompleksiteten i sammenslåingsprosessen, og legge til rette for bred involvering og god overordnet

styring med programmets aktiviteter. Programmet skal organiseres i henhold til Prosjektveiviseren Difis anbefalte

modell for gjennomføring av prosjekter i offentlige virksomheter.1

Intensjonsavtalen mellom de tre kommunene slår fast at en politisk fellesnemnd skal lede arbeidet med

kommunesammenslåingen og sikre nødvendig samordning mellom de tre kommunene frem til konstituerende

møte er holdt av nyvalgt kommunestyre høsten 2019. Fellesnemnda vil derfor ha en sentral plass i

programorganiseringen.

Ledere og medarbeidere i Asker, Hurum og Røyken vil også spille en viktig rolle i arbeidet med å forberede

kommunesammenslåingen. Deres innsats i programorganisasjonen er avgjørende for at målsetningene for nye

Asker skal oppnås. For å ivareta de ansattes interesser i integrasjonsprosessen vil de tillitsvalgte ha sentrale

roller i programorganisasjonen.

lntensjonsavtalens målsetninger om åpenhet og medvirkning fra innbyggere, lag, foreninger og næringsliv skal

også prege programorganisasjonens arbeid med å bygge den nye kommunen.

Formålet med dette styringsdokumentet er å definere programmet og danne grunnlaget for riktig programledelse.

Styringsdokumentet peker ut retningen og omfanget for programmet, og danner “kontrakten” mellom programeier

(fellesnemnda) og programledelsen.

1
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Styringsdokumentet skal:

-  Sikre at programmet har  et  sunt grunnlag før programeier blir bedt om å gjøre viktige forpliktelser

O

emner og spørsmål om det pågående programmets Ievedyktighet

Gi et enkelt referansepunkt til programmet slik at personer som blir med i den 'midlertidige

organisasjonen' raskt og lett kan finne ut hva programmet gjelder, og hvordan det styres

Styringsdokumentet skal alltid gjenspeile nåværende status, planer og kontrollmekanismer i programmet og vil

således være et levende ledelsesdokument. Det vil være behov for å oppdatere dokumentet jevnlig etter som

fusjonsprosessen går inn i nye faser, ny og vesentlig informasjon foreligger. Samtidig som at det er viktig å

gjennomføre kontinuerlige ROS-analyser for å overvåke risikobildet.

Styringsdokumentet må leses i sammenheng med andre viktige dokumenter  i  programgjennomføringen. Blant

disse er:

Intensjonsavtale om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker ( )

Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Asker, Hurum og Røyken (se vedlegg)

Kommunikasjonsplan, inkludert lnteressentanalyse (foreligger)

Gevinstrealiseringsplan (skal utarbeides)

Prosjektdirektiv for hvert delprosjekt (skal utarbeides)

Fungere som et basisdokument som programeier og programledelsen kan bruke for å vurdere fremdrift,
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3. Programmets hovedfaser

Nedenfor gis et overordnet bilde av hele løpet i programmet, fra utredning våren 2016 til iverksettingen av nye

Asker 1.januar 2020:

Fasel FaseZ Faseiê Fase  4   
Idé è Konsept ':ir~-«~._=:w.‘o:»_-$5 «file Realisere â

2015 2016 her 2017-2020 2020

Figur 1:Overordnet bilde av programløpet med faseinndeling

Som det framgår av figur 1 er programmet avgrenset til selve sammenslåingsprosessen. Linjeorganisasjonen har

ansvar for konseptfasen og realiseringsfasen.

Programløpet og sentrale milepæler i programgjennomføringen, må sees i sammenheng med den politiske

behandlingen av kommunereformen på nasjonalt nivå. Kommunereformen skal etter planen behandles av

Stortinget våren 2017.Sammenslåingen av Asker, Hurum og Røyken vil formelt sett godkjennes gjennom

kongelig resolusjon, sommeren/høsten 2017.Sammenslåingsprosessens formelle grunnlag vil således endre seg

i programgjennomføringen. Det vil derfor være hensiktsmessig å etablere en faseinndeling som tar hensyn til

dette.

I avsnittene nedenfor presenteres en slik faseinndeling, med beskrivelse av de viktigste aktivitetene i hver fase.

Avslutningsvis er de mest sentrale milepælene i programgjennomføringen synliggjort i en overordnet

milepælplan.

Fram til kongelig resolusjon høsten 2017

ø Vertskommuneløsning etableres i interimfasen fram til høsten 2017

ø Reglement for fellesnemnda følger Kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid 2

ø Rådmann for nye Asker ansettes

ø Politisk struktur for nye Asker vedtas

ø Program/prosjektplanlegging for hele sammenslåingsprosessen

ø Programorganisasjon etableres

ø De nedsatte delprosjektene vil hovedsakelig drive kartlegging/utredning i denne fasen

Fra kongelig resolusjon til sommeren 2018

2  Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Asker, Hurum og Røyken

6



ø Reglement for fellesnemnda følger lnndelingslovens bestemmelser

ø Administrativ struktur for nye Asker vedtas og implementering påbegynnes

ø Toppledergruppen i nye Asker ansettes

ø Prosjektarbeidet tar til for fullt i alle nedsatte prosjektgrupper

Produksjons- og leveransefase for programmet, sommeren 2018  — sommeren 2019

ø Fellesnemnda får en sentral rolle som beslutningsorgan i programorganisasjonen i denne fasen

ø Administrativ organisering for nye Asker innføres

ø Rådmann i nye Asker har ansvar for driften av aktivitet som legges over til nye Asker

ø Programleder har ansvar for at “alle vesentlige elementer er ved sammenslåingsprosessen” er innført

innen 31.07.2019

ø Prosjektarbeidet sluttføres og gjøres klart for overlevering til linjen

ø Kommunevalget høsten 2019 forberedes

Overgangen fra tre kommuner til en høsten 2019- 31.12.2019

ø Kommunevalg

ø Fellesnemnda oppløses

ø Konstituering av kommunestyret for nye Asker og valg av representanter til utvalg/komiteer

ø Fatte vedtak som formelt sett ikke kan fattes før nye Askers kommunestyre er konstituert

ø Forberede implementering av områder/elementer som ikke kan innføres før 01.01.2020

Ansettelse av programleder og/eller rådmann for den nye kommunen er viktige milepæler i

programgjennomføringen. I tidligere gjennomførte kommunesammenslåinger er det valgt ulike løsninger når det

gjelder rollefordelingen mellom programleder og ny rådmann. Noen kommuner har valgt en løsning hvor ny

rådmann og programleder er en og samme person. I disse sammenslåingsprosessene er det som hovedregel

opprettet en funksjon som prosjektkoordinator for å støtte ny rådmannen i det omfattende arbeidet. I andre

sammenslåingsprosesser har kommunene valgt en løsning hvor det ansettes en prosjektleder for å ivareta det

prosjektadministrative, mens ny rådmannen i større grad rendyrker oppgaver knyttet til endringsledelse.

For sammenslåingen av Asker, Hurum og Røyken er anbefalte løsning at ny rådmann og programleder er en og

samme person. Dette for å etablere en tydelig ansvarsfordeling, hvor fellesnemnda fungerer som politisk organ,

og ny rådmann har det øverste administrative ansvaret for alle beslutninger som angår nye Asker. En slik

forståelse av rådmanns-/programlederfunksjonen er lagt til grunn for utarbeidelsen av styringsdokumentet.

I figuren nedenfor er de mest sentrale milepælene i sammenslåingsprogrammet tidsmessig plassert i forhold til

faseinndelingen. Flere ulike alternativ er vurdert hva angår fremdrift.

l figuren nedenfor illustreres anbefalt fremdrift. Milepælene som her er synliggjort er knyttet til prinsipielle

beslutninger hva angår politisk og administrativ struktur, samt ansettelse av rådmann og toppledergruppe. Øvrige

milepæler er knyttet til planleggingen og gjennomføringen av hvert delprosjekt. For en mer detaljert beskrivelse

av fremdriften i delprosjektene vises det til kapittel 7, 8 og 9.
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Milepaelene M1- M8 er  knyttet til beslutninger som  skal  fattes ved ansettelser og vedtak om politisk og

administrativ struktur, samt godkjenning av prosjektleveranser.

2019
iFase  4

Q3 Q4

2915 2017 2018
Fase 1

Q1

Fase  3

Q1

lease  2

Q4 Q2 Q3  Q4 Q1  Q2  Q3  Q4 Q2

Ansette rådmann for nye Asker O  N"

Utrede og vedta politisk struktur for . M2
nye  Asker
Utrede og vedta administrativ M3
struktur for nye  Asker O
Ansette toppledergruppe nye Asker .  M4

Etablere programorganisasjon

Detaljplanlegging i  det enkelte "'5
delprosjekt i.h.t mandat  og O
avhengigheter

Gjennomføring av det enkelte
delprosjekt  i.h.t  mandat  og O
avhengigheter

Siste forberedelser til sammenslåing

Figur 2: Overordnet milepælplan. Grått felt illustrerer tidsperioden for gjennomføring av oppgavene.

M7

M8.

Datofestede milepaeler:

M1:  Rådmann ansatt 1. april  2017

M2: Ny politisk struktur vedtatt 1. juli 2017

M3: Administrativ struktur vedtatt 1. januar 2018

M4: Toppledergruppe ansatt 1. juli  2018

M5: Alle prosjektgrupper er etablert 1. april 2017  3

M6: Alle delprosjekt er planlagt i detalj innen 1. juli 2017

M7:  Det enkelte delprosjekt er gjennomført 1. juli  2019

M8: Klart for sammenslåing til nye Asker  01.01.2020

3  Enkelte delprosjekt er allerede etablert. Datoen 1. april er satt som frist for etablering av hele programorganisasjonen.
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4. Mål og suksesskriterier

Erfaringene fra tidligere kommunesammenslåinger er at visjon og målsetninger for sammenslåingsprogrammet

bør defineres tidlig. Dette for å tydeliggjøre ambisjonene for programmet og gi en klar retning til arbeidet som skal

gjøres. Tydelige màlformuleringer er også viktig for å gjøre en realistisk risikovurdering, fordi konsekvens og

sannsynlighet av bestemte risikofaktorer avhenger av hvilke mål som skal realiseres. Erfaringene fra tidligere

kommunesammenslåinger viser videre at det er enkelte sentrale suksesskriterier som må være til stede for at

sammenslåingsprosessen skal bli vellykket. Disse suksesskriteriene har direkte sammenheng med

måloppnåelsen.

Arbeidet med å formulere visjonen for nye Asker er en politisk oppgave. I prosjektplanen er dette lagt inn som en

av de første oppgavene politikerne skal ta fatt på.

Arbeidet med å formulere effektmål, resultatmål og suksesskriterier for selve sammenslåingsprogrammet er en

administrativ oppgave.

Forholdet mellom visjon, effektmål, resultatmål og suksesskriterier er illustrert i figur 3:

Det man ønsker at nye Asker skal

bl' » f  '  b , ' "  tt “Q
etter sammenslåingen  

Effêktmål De positive endringene som fører
oss fram mot det vi onsker

Programmets

ansvar

° Det. vi må levere/ha på plass for
Resultatmal å få til de ønskede endringene

De betingelsene som må være
suksesskriterier oppfylt for at resultatmålene skal

HES

Figur 3: Målhierarki

Gjennom en prosess med deler av ledergruppene i de tre kommunene er det formulert forslag til effektmål,

resultatmål og suksesskriterier for sammenslåingsprosessen. Disse er samlet i figur 4.
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En helhetlig

organisasjonsstruktur er Driftsforstyrrelser er minimert
etablert

Kommunenes prosesser er Synergier er realisert og
videreutviklet og forbedret utnyttet

 
   

  

     

  
 

 
 

  

En kompetent  '  Kontroll på ,
prosjektorganisasjo  I  sammenslåingspros Involvering og Innovasjon j Ressurs i

n med tydelige essen og dens kommunikasjon i I  optimalisering å
roller og mandat leveranser j ,

.l _;

  

Figur 4: Definerte effektmål, resultatmål og suksesskriterier

Suksesskriteriene er gruppert i seks områder, og er i stor grad utarbeidet med grunnlag i erfaringene fra andre

sammenslåingsprosesserzá

0  En kompetent programorganisasjon med tydelige roller og mandat

o Tydelige rollebeskrivelser og mandat for alle organ og nivå i programorganisasjonen

o Definere en tydelig visjon for dag 1  av nye  Asker

o Utarbeide en realistisk prosjektplan med klare mandat for  alle  delprosjekt

o  Utarbeide gevinstrealiseringsplan

o Ansette programleder tidlig

o Etablere ny politisk og administrativ struktur tidlig

o Velge kompetente prosjektledere og fristille disse (delvis) fra driftsoppgaver

o Sikre tilstrekkelig opplæring og støtte til programorganisasjonen

o  Kontroll på sammenslåingsprosessen og dens leveranser

o Sikre forutsigbarhet gjennom god programstyring og prosjektledelse

o Sikre effektiv og praktisk bruk av planleggings- og rapporteringsverktøy

o Vurdere og håndtere risikoer og utfordringer løpende

o Jobbe kontinuerlig med gevinstrealisering og rapportering mot plan for  á  sikre realisering av

målsetninger

o Opprettholde fokus på god økonomistyring og daglig drift parallelt med

sammenslâingsprosessen
o Kontroll og koordinering av planprogrammet

o  Endringsledelse

o Sikre  en god omstilling av personell

o Sikre at personal- og organisasjonsfunksjonene er godt forberedt med nok ressurser og riktig

kompetanse

o ldentifisere og erkjenne kulturelle forskjeller pà et tidlig tidspunkt, og jobbe med å skape en ny

felles kultur

o Sikre at berørte ledere har kapasitet til å håndtere omstillingen samtidig som driften ivaretas

o Omstilling for å etablere «neste praksis»

o Redusere usikkerhet og tvetydighet ved å implementere ny organisasjonsstruktur

o  lnvolvering og kommunikasjon

o Kommunikasjon preget av åpenhet, respekt og troverdighet

o Sikre likeverdighet og balanse i involveringen av alle tre kommuner

o Sikre rett mengde kommunikasjon til rett tid til ulike interessentgrupper

o lnnbyggermedvirkning i de delene av sammenslåingsprosessen hvor dette er nødvendig eller

naturlig

4  Telemarksforsking og Deloitte: Gode grep på veien til en ny kommune, 2016.
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O Etablere en «vi- følelsen» blant innbyggerne i nye Asker

o  Innovasjon

O

OOOO

Digitalisering for å oppnå forenkling, fornying og effektivisering til beste for innbyggerne

Digitalisering for å etablere framtidens administrative samhandlingsformer

Ta i bruk samskaping og tjenestedesign i utviklingen av tjenester

Etablere ny standard for samfunns- og næringsutvikling

Hente ut det beste fra kommunenes systemer og skape «neste praksis»

o  Ressursoptimalisering

O

OOOO

I arbeidet med sektor- og temaplaner - utarbeide mål for tjenesteyting og strategier for optimal

ressursutnyttelse på tvers av de tre kommunene

Overordnet organisering tjenestetilbudet i henhold til mål og strategier

Bemanningsplaner som er tilpasset overordnet organisering

Utvikle nye arbeidsprosesser tilpasset ny organisering og bemanning

Etablere hensiktsmessige indikatorer for ressursbruk, gjennomføre nullpunktsmåling og følge

opp utvikling
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5. Prinsipper for organisering av
sammenslåingsprogrammet

Erfaringene fra tidligere kommunesammenslålnger har vist at tydelig ansvars- og rolleavklaring mellom politiske

og administrative organer i gjennomføringen av sammenslåingsprosessen er avgjørende for hvordan prosessen

oppleves, og hvilke resultater det er mulig å oppnå. Likeledes viser erfaringene at det er behov for å stadfeste

hvilke prinsipper som skal gjøres gjeldende for organiseringen av programmet. Dette for å skape størst mulig

tydelighet og forutsigbarhet, samt etablere felles kjøreregler som alle organene i programorganiseringen skal

følge.

Fellesnemnda har det overordnede ansvaret for byggingen av Nye Asker. Dette innebærer at de skal lede og

styre hele prosessen, fatte nødvendige vedtak i henhold til inndelingslova og intensjonsavtalen. Statlige

myndigheter har godkjent sammenslåingen, gjelder kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid

(se vedlegg). Dette krever at de må holdes løpende orientert om status og framdrift gjennom hele prosessen.

Fellesnemnda ansvar for å involvere de øvrige folkevalgte i Hurum, Røyken og Asker kommuner og ha opprette

dialog med sivilsamfunnet i de tre kommunene.

ø Kommuneloven, lnndelingsloven og intensjonsavtale om sammenslåing og avtale om

vertskommunesamarbeid mellom Asker, Hurum og Røyken legges til grunn for politisk og administrativ

programorganisering

ø Prosjektveiviserens anbefalinger for faseinndeling, rolledefinisjoner, beslutningspunkter og dokumenter

legges til grunn for programgjennomføringen

ø Programstyringsmetodikk anvendes for å sikre:

o Klare ansvarsforhold mellom program, delprosjekt, arbeidsutvalg og linje i alle faser av

sammenslåingsprosessen

o Tydelige skillelinjer mellom de politiske og administrative sidene av sammenslåingsprosessen,

og områder hvor det er behov for å se disse i sammenheng

o God overordnet styring og samkjøring av prosjekter med gjensidige avhengigheter

o Gevinstrealisering i alle programmets faser

ø Mandat for fellesnemnda og de øvrige organer i programorganiseringen tilpasses vedtatte

programorganisering, og omfanget av oppgaver lagt til det enkelte organ

ø Hovedavtalens bestemmelser om samhandling mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte legges til grunn

for hele sammenslåingsprosessen

ø Fellesnemnda er et politisk organ som fungerer etter Kommunelovens § 28 - 1 c (om

vertskommunesamarbeid) i interimfasen fram til kongelig resolusjon høsten 2017

ø Fellesnemnda fungerer som et politisk organ  i  henhold til Inndelingslovens bestemmelser fra kongelig

resolusjon høsten 2017 og fram til konstituerende kommunestyre høsten 2019

ø Fellesnemnda fungerer som overbygning for politisk og administrativ del av programorganisasjonen

(programeier) i alle faser av sammenslåingsprosessen

ø Felles partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 25 får en sentral plass i programorganisasjonen

ø Det etableres egne delprosjekt med underliggende arbeidsutvalg for områder av særlig politisk

betydning

ø De politiske delprosjektene og arbeidsutvalgene bør settes sammen med vekt på

balanse/representativitet når det gjelder kommune- og partipolitisk tilhørighet

ø For å fungere effektivt bør ikke prosjektgruppene og arbeidsutvalgene ha mer enn 6-9 faste

prosjektmedarbeidere (to eller tre representanter fra hver kommune)
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Arbeidet med ny politisk struktur prioriteres, mange av de øvrige delprosjektene avhenger av dette

Administrasjonen stiller ressurser til rådighet for arbeidsutvalgene. Disse skal bistå utvalgene med å

kartlegge, utrede, utarbeide beslutningsgrunnlag, sikre gode saksbehandlingsprosesser og ivareta krav

til dokumentasjon, offentlighet og arkivering

De politiske arbeidsutvalgene rapporterer til fellesnemnda og aktiviteten må koordineres med de

administrative delprosjektene og programleder holdes løpende orientert

Rådmennene har innstillingsretti de politiske delprosjektene

lntensjonsavtalens føringer legges til grunn for den administrative programorganiseringen med særlig

vekt på kapitlene om:

o Kommunale tjenester

o Økonomisk politikk

o Kommunen som arbeidsgiver (herunder kompetanseutvikling, digitalisering og innovasjon)

o Samfunn og samfunnsutvikling

Det etableres egne prosjekt for alle områder/tema som vil bli berørt av sammenslåingsprosessen (ingen

tema bør være «uplassert»)

Det tas særlig hensyn til ivaretakelsen av sektorovergripende tema så som:

o FNs bærekraftmål

Forebygging og tidlig innsats overfor barn og familier

Folkehelse

Klima og miljø

OOO

Ledere av alle administrative delprosjekt rapporter direkte til programleder

Prosjektledere frikjøpes fra deler av sin stilling for à kunne prioritere prosjektarbeidet. Graden av frikjøp

avhenger av størrelsen på prosjektet som skal ledes

Bruk av ekstern prosjektlederkompetanse vurderes i prosjekter som er særlig omfattende og/eller krever

en prosjektlederkompetanse som kommunene selv ikke besitter

Prosjektgruppene og arbeidsgruppene settes sammen med vekt på: fagkompetanse, erfaring fra

prosjektarbeid og balanse/representativitet når det gjelder kommune, alder og kjønn

Prosjektgruppenes hovedoppgave er å produsere leveranser til programmet. For å fungere effektivt bør

ikke prosjektgruppene ha mer enn 6-9 faste prosjektmedarbeidere (to eller tre representanter fra hver

kommune)

Sammensetningen av prosjektgruppene kan justeres avhengig av hvilken kompetanse som er

nødvendig i ulike faser av prosjektet

Det nedsettes egne arbeidsgrupper for å utrede spesifikke problemstillinger, vurdere ulike alternativ eller

foreta andre saks- og tidsavgrensede oppgaver. Arbeidsgruppene blir således også et virkemiddel for à

ivareta bred involvering i programorganiseringen. Arbeidsgruppene bør likevel ikke ha mer enn 6-9

deltakere for å kunne fungere effektivt. Arbeidsgruppenes innsats skal være konsentrert over en kort

tidsperiode og gruppen oppløses når deres leveranse er godkjent av prosjektleder

Involvering av de ansattes representanter skal ivaretas i alle programmets faser. Tillitsvalgte bør ha en

sentral plass i organiseringen av delprosjektene. Prosjektgruppene som omhandler administrativ

organisering (A2) og arbeidsgiverpolitikk (A/P 2) bør ha en tillitsvalgt fra hver av kommunene. De øvrige

administrative delprosjektene bør ha én tillitsvalgtrepresentant oppnevnt fra en av de tre kommunene.

Tillitsvalgtes representasjon i arbeidsgruppene vurderes etter behov
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6. Roller og ansvar i

programorganisasjonen

Å bygge en ny kommune krever en solid programorganisering, med tydelige roller og ansvarsforhold. I figur 6

illustreres forslag til en organisering av programmet som tar hensyn til faseinndelingen av programmet (kapittel

3), foreslåtte mål og suksesskriterier (kapittel 4), samt foreslåtte prinsipper for organiseringen av programmet

(kapittel 6). Det er lagt særlig vekt på å skille mellom de politiske og administrative organene i

programorganiasjonen, sikre tydelige rapporteringslinjer og god koordinering av programmets aktiviteter.

Som det framgår av styringsdokumentets kapittel 3, 4 og 5, vil organene i programorganisasjonen vil ha noe ulik

funksjon ide ulike fasene av sammenslåingsprosessen. Illustrasjonen nedenfor er en prinsippskisse som ikke

fanger opp disse nyansene. Dette er beskrevet i etterfølgende delkapitler.

Overordnet organisering

Politisk prcigramstyringsnivâ.

inkludert arbeidsutvalg

 

    
Figur 5: Oversikt over roller og ansvarsforhold i programorganisasjonen

Programeier er fellesnemnda. Fellesnemndas ansvar er beskrevet i intensjonsavtalen. Fellesnemndas
hovedformål er å styre gjennomføringen av sammenslàingsprogrammet slik at målene for

kommunesammenslåingen realiseres. Fellesnemnda skal forberede kommunesammenslåingen, og sikre

nødvendig samordning mellom de tre kommunene i perioden fra søknad om sammenslåing er sendt til

konstituerende møte er holdt av nyvalgt kommunestyre høsten 2019.

Fellesnemndas ansvar reguleres av Kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid fram til

kongelig resolusjon, høsten 2017. Deretter reguleres fellesnemndas ansvar av lnndelingslovens bestemmelser,

fram til valg av nytt kommunestyre høsten 2019.
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Under fellesnemnda opprettes to utvalg:

ø Partssammensatt utvalg (PSU) -for å ivareta medbestemmelsesordningen etter lov og avtaleverk

ø Referansegruppe bestående av gruppelederne fra alle kommunene - for å konsultere fellesnemnda i

arbeidet

Det er fellesnemnda som utnevner personer til de ulike politiske delprosjektene og arbeidsutvalg. Mandater til de

politiske delprosjektene og delprosjekter med særskilt behov for koordinering godkjennes og vedtas av
fellesnemnda. Dette skal skje i henhold til de prinsipper som er fastsatt i styringsdokumentets kapittel 5.

Programlederfunksjonen vil bli ivaretatt på forskjellige måter i de ulike fasene av sammenslåingsprosessen:

ø Frem til rådmann for nye Asker er tilsatt, vil de tre rådmennene i Asker, Hurum og Røyken ivareta

programledelsen

ø Etter at nye Askers rådmann er tilsatt vil denne overta som programleder

ø Etter ansettelsen av nye Askers ledergruppe, vil ledergruppen støtte rådmannen i ivaretakelsen av

programledelsen

Som programledelse har rådmennene/rådmannen koordineringsansvar for sammenslåingsprogrammet og de

ulike delprosjektene, og må rapportere jevnlig om status til fellesnemnda. Dette innebærer å sørge for at det

utarbeides og godkjennes nødvendig styrende dokumenter for gjennomføringen av delprosjektene, slik at de

strategiske målene realiseres innenfor rammene av intensjonsavtalen.

Programledelsen er ansvarlig for at programmet er formålstjenlig og effektivt organisert og bemannet. I

forbindelse med overgang til ny fase (beslutningspunkt) har programledelsen, i henhold til prosjektveiviserens

prosjektmetodikk, ansvar for å sikre at all informasjon som kreves for gjeldende beslutningspunkt er tilstede.

Fellesnemnda gir rådmennene/rådmannen fullmakt til å lage mandater til de administrative delprosjektene, og har

et særskilt ansvar om å holde fellesnemnda løpende orientert om status og framdrift.

Sammenslåingsprogrammet består av tre typer prosjekter og programleder har et litt ulikt ansvar for disse:

ø Politiske delprosjekt: De politiske prosjektene har en direkte styringslinje til fellesnemnda. Det

opprettes arbeidsutvalg som utarbeider forslag til løsning på de oppgavene som er lagt til

delprosjektet. Den administrative programledelsen skal støtte opp under de politiske

arbeidsutvalgene og bidra med kartlegging, utredning og saksforberedende arbeid. Når leveranser
fra de politiske delprosjektene foreligger, er det leder av delprosjektet som formelt sett innstiller til

fellesnemnda. Rådmannen har innstillingsrett til de politiske delprosjektene.

ø Delprosiekt med særskilt behov for koordinerinq: Disse delprosjektene har ansvaret for oppgaver

som krever omfattende kartlegging, utredninger og planarbeid, med stort behov for koordinering på

tvers av de tre kommunene. De er derfor plassert innenfor den administrative

programorganisasjonen. Arbeidet med disse temaene vil imidlertid bli gjennomført med hyppige

rapporteringspunkter til politisk nivå, og tettere politisk involvering. Når delprosjektets leveranser

foreligger, er det programleder som formelt sett innstiller til fellesnemnda.

ø Administrative brosiekter: Her går det en direkte styringslinje fra programleder til prosjektleder for

det enkelte delprosjekt og eventuelt videre til underliggende arbeidsgrupper. Når delprosjektets

leveranser foreligger, er det programleder som formelt sett innstiller til fellesnemnda.

Når ny rådmann er på plass vil det være vesentlig à finne en hensiktsmessig måte å organisere samarbeidet

mellom rådmennene i Asker, Hurum og Røyken og rådmannen for nye Asker på. For å sikre en god

gjennomføring er det viktig at rådmennene bidrar til gevinstrealiseringen. Når rådmannen for nye Asker er ansatt,

vil de sittende rådmennene i Asker, Hurum og Røyken utgjøre et programrådf5 Programrådet har et særlig ansvar

for forankring og kommunikasjon mot kommunes ledelse og organisasjon underveis i prosessen.

5 l intensjonsavtalen er dette benevnt som prosjektråd, se punkt 3.2 bokstav o).
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Det nedsettes et sekretariat, som vil være en viktig støttespiller for programleder, utvalgsledere og

prosjektledere. Sekretariatet skal ivareta følgende i programorganiseringen:

-  Stille tilstrekkelig kartleggings- og utredningskompetanse til rådighet for fellesnemnda og utvalgene

-  Ivareta det løpende behovet for kommunikasjonsfaglig bistand i programmet. Dette arbeidet skjer i nært

samarbeid med eget administrativt prosjekt (A3). Kommunikasjonsfaglige ressurser stilles til rådighet for

både fellesnemnda og programleder. En sentral oppgave vil være å spre informasjon om nemndas

arbeid, jmf. kommunikasjonsplanen

-  Fungere som politisk sekretariat, herunder

o bistå arbeidsutvalgene i det saksforberedende arbeidet

o bistå arbeidsutvalgene i den koordinering og rapportering som programorganiseringen krever

o bistå arbeidsutvalgene i planlegging og gjennomføring av arrangementer

o sikre god saksflyt, tidsriktig utsendelse av saker og arkivering i henhold til gjeldende regelverk

Fungere som programstøtte, herunder

o Bidra i alt det praktiske rundt programorganisasjonen, herunder metodebistand,

programteknisk støtte (IKT) og merkantil støtte

o Tilby kurs og opplæring l program- og prosjektstyring for prosjektledere, utvalgsledere og

prosjektmedarbeidere

o Utarbeide og vedlikeholde en egen programhåndbok som bl.a. angir praktisk informasjon til alle
programdeltakerne, herunder rutiner for rapportering og oppfølging i programmet

Sekretariatet ledes av en programkoordinator. Programkoordinator er ansvarlig for den daglige oppfølgingen av

programmets delprosjekter og arbeidsutvalg. Programkoordinator er ansvarlig for at administrative delprosjekter

rapporterer i henhold til fastsatte milepæler og krav, samt å bistå arbeidsutvalgene med deres rapportering.

Den administrative delen av programmet organiseres i ulike delprosjekter. Det oppnevnes en prosjektleder for

hvert delprosjekt. Prosjektledere frikjøpes fra deler av sin stilling for å kunne prioritere prosjektarbeidet. Graden

av frikjøp avhenger av størrelsen på prosjektet som skal ledes.

Delprosjektene er ment å fungere som prosjektgrupper, med ansvar for å utrede og komme fram til forslag til

løsning innenfor sitt mandat. Prosjektgruppen skal på basis av mandatet detaljplanlegge prosjektet og utarbeide

en fremdriftsplan med tydelige milepæler for sitt arbeid. Delprosjektene kan opprette underliggende

arbeidsgrupper etter behov.

Delprosjektene er selv ansvarlig for å gjennomføre de utredninger som er nødvendig for å oppfylle sitt mandat,

men kan støtte seg til programsekretariatet eller utredningskapasitet i kommuneadministrasjonene ved behov.

Prosjektleder skal holde programleder løpende orientert om status i arbeidet og hendelser som kan forrykke

fremdriften i prosjektet.

Innenfor de mest omfattende delprosjektene vil det være behov for å nedsette arbeidsgrupper for å utrede/ivareta

avgrensede oppgaver. Dette kan eksempelvis dreie seg om å utrede en bestemt problemstilling, eller utarbeide

beslutningsgrunnlag for en anbefaling. Arbeidsgruppene skal være et organ for å samle fagekspertise på tvers av

de tre kommunene. Arbeidsgruppene skal være hurtigarbeidende og ha et oppgave- og tidsavgrenset mandat.

Det er gjennom innsats i arbeidsgrupper at ledere og medarbeidere fra Asker, Hurum og Røyken i størst

utstrekning vil bli involvert i programarbeidet. Arbeidsgruppene er derfor en særdeles viktig arena for

medvirkning.
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Den politiske delen av programmet organiseres i tre delprosjekt. Hvert delprosjekt dekker oppgaver som det er

naturlig å se i sammenheng, og som derfor bør legges til ett og samme prosjekt. Det bør nedsettes egne

arbeidsutvalg innenfor hvert politiske delprosjekt.

Det bør oppnevnes en utvalgsleder for hvert arbeidsutvalg. Arbeidsutvalgenes oppgave vil være å utrede en

bestemt problemstilling, eller utarbeide beslutningsgrunnlag for en anbefaling. Arbeidsutvalgene skal på basis av

mandatet utarbeide en fremdriftsplan med tydelige milepæler for sitt arbeid. Arbeidsutvalgene skal sikre bred,

tverrpolitisk deltakelse i spørsmål av særlig politisk betydning.

Delprosjektet rapporterer til fellesnemnda, men får administrativ hjelp til koordinering og utredning av

sekretariatet.

For å ivareta intensjonsavtalens målsetninger om involvering av innbyggere, brukere og samarbeidspartnere vil

arbeidsutvalg og delprosjekt knytte til seg referansegrupper. Referansegruppene skal ha en rådgivende funksjon

i gjennomføringen av sammenslåingsprogrammet.

Referansegruppene kan både være eksisterende bruker- og interesseorganisasjoner, eller opprettes for å ivareta

innbygger- og brukerinvolveringen på et bestemt tjenesteområde.

Som det framgår av «Prinsipper for organisering av sammenslåingsprosessen» bør de tillitsvalgte ha en sentral

plass i prosjektorganiseringen. Behovet for representasjon fra fagorganisasjonene i mange fora krever at

fagorganisasjonene selv finner en hensiktsmessig organisering, på tvers av de tre kommunene. Det er

avgjørende at tillitsvalgte som sitteri PSU, prosjektgrupper og arbeidsgrupper er tydelige på hvem de

representerer i ulike fora; eget forbund, egen kommune eller alle ansatte. I tillegg til dette vil det være behov for å

samordne de tillitsvalgtes innsats mellom de tre kommunene.

På bakgrunn av intensjonsavtalens føringer for hvilke tema det skal arbeides med i integrasjonsprosessen

foreslås følgende overordnede politiske organisering:
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delprosjekt
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Figur 6 Politiske arbeidsutvalg
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I  intensjonsavtalen er det skissert flere omfattende oppgaver som det skal arbeides aktivt med i

integrasjonsprosessen, og som krever nært samspill mellom politisk og administrativt nivà. Disse er:

Kommuneplan

Arbeidsgiverpolitikk

Eierskap og interkommunale samarbeid

Økonomisk politikk og handlingsregler

Fordi disse temaene krever omfattende kartlegging, utredninger og planarbeid, med stort behov for koordinering

pà tvers av de tre kommunene, er de plassert inn i den administrative programorganisasjonen. Arbeidet vil bli

gjennomført med en tettere dialog og hyppigere rapporteringspunkter til Fellesnemnda enn de andre

administrative prosjektene, samt en tettere politisk involvering. Fellesnemnda kan opprette egne arbeidsgrupper

når det er aktuelt. l disse delprosjektene er det viktig at fellesnemnda har løpende dialog med gruppelederforum.

Det kan være aktuelt å gjennomføre egne seminarer knyttet til tema/oppgaver det er viktig å få en bred politisk

diskusjon på.

Ut fra dette, og øvrige føringer for hvilke tema det skal arbeides med på administrativt nivà foreslås følgende

organisering:
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Figur 7: Delprosjekt med behov for særskilt koordinering
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Pà bakgrunn av intensjonsavtalens føringer for hvilke tema det skal arbeides med i integrasjonsprosessen

foreslås følgende overordnede administrative organisering:

Organisering

administrative

delprosjekt
Delprosjektene rapporterer

I til programleder. og mà

koordinere sin aktivitet med

de øvrige aktivitetene i

programmet

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Organisering og

tjenesteutvikling

Styring, Eiendom

økonomi,

anskaffelser

Sektor og Kommunikasjon Digitalisering

temaplaner

Figur 8: Administrativ organisering
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7. Politisk prosjektorganisering

Oppgavene som skal ivaretas i programgjennomføringen er av ulik karakter —— noen oppgaver vil ut fra

kommunelovens, inndelingslovens og intensjonsavtalens føringer være et politisk ansvar, mens andre oppgaver

vil være et administrativt ansvar. Som vist i kapittel 6 vil det derfor være hensiktsmessig á skille mellom politiske

delprosjekter og administrative delprosjekter. Det er lagt opp til at de politiske delprosjektene skal organiseres

med underliggende arbeidsutvalg. Arbeidsutvalgenes primære oppgave vil være å utarbeide forslag til

løsninger/vedtak og lage innstilling til fellesnemnda.

Omfanget av, og kompleksiteten i, sammenslàingsprosessen tilsier at det bør etableres et begrenset antall

delprosjekt for ikke å øke kompleksiteten ytterligere. Behovet for involvering og deltakelse bør ivaretas gjennom

arbeidsutvalgenes sammensetning og arbeidsform.

Pá de neste sidene presenteres forslag til oppgaver, fremdrift og avhengigheter, samt fremdrift for hvert av

delprosjektene.
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I dette delprosjektet som omfatter 6 konkrete oppgaver er utarbeidelse og forslag til ny politisk struktur en viktig

premiss for den administrative organiseringen. Videre hvilket myndighetsnivà de politiske utvalgene skal inneha.

Også utredning av nærdemokratiske ordninger i Ny Asker vil være nybrottsarbeid da det finnes svært få

eksempler på slike ordningeri Norge, her må man søke kunnskap i våre naboland.

7.2.1 Oppgaver - i prioritert rekkefølge

Prioriterte oppgaver for delprosjektet er:

1. Utrede alternativer for nærdemokratiske ordninger av nye Asker og innstille på en anbefalt modell

2. Utarbeide forslag til delegasjonsreglement

3. Utarbeide forslag til politisk reglement godtgjørelsesreglement og øvrige reglement

4. Utarbeide modeller for samskapingô mellom kommune og frivillighet

7.2.2 Fremdrift og avhengigheter

Delprosjektets hovedoppgaver er knyttet til utredning. Dette vil kreve dedikert innsats fra utvalgenes medlemmer i

de periodene hvor utredningene pågår og innstilling skal utarbeides.

Da politisk struktur legger premissene for svært mange andre aktiviteter i prosjektgjennomføringen er det

avgjørende at Fellesnemnda vedtar den innen sommeren 2017.

Da oppgavene som er lagt til dette delprosjektet er av prinsipiell karakter, vil prosjektets anbefalinger legge sterke

føringer for større deler av programtorganiseringen for øvrig. Dette gjelder spesielt arbeidet med administrativ

organisering og tjenesteutvikling (A2).

I dette prosjektet bør arbeidet med à utarbeide modeller for samskaping mellom kommune og frivillighet bør

skjele til valg av administrativ struktur og lokalisering av tjenestesteder (A2.)

Forslag til delegasjonsreglement bør utarbeides slik at det kan inngå som en premiss i rekrutteringen av

toppledergruppen (definert hvilken myndighet som ligger til kommunens øverste ledelse).

Forslag til politisk reglement bør utarbeides slik at det er kjent før nominasjonene til kommunevalget 2017 tar til.

Forslag til harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetaling, bør foreligge før arbeidet med budsjettet for 2020

tar til. Beslutning om avgifter, gebyrer og brukerbetaling er viktige innspill til det administrative prosjektet som tar

for seg styring, økonomi og anskaffelser (A5).
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ol't'sk re IementP H 9 _

6 Samskaping er en metode for å aktivere ressurser på tvers av samfunnet. Dette krever interaksjon, deltakelse og felles

problemløsning mellom brukere, pårørende, ansatte i førstelinjen og fra eksperter. Samskaping er særlig godt egnet for

utvikling av tjenester, fordi det å trekke inn f.eks. brukerne vil gi verdifull kunnskap om deres opplevelse av tjenestene. Se
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7.2.3 Mandat

1. Fellesnemnda skal vedta overordnet politisk organisering av Nye Asker innen våren 2017. Prosjektet må

legge dette til grunn i det videre arbeidet. lntensjonsavtalens føringer for politisk styring i den nye

kommunen skal legges til grunn. Følgende bør fastsettes:

a. Ansvarsforhold

b. Politisk organisering

c. Lovpålagte og andre råd og utvalg

Kommunestyrets delegering av myndighet, organisering av det politiske arbeidet og utvikling av rollen

som folkevalgt skal bidra til at den folkevalgte styringen forsterkes.

2. Delprosjektet skal utrede alternativer for nærdemokratiske ordninger av nye Asker og innstille på en

anbefalt modell. Det skal legges til rette for god kontakt og sammenheng mellom kommunestyret og

nærdemokratiorganet med vekt på økt lokal innflytelse, medvirkning i prosesser og beslutninger som

fattes i kommunestyret. Erfaringer fra naerdemokratiordninger7 i andre kommuner skal legges til grunn

for anbefalt løsning. Følgende skal utredes:

a. Hvordan flersenterstrukturens kan danne et naturlig grunnlag for utvikling og etablering av

nærdemokratiordninger knyttet til tettstedene

b. Hvordan innbyggertorg kan benyttes som sentral møteplass i tettstedene

c. Hvordan lokale nærmiljøorgan kan bidra til à styrke medvirkning

d. Behovet for koordinatorer som skal fungere som tilretteleggere for lokal aktivitet

3. Delprosjektet skal utarbeide forslag til:

a. Delegasjonsreglement som behandles og vedtas av det nye kommunestyret

b. Politisk reglement godtgjørelsesreglement og øvrige reglement som skal vedtas av

kommunestyret

c. Utarbeide forslag til harmonisering av kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling

4. Delprosjektet skal i samarbeid med lag og foreninger, utarbeide modeller for samskaping mellom

kommune og frivillighet.

7 Nærdemokratiordninger trekkes frem som et av tiltakene man kan innføre for å styrke lokaldemokratiet når

kommunegrensene for å ivareta lokale interesser og sikre at man klarer å beholde det lokale engasjementet i en større
kommune. Det vises til NlBRs rapport Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden.

5Både Asker, Røyken og Hurum definerer har en flersenterstruktur i den forstand at alle kommunene har flere mindre tettsteder
i kommunen. Eksempler på slike tettsteder er Holmen, Heggedal, Slemmestad og Sætre.
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Oppgavene som gjennomføres i  dette  delprosjektet er svært viktige for Nye Asker kommunes innbyggere,

ansatte og omverden rundt. Hvordan kommunen fremstår i symbol og handling er med på å skape samhold og

identitet. Ulike kulturelle- og seremonielle handlinger børjevnlig markeres i perioden frem til sammenslåing.

7.3.1 Oppgaver -i prioritert rekkefølge

Prioriterte oppgaver for dette delprosjektet er:

1. Utarbeide et forslag til kommunevåpen

2. Utarbeide forslag til ordførerkjede og andre symboler for den nye kommunen

3. Utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer for utvikling av en ny, felles kultur

7.3.2 Fremdrift og avhengigheter

Delprosjektet oppgaver knyttet til identitet, symboler og felles kultur vil kreve dedikert innsats fra utvalgenes

medlemmer i de periodene hvor utredningene pågår. Det legges opp til bred involvering fra innbyggere og

ansatte i dette arbeidet.

Oppgavene knyttet til utvikling av aktiviteter og arenaer for utvikling av en ny, felles kultur kan gå over en lengre

periode og variere i karakter avhengig av hvor i programløpet man er.

I arbeidet med kommunevåpen og ordførerkjede kan det være aktuelt å knytte til seg ekspertkompetanse innen

heraldikk og design.

Symbolverdien i flere av oppgavene som er lagt til dette delprosjektet har stor betydning for mange andre

aktiviteter i programgjennomføringen. Forslagene fra dette utvalget vil derfor legge sterke føringer for store deler

av programorganiseringen. Det er derfor avgjørende at dette arbeidet startes tidlig og sluttføres innen oppsatt

frist.

Delprosjektet bør etablere et nært samarbeid med det administrative delprosjektet som organiserer

kommunikasjonsarbeidet (A4).

Faser i arbeidet for P2 2016 2017 2018 2019

Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1  Q2  Q3  Q4

Utarbeide et forslag til

kommunevåpen

Utarbeide forslag til

ordførerkjede og andre symboler

for den nye kommunen

Utarbeide forslag til aktiviteter og

arenaer for utvikling av en ny,

felles kultur

7.3.3 Mandat

1. Delprosjektet skal utarbeide et forslag til kommunevåpen. Også her skal det skal legges opp til en

prosess med bred medvirkning blant ulike interessenter. Det skal vurderes å brukes elementer fra de tre

kommunenes kommunevåpen når man skal utvikle nytt felles kommunevåpen. Det gjennomføres en

god medvirkningsprosess blant innbyggere, lag og foreninger i hele den nye kommunen.

2. Delprosjektet skal utarbeide forslag til ordførerkjede og andre symboler for den nye kommunen. Det nye

ordførerkjedet skal forene kommunevåpnene fra de gamle kommunene med det nye kommunevåpenet.

3. Den nye kommunen skal arbeide for å bygge en ny, felles og positiv kultur for samarbeidet mellom

folkevalgte, mellom folkevalgte og administrasjon og mellom kommunen og innbyggerne. Delprosjektet

skal utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer for utvikling av en ny, felles kultur. Det skal legges vekt på

aktiviteter og seremonier som kan bidra til å samle innbyggerne og ansatte i den nye kommunen.
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Valget i 2019 blir spesielt og historisk for den nye kommunen. Partiene gjør forberedelser på tvers av

kommunegrenser ifht nominasjoner. Gjennomføringen vil kreve god planlegging fra valgorganene og det

koordinerte politiske sekretariatet.

7.4.1 Oppgaver - i prioritert rekkefølge

Prioriterte oppgaver for dette delprosjektet er å:

1. Forberede og gjennomføre kommunevalget 2019 i samarbeid med administrasjonen

_ 7.4.2 Fremdrift og avhengigheter

Gjennomføringen av kommunevalget 2019 er en avgrenset oppgave som har en annen karakter enn oppgavene

lagt til de øvrige delprosjektene. Like fullt krever planleggingen og gjennomføringen av kommunevalget en

koordinering opp mot andre delprosjekt, som gjør det fruktbart à plassere arbeidet innenfor rammene av

sammenslåingsprogrammet.

Faser  i  arbeidet for P3  2016 201 7 2018 2019

Q4 Q1 Q2 Q3  7  Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Forberede og

gjennomføres

kommunevalget

2019

7.4.3 Mandat

Kommunevalget høsten 2019 blir en svært viktig milepæl for sammenslàingsprosessen. Da velges

representanter til kommunestyret i den nye kommunen. Det er både i kommunenes og partiorganisasjonenes

interesse at valget gjennomføres på en samlende måte, slik at kommunegrensene i minst mulig grad blir brukt

som skillelinjer i valgkampen.
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8. Delprosjekt med behov for
særskilt koordinering

Som nevnt skisserer intensjonsavtalen flere omfattende  tema  som krever  tettere  dialog mellom politisk og

administrativt nivå: kommuneplanarbeidet, arbeidsgiverpolitikk og eierskap og interkommunale samarbeid. Disse

temaene er plassert inn i den administrative programorganisasjonen, men krever hyppige rapporteringspunkter til

politisk nivå, og politisk involvering.

l tidligere kommunesammenslåinger har tidsperspektivet for sammenslåingen vært så komprimert at det har vært

vanskelig å gjennomføre gode planprosesser på tvers av kommunene. Dette har til dels resultert i behov for nye

omstruktureringer av tjenestene kort tid etter sammenslåingstidspunktet. Da etableringen av nye Asker skal være

et utviklingsarbeid som går over tre år, vil det være rom for å definere felles målsetninger og utarbeide et felles

planverk tidlig i sammenslåingsprosessen. Arbeidet med kommuneplanen, sektorplaner og temaplaner er

prioriterte oppgaver i den tidlige fasen av sammenslåingsprosessen, fordi grunnlaget for ressursoptimalisering på

tvers av kommunegrensene legges her. Arbeidet med kommuneplanen er definert som  et  delprosjekt med behov

for særskilt koordinering, mens arbeidet med sektorplaner og temaplaner er definert som et administrativt

delprosjekt.

På de neste sidene beskrives oppgaver, fremdrift, avhengigheter og mandat for delprosjekt med behov for

særskilt koordinering mellom politisk og administrativt nivå. Det legges opp til at delprosjektene selv skal

detaljplanlegge sine arbeidsprosesser, inkludert gjennomføring av seminarer på tema som krever bred politisk

involvering.
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samferdselsstrategi
i Utarbeide en bolig,-areal og transportstrategi

Utarbeide strategi for næringsutvikiingl
Uta eideinnovasjonsstrategi

Utarbeide strategi for hvordan nye Asker skal

lfå siatus. .Siam .en viktig regionai aktør
“ Utarbeide strategi for samfunnsikkerhet og

i beredskap

Muligheten for overordnet planlegging på tvers av kommunegrensene i en tidlig fase av

sammenslàingsprosessen danner rammene for dette delprosjektet. Erfaringene fra tidligere

kommunesammenslàinger framhever betydningen av at det tidlig formuleres en visjon for den nye kommunen.

Likeledes at det legges til rette for involvering av innbyggere og ansatte i arbeidet med å komme fram til en felles

visjon.

Et felles planprogram vil bidra til at Asker, Hurum og Røyken peiler ut en felles kurs fram mot

sammenslàingstidspunktet, og at planer for tjenesteutvikiing harmoniseres.

Prioriterte oppgaver for dette delprosjektet er direkte knyttet til intensjonsavtalens kapittel 9 om samfunn og

samfunnsutvikling. FNs 17 bærekraftsmàl skal benyttes som et rammeverk for samfunnsutvikling og tas med i

utformingen av planprogram og kommuneplan for nye Asker.

Kommunene har viktige oppgaver når det gjelder samfunnsikkerhet og beredskap. Det ligger til dette

delprosjektet å utarbeide en strategi for hvordan dette ansvaret skal ivaretas i nye Asker.

8.2.1 Oppgaver - i prioritert rekkefølge

1) Utarbeide en felles visjon for nye Asker

2) Utarbeide felles planprogram

3) implementere FNs bærekraftsmàl i kommuneplanleggingen

4) Sikre ivaretakelsen av folkehelseperspektiveti all kommunaplanlegging

5) Utarbeide en offensiv klima,- miljø og samferdselsstrategi

6) Utarbeide en bolig,-areal og transportstrategi

7) Utarbeide strategi for næringsutvikling

8) Utarbeide innovasjonsstraegi

9) Utarbeide strategi for hvordan nye Asker skal få status som en viktig regional aktør

10) Utarbeide strategi for samfunnsikkerhet og beredskap

8.2.2 Framdrift og avhengigheter

Deiprosjektets arbeid med visjonen for nye Asker vil danne grunnlaget for alt integrerings- og utviklingsarbeid

som skal finne sted i løpet av sammenslàingsprosessen. Visjonen vil dessuten kunne ha en funksjon som

ledestjerne for alle delprosjekt. Det må derfor prioriteres å få denne pà plass tidlig.

Deiprosjektets oppgaveiøsning må sees i nær sammenheng med administrasjonens arbeid sektor og temaplaner

organisert i A1. Det administrative planarbeidet vil bidra med à innhente det kunnskapsgrunnlaget som er

nødvendig for å utarbeide gode, fremtidsrette strategier.
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8.2.3 Mandat

1. Delprosjektet skal utarbeide en feiles visjon for nye Asker. Feilesnemnda skal selv lede dette arbeidet.

Det skal legges opp til en prosess med bred medvirkning blant ulike interessenter hvor det utvikles en

ny visjon, en identitet og et verdigrunnlag for kommunen. intensjonsavtalens momenter til visjonen

(intensjonsavtalens punkt 1.1) legges til grunn for arbeidet.
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2. Kommunenes rolle som samfunnsutvikler handler om langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster,

utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø og folkehelse i videste

forstand. Delprosjektet for kommuneplan skal utarbeide strategier for hvordan kommunen kan

tilrettelegge for positiv utvikling i lokalsamfunnet og storsamfunnet i form av å sikre gode levekår for

innbyggerne og gode rammevilkår for næringslivet og forvalte sammenhengende natur- og

friluftsområder og håndtere klimaspørsmål. lntensjonsavtalens kapittel 9 om samfunn og

samfunnsutvikling, samt FNs bærekraftmål legges til grunn for Delprosjektets aktivitet. I delprosjektets

oppstartsfase vil det være behov for å avklare grenseoppgangene mellom de ulike strategiene.
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lntensjonsavtalen slår fast at en god og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk utgjør et felles verdifundament for  de

folkevalgte, ledere, medarbeidere  og tillitsvalgte. En felles arbeidsgiverpolitisk plattform vil danne grunnlaget for

de omstillingsprosesser som vil finne  sted  i arbeidet med å bygge en ny kommune. Å få denne på plass tidlig, vil

kunne skape bedre forutsigbarhet for  ledere  og medarbeidere som blir  berørt.  Det samme gjelder

omstillingsdokumentet. Arbeidet  med  å finne gode løsninger for harmonisering av arbeids-, lønns- og

pensjonsvilkår kan forventes å virke inn på  de  ansattes opplevelse av sammenslåingsprosessen.

8.3.1 Oppgaver - i prioritert rekkefølge

Priorieterte oppgaver for delprosjektet er:

1) Utarbeide omstillingsdokument

2) Utarbeide arbeidsgiverpolitisk plattform for den nye kommunen

3) Kartlegge hvilke lønns- og pensjonsvilkår som gjelder (inkludert særavtaler) og avklare behov for

harmonisering

4) Kartlegge kompetanse og kompetansebehov i  de  tre kommunene og den nye kommunen under ett

5) Komme med en anbefaling av prosess for innfasing av ansatte

8.3.2 Fremdrift og avhengigheter

Delprosjektet  er  avhengig av den organiseringen man kommer frem til i delprosjekt A2 organisering og

tjenesteutvikling.

Kompetanse- og kompetansebehovskartleggingen må tjene to formål og sees  på tvers av A2 administrativ

organisering og A/P 2 arbeidsgiverpolitikk.

Delprosjektet må videre ses i sammenheng med organisasjonsutviklingsdelen med ivaretakelse av  ledere  og

medarbeidere under A/P3 Interkommunale samarbeid og eierskap.

Faser  i  arbeidet  for  A2 2016 2017 2018 2019

Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Omstillingsdokument

Utarbeide arbeidsgiverpolitisk plattform

for den nye kommunen

Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår

Kartlegge kompetanse og

kompetansebehov

innfasing av ansatte

8.3.3 Mandat

1. Delprosjektet skal utarbeide forslag til en god og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk som skal fungere

som et felles verdifundamenet. Arbeidsgiverpolitikken skal utvikle og sikre at ledere og ansatte  er  i stand

til å realisere den nye kommunens mål, og den skal sikre en brukerorientert kultur med kompetente,

initiativrike og stolte medarbeidere. Arbeidet skal sikre at  de  ansatte opplever overgangen til ny

kommune så smidig som mulig, med klar og tydelig informasjon fortløpende i prosessen.

2. Delprosjektet bør raskt utarbeide  et  omstillingsdokument som gir felles retningslinjer for håndtering av

ledige stillinger i  de tre  kommunene. Omstillingsdokumentet skal videre gi retningslinjer for hvordan

organisatoriske endringer skal gjennomføres, og innplassering av ledere og medarbeidere foregå, slik at

hensynet til forutsigbarhet og god prosess ivaretas.

3. Delprosjektet skal utarbeide forslag til harmonisering av lønns- arbeidsvilkår og goder.
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Asker, Hurum og Røyken er i dag avhengige av interkommunale samarbeid for å løse flere lovpålagte oppgaver.

Omfanget av de interkommunale samarbeidene viser at det er behov for en grundig gjennomgang for å kartlegge

hva samarbeidsavtalene dekker, samt vurdere hvilke samarbeid som bør videreføres og hvilke som bør

avsluttes. Dette arbeidet må sees i samarbeid til hvordan det kommunale eierskapet skal ivaretas i den nye

kommunen og prinsipper knyttet til nye Askers rolle som eier av kommunale virksomheter.

8.4.1 Oppgaver - i prioritert rekkefølge

Prioriterte oppgaver for dette delprosjektet er:

1. Utarbeide forslag til strategi for interkommunale samarbeid

2. Gjennomføre detaljerte risiko- og sårbarhetsanalyser

3. Utarbeide forslag til en felles, aktiv og profesjonell eierskapspolitikk

4. Utarbeide eierskapsmelding

5. Utarbeide forslag til organisatorisk tilknytning for kirke- og trossamfunn

8.4.2 Fremdrift og avhengigheter

Delprosjektets oppgaver knyttet til å utarbeidelse av forslag til eierskapspolitikk og videreføring/avvikling av

interkommunale samarbeid vil kreve dedikert innsats fra delprosjektets medlemmer i de periodene hvor

utredningene pågår. Arbeidet forventes å være konsentrert over en kortere periode.

Av hensyn til ledere og ansatte i foretakene/selskapene bør beslutninger knyttet til foretakene/selskapene fremtid

avklares nokså raskt. Videre må ledere og ansatte i foretakene/selskapene ivaretas i alle faser av programmet,

uansett hvilken strategi for interkommunale samarbeid og eierskapspolitikk som velges.

Faser i arbeidet for NP3 2016 2017 2018 2019

o4 o1 oz Q3  Q4  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2  Q3  Q4

Utarbeide forslag til strategi for

interkommunale samarbeid

Gjennomføre detaljerte risiko-

og sårbarhetsanalyser

Utarbeide forslag til en felles,

aktiv og profesjonell

eierskapspolitikk

Utarbeide eierskapsmelding

Utarbeide forslag til

organisatorisk tilknytning for

kirke- og trossamfunn

8.4.3 Mandat

1. Delprosjektet skal utarbeide forslag til strategi for interkommunale samarbeid (hvilke interkommunale

samarbeid som skal awikles og hvilke som skal videreføres)

2. Delprosjektet skal utarbeide forslag til en felles, aktiv og profesjonell eierskapspolitikk med tydelig

styring av kommunale selskaper og foretak. Prosjektet skal vurdere ulike løsninger knyttet til fusjon av

selskaper, interkommunale samarbeid og drift i egen regi. Prosjektet skal vurdere eventuelt utbytte i

selskaper som har et forretningsmessig formål. Arbeidet skal resultere i en eiermelding.

3. Det skal gjennomføres detaljerte risiko- og sårbarhetsanalyser for interkommunale samarbeid som har

sikkerhets- og beredskapsmessig betydning. Konsekvenser for de ansatte i foretakene/selskapene,

samt konsekvenser for innbyggerne i Asker, Hurum og Røyken og i nabokommunene skal vurderes

særskilt.

4. De avtalemessige og økonomiske forpliktelsene som inngår i eksisterende interkommunale samarbeid

skal gjennomgås og eventuelt reforhandles.

5. Utvalget skal også komme med anbefalinger til organisatorisk tilknytning for kirke- og trossamfunn
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Delprosjekt A/P skal svare ut intensjonsavtalens målsetninger for den økonomiske politikken i nye Asker, slik

dette er formulert i intensjonsavtalens kapittel 7 Økonomisk politikk. Det skal legges særlig vekt på

målsetningene knyttet til bærekraftig økonomi, god økonomistyring, samt etableringen av handlingsregler for

driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.

8.5.1 Oppgaver -i prioritert rekkefølge

Prioriterte oppgaver for dette delprosjektet er:

i

Utarbeide årlig budsjett for sammenslåingsprosessen

2. Utarbeide forslag til handlingsregler

3. Utarbeide forslag til harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetaling

4. Utarbeide forslag til økonomi- og handlingsprogram for 2020 i Nye Asker

8.5.2 Fremdrift og avhengigheter

Delprosjektets oppgaver knyttet til utarbeidelse av forslag til økonomisk politikk og handlingsregler for den nye

kommunen. I tillegg vil det være viktig at det utarbeider årlige budsjetter for selve sammenslåingsprosessen for å

sikre en god og forsvarlig økonomistyring gjennom for hele prosessen. Fellesnemnda skal også utarbeide forslag

til økonomi- og handlingsprogram for det første året til Nye Asker, som skal vedtas av det nye kommunestyret

etter konstituering i 2019.

Mye av arbeidet i dette delprosjektet er av prinsipiell art for styringen av den nye kommunen og det vil derfor

være hensiktsmessig med en tett dialog med gruppelederforum.

Kommuneplanarbeidet i A/P 1 og administrativ organisering og tjenesteutvikling i A2 føringer for arbeidet med

budsjett, handlingsprogram for nye Asker.

Faser i arbeidet for NP

4

Prosjekt A/P 4:
Økonomisk politikk og Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
handlingsregler

Utarbeide årlig budsjett
for

sammenslåingsprosessen

Utarbeide forslag til

handlingsregler

Utarbeide forslag til

harmonisering av avgifter,
gebyrer og brukerbetaling

Utarbeide forslag til

økonomi- og
handlingsprogram for

2020 i Nye Asker

2016 2017 2018 2019

8.5.3 Mandat
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9. Administrativ

prosjektorganisering

Det foreslås opprettet 6 administrative delprosjekt. De ulike delprosjektene er lagt på et overordnet nivå, for å

sikre sammenhengen og helheten i tjenestene. Delprosjektene vil ha individuell fremdriftsplan og variere i antall

arbeidsgrupper de trenger for å gjennomføre en kartlegging og komme med anbefalinger for hvert delprosjekt.

Alle delprosjektene har likevel noen oppgaver som er felles, nemlig sikre godt arbeid med kommunikasjon og

endringsledelse samt legge til rette for gevinstrealisering i den nye kommunen.

På de neste sidene beskrives oppgaver, fremdrift, avhengigheter og mandat for delprosjektene per november

2016. Dette vil bli oppdatert og detaljert ut etter hvert som prosjektgruppene etableres og tar fatt på sitt arbeid.

Arbeidsgruppene som nedsettes i hvert delprosjekt skal sikre bred involvering av de ansatte i arbeidet med å

bygge den nye kommunen.
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God kommuneplanlegging og tjenesteutvikling forutsetter gode sektor og temaplaner. Oppgavene til dette

delprosjektet må sees i nær sammenheng med kommuneplanarbeidet og behovet for à samkjøre planprosesser

og etablere et felles planprogram for den nye kommunen (A/P1). Delprosjektet må derfor også se hen til

intensjonsavtalens kapittel 9 om samfunn og samfunnsutvikling.

9.2.1 Oppgaver - i prioritert rekkefølge

1) Kartlegge temaplaner og planprosesser

2) Utarbeide felles mål for den nye kommunen

3) Samkjøre planprosessene og legge føringer for tjensteutvikling og ressursoptimalisering

4) Utarbeide sektorplaner og temaplaner for den nye kommunen

9.2.2 Fremdrift og avhengigheter

Delprosjektet vil være avhengig av beslutninger fattet i delprosjekt A/P 1, som tar for seg kommuneplanen og

felles planprogram.

Arbeidet i dette delprosjektet vil legge sterke føringer for alle de andre delprosjektene, og arbeidet med

organisering og tjenesteutviking (A2) i særdeleshet (mål for tjenestene, lokalisering, investeringsbehov m.m. i

tjenestene). Det er derfor av stor betydning at dette arbeidet kommer tidlig i gang og ferdigstilles høsten 2017.

Faser  i  arbeidet for A1 2016 201  7 201  8 201  9

Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2  Q3  Q4

Kartlegge temaplaner og
planprosesser

Utarbeide felles mål for den nye

kommunen

Samkjøre planprosessene og

legge føringer for tjensteutvikling

og ressursoptimalisering

Utarbeide sektorplaner og

temaplaner for den nye kommunen

9.2.3 Mandat

Delprosjektet skal kartlegge hvilke planer som foreligger på ulike nivå i de tre kommunene, og komme med

forslag til hvordan planarbeidet kan samordnes. Det bør utarbeides målsetninger på sektor- og tjenestenivå.

Videre skal det utarbeides sektorplaner og temaplaner som kan benyttes som grunnlag for tjenesteutvikling på

tvers av de tre kommunene, og hvor det tas særlig hensyn til målsetningen om ressursoptimalisering.
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I dette delprosjektet vil det være særlig behov for å finne en hensiktsmessig organisering av underliggende

arbeidsgrupper. Det må tas stilling til om arbeidsgruppene som arbeider med organiseringen av

tjenesteområdene skal ha en tradisjonell sektorinndeling, eller om det vil være mer fruktbart å operere med

tverrgående arbeidsgrupper

9.3.1 Oppgaver -  i  prioritert rekkefølge

Arbeidet i dette delprosjektet er tredelt. Arbeidet med den administrative organisasjonsstrukturen følger av ny

politisk administrering og danner grunnlag for organisering av de ulike tjenestene. Deretter må hvert

tjenesteområde tegnes på nytt. Lokalisering av nåværende tjenester må kartlegges tidlig, mens innplassering av

tjenestene i den nye strukturen vil komme på slutten av arbeidet med organisering av tjenestene.

Oppgaver under administrativ organisering:

1) Kartlegge eksisterende administrativ organisasjonsstruktur i de tre kommunene

2) Utrede mulig fremtidig organisasjonsstruktur og komme med en anbefaling

3) Bidra inn i delprosjekt A5: Digitalisering, IKT, arkiv, fagsystemer, matrikkelen med informasjon om ny

organisasjonsstruktur

Oppgaver under arbeidsgruppe lokalisering:

1) Kartlegge dagens plasseringer og bygningsmasse

2) Utrede behov for plassering av nye tjenester

3) Anbefaling av lokalisering

Oppgaver under arbeidsgruppene som omfatter tjenestene:

1) Første del av arbeidet blir en kartlegging av:

o Organisering/tjenester/fagområder/kompetanse/kompetansebehov med tilhørende ledere

o Gjeldende planer, lokale forskrifter og interne reglement

o Avtaler med eksterne samarbeidspartnere (statlige etater, fylkeskommuner, kommuner, IKS,

KF, regionråd, vertskommuner)

o Avtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester

2) Deretter må det utredes hva som er beste fremtidige organisering for å oppfylle målene for

kommunesammenslåingen, eksempelvis være effektiv, lite byråkratisk, innovativ og likeverdig

3) Til slutt skal gruppen komme med en anbefaling til fellesnemnda om framtidig administrativ organisering

9.3.2 Fremdrift og avhengigheter

Delprosjektet må arbeide tett med delprosjekt A/P 2 (Arbeidsgiverpolitikk) i alle spørsmål som har med de

ansatte å gjøre. I arbeidet med lokalisering må delprosjektet samarbeide med delprosjekt A6 (Eiendom).

Delprosjekt A/P1 vil legge føringer for dette delprosjektet når det gjelder sektororganisering og organisering av de

ulike deltjenestene. Det er særlig i samspillet mellom tjenesteutvikling og organiseringen av tjenestene at

målsetningene om ressursoptimalisering skal realiseres.

Faseriarbeidet for  A2  ̀ Om 2016 2017 “‘T'”"'”"§cT1”é"— mm" 2019 "M"
04?» Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 {Q2  Q3  Q4 Q1 Q2  Q3  og”

Administrativ oríanisasionsstruktur ___M__M ___

Ansette Iedergruppe

Lokalisering ”__
Organisering og utvikling av sektorer og

tjenesteområder j
Organisering og utvikling av

sefllfaladmlfllêfllêäl0fl l  §E3..D..99 $If€’F1!3..,._ ._
P  =  Politisk prosess

m... .sflnmsn W4 ......., .V—...._«q».—. ...af _ 1

Ansettelse av rådmann er ikke et delprosjekt, men en politisk prosess. Det har likevel betydning for arbeidet i

denne gruppen og er løftet fram i fremdriftsplanen. Rådmann skal ansette sin ledergruppe og være med på å

forme de nye tjenesteområdene i kommunen.
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Kompetanse- og kompetansebehovskartleggingen må  tjene  to formål og se på tvers av A2 administrativ

organisering og tjenesteutvikling og A/P 2 arbeidsgiverpolitikk.

Delprosjektet A2 Administrativ organisering og tjenesteutvikling vil være det klart mest omfattende

arbeidskrevende delprosjektet. Det vil være behov for mange arbeidsgrupper for å dekke delprosjektets

oppgaver. Dette gjelder spesielt arbeidet med organiseringen av tjenesteområdene. I dette delprosjektet er det

derfor viktig med riktig kombinasjon av profesjonell prosjektledelse /ansatte med prosjektledererfaring og

personer som kjenner tjenestene godt.

9.3.3 Mandat

Delprosjektet skal komme frem til en hensiktsmessig og ressursoptimal organisering av tjenestene, der temaer

som kvalitet, kompetanse, kapasitet, sårbarhet, tilgjengelighet og lokalisering vurderes. Det er et mål at

tjenestene skal være organisert så nært innbyggerne som mulig. For å nå dette målet må tjenestenivået i de tre

kommunene først kartlegges og deretter harmoniseres i den nye administrasjonsstrukturen. Her er det også store

muligheter for å tenke nytt i tjenesteproduksjonen. Den nye kommunen skal satse på innovasjon og digitalisering

for å oppnå forenkling, fornying og effektivisering til det beste for innbyggerne. Kommunen skal praktisere

åpenhet og meroffentlighet, og det skal etableres døgnåpen forvaltning med digitale selvbetjeningsløsninger der

det er mulig.
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Flere av oppgavene som er lagt til delprosjekt A3 Kommunikasjon er allerede igangsatt. Mye av arbeidet styres

av vedtatte kommunikasjonsplan. God informasjon og tydelig kommunikasjon til ansatte, innbyggere og

omgivelser er viktig i hele programmets løpetid.

9.4.1 Oppgaver - i prioritert rekkefølge

1) Utarbeide kommunikasjonsplan (er allerede gjennomført)

2) Planlegging av konkrete kommunikasjonsaktiviteter for ansatte, innbyggere, frivillighet, næringsliv,

media og andre interessenter identifisert i kommunikasjonsplanen

3) Etablere samhandlingsplattform

4) Etablere nettsider for nye Asker

5) Lage kommunikasjonsstrategi for nye Asker

6) Kontinuerlig arbeid med informasjon og kommunikasjon.

9.4.2 Fremdrift og avhengigheter

Faser i arbeidet for A4 201 6 201 7 201  8 2019

Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Kommunikasjonsplan

Planlegge aktiviteter

Etablere samhandlingsplattform

Etablere nettsider

Kommunikasjonsstrategi

Løpende kommunikasjon

Gjennomføre aktiviteter

Arbeidet i dette delprosjektet må settes i nær og direkte sammenheng med oppgaver og leveranser i alle andre

politiske og administrative delprosjekt. Input fra de andre prosjektene er avgjørende for at delprosjekt A4 skal

lykkes med à oppfylle sitt mandat. Særlig viktig er sammenhengen med politisk delprosjekt P2 og arbeidsutvalget

som tar for seg felles kultur.

9.4.3 Mandat

Delprosjektet skal planlegge og gjennomføre kommunikasjonsoppgaver i sammenslàingsprosessen for å sikre

god informasjonsflyt til alle interessenter. Ulike informasjonskanaler skal benyttes og nytten av de må evalueres

underveis for â sikre at interessentene er fornøyde med informasjonen fra programorganisasjonen.
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Integrasjon av kommunenes digitale plattformer og systemer er et stort og omfattende delprosjekt. Nye Asker

kommune har mottatt statlige midler til dette arbeidet og en har forventninger til at en blir en foregangskommune

på digitale tjenester og løsninger i Norge.

9.5.1 Oppgaver  -  i  prioritert rekkefølge

Her er arbeidet allerede igangsatt og det er utarbeidet en tidsplan for de ulike oppgavene i delprosjektet.

Delprosjektbeskrivelsen er hentet i sin helhet fra dette arbeidet.

1. Kartlegge hvilke systemer kommunene har, oppgraderingsbehov, ambisjoner for utvikling

(digitalisering), og på hvilke områder det kan bli behov for nyanskaffelser

2. Matrikkel

ø 01.09.16 - 31.12.16: Etablering av prosjekt: Konsept, planlegging, prioritering

o Fokus 1 - Etablere digitale løsninger for midlertidig Kommuneorganisasjon

-  Verktøy for politiske og administrative tjenester

o Fokus 2 - Konsept, planlegging og prioritering

-  Ståstedsanalyse, visjon/ambisjon, strategi

ø 01.01.17  — 31.12.17: Gjennomføring Fase 1

o Fokus 1 - Vanskelige områder fra evalueringen

o Fokus 2  —  Prioriterte satsningsområder

o Fokus  3  —  Rammene for den nye kommunen

ø 01.01.18  — 31.12.18: Gjennomføring Fase 2

o Fokus - Gradvis overføring fra gamle kommuner til ny kommune

ø 01.01.19 - 31.12.19: Gjennomføring Fase 3

o Fokus - Oppstart ny kommune

ø 01.01.20: Nye Asker kommune lanseres

ø 01.01.20 - 31.12.20: Awikle Hurum, Røyken og gamle Asker kommuner

9.5.2 Fremdrift og avhengigheter

Faser i arbeidet for A  5 2016 2017 2018 2019

Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4

Etablere prosjekt

Fase 1: Vanskelige områder, prioriterte

satsningsområder, rammene for den nye

kommunen

Fase 2: Gradvis overføring fra gammel til

ny kommune

Fase 3: Oppstart ny kommune

Oppsettet i systemene, med godkjenningslinjer m.m., vil avhenge av delprosjekt A2 og den nye

organisasjonsstrukturen.

I tillegg til støtten gitt fra KMD til oppstartsaktiviteter av prosjektet, har kommunene de ressursene som er

planlagt til daglig drift og utvikling av de eksisterende kommuners digitale tjenester. Prosjektet vil kreve store

ressurser, og dimensjoneringen av prosjektet må det jobbes videre med fremover.

Økonomi:

ø 2016 - 5 mill. støtte fra KMD til oppstartsaktiviteter av prosjektet

Muligheter:

ø 2017 - Det søkes støtte fra ovenstående tilskuddsordning også i 2017

ø Andel av IKT-utviklingsmidler i de tre kommunene

ø Andel av nasjonal tilskuddsordning som gis i fm kommunesammenslåinger

ø Andel av tjenesteområdenes utviklingsmidler i de tre kommunene

Personalressurser:
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Kommunene har de ressursene de har til daglig drift og utvikling

innleie /konsulenter

9.5.3 Mandat

Delprosjektet skal:

Sikre nødvendige digitale tjenester til den midlertidige kommunen, både administrativt og politisk for

perioden 2016 - 2020

Etablere strategi for digitalisering og arkiv- og dokumentasjonsforvaltning for perioden 2016-2020

Evaluere de tre kommunenes digitale løsninger pr delomràde og velge digitale løsninger for den nye

kommunen. Som en del av evalueringene per delomráde skal det evalueres om alternative løsninger

eller «beste/neste praksis»-løsninger bør velges som digital løsning for den nye kommunen.

Etablere nye digitale løsninger for den nye kommunens prioriterte satsningsområder

Implementere de valgte digitale løsningene for den nye kommunen

Etablere strategi for digitalisering og arkiv- og dokumentasjonsforvaltning for perioden 2020-2024

Avvikle de digitale løsningene i de gamle kommunene
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9.6.1 Oppgaver  —  i  prioritert rekkefølge

1) Kartlegge dagens praksis og organisering av økonomi- og regnskapsfunksjonene

2) Kartlegge dagens organisering av internkontroll

3) Kartlegge dagens modeller for innfordring

4) Kartlegge dagens innkjøpsavtaler og behovet for nye

5) Utarbeide anbefaling til ny organisering og nye rutiner

9.6.2 Fremdrift og forventet ressursbruk

Dette delprosjektet er avhengig av beslutninger i delprosjekt A/P 4 når det gjelder avgifter og brukerbetaling.

Faser i arbeidet for  A  6 2016 2017 2018 2019

Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2  Q3  Q4

Plan for samkjøring

Utarbeidelse av skyggebudsjett

Økonomi- og regnskapssystem

Internkontroll

Kommunal innfordring og harmonisering

av kommunale avgifter

Offentlige anskaffelser og innkjøp

9.6.3 Mandat

Delprosjektet skal kartlegge dagens praksis og deretter utarbeide og etablere et helhetlig økonomi- og

regnskapssystem, organisering av internkontrollen, en modell for innfordring i kommunen og nye innkjøps- og

anskaffelsesavtaler. Arbeidet må sikre etablering av nødvendige avtaler og reglement for de ulike områdene.

Delprosjektet skal se etter muligheter for digitalisering og effektivisering sammenlignet med dagens ordninger og

systemer.
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Asker, Hurum og Røyken har i dag valgt ulike strategier for å ivareta kommunens eiendomsmasse. Det er  derfor

behov for à kartelegge kommunale eiendommer og eierforhold, vurdere framtidig eierskapsmodell for kommunale

bygg og vurdere  hvilke bygg som skal benyttes til ulike formål i nye Asker.

9.7.1 Oppgaver - i prioritert rekkefølge

1) Kartlegge eksisterende kommunale eiendommer og eierforhold

2) Vurdere beskaffenhet og framtidig bruk av kommunale eiendommer

3) Verdifastsettelse av eiendommer

4) Vurdere framtidig eierskapsmodell for kommunale eiendommer

9.7.2 Fremdrift og forventet ressursbruk

Delprosjektets vurderinger rundt eierforhold må sees i sammenheng med hvilken eierskapspolitikk som utmeisles

i delprosjekt A/P 3 som tar for seg interkommunale samarbeid og eierskap. Videre vil dette delprosjektets

vurderinger av de kommunale eiendommenes beskaffenhet ha betydning for arbeidet som gjøres i delprosjekt A2

når det gjelder lokalisering.

Faser i arbeidet for A  6 2016 2017 2018 2019

ProsjektA6: Eiendom Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2  Q3  Q4 Q1 Q2  Q3 Q4

Kartlegge og verdifastsette eksisterende
kommunale eiendommer og eierforhold

Vurdere beskaffenhet og framtidig bruk av

kommunale eiendommer

Vurdere framtidig eierskapsmodell for

kommunale eiendommer

9.7.3 Mandat

I henhold til intensjonsavtalens føringer om fremtidig organisering av eiendomsfunksjonen (kapittel 3.4 bokstav e)

skal delprosjektet kartlegge eksisterende kommunale eiendommer og eierforhold, vurdere beskaffenhet og

framtidig bruk av kommunale eiendommer, foreta verdifastsettelser og vurdere framtidig eierskapsmodell for

kommunale eiendommer.
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10. Resultat av overordnet

risikoanalyse

Med utgangspunkt i de foreslåtte målformuleringer og suksesskriterier i kapittel  4  er det gjennomført en

overordnet risikoanalyse for sammenslåingsprogrammetg

Formålet med å gjennomføre en risikoanalyse så tidlig i prosessen har vært å identifisere uønskede hendelser

som kan påvirke gjennomføringen av sammenslåingen. Ved å ha kjennskap til slike hendelser på et tidlig stadium

vil kommunene kunne ta hensyn til disse i planleggingen av programmet, iverksette risikoreduserende tiltak og

derigjennom bidra til å sikre måloppnåelse i kommunesammenslåingsprosessen.

Det forutsettes at denne overordnede risikosanalysen gjentas etter behov gjennom hele

programgjennomføringen, slik at den til enhver tid gir et dekkende risikobilde. Videre forutsettes at det utarbeides

risiko - og sàrbarhetsanalyser for hvert delprosjekt som oppdateres tilsvarende.

Den foreliggende risikoanalysen er basert på risikobildet slik det framsto i november 2016. identifiserte

hendelser er vurdert ut fra sannsynligheten for at de vil inntreffe og hvor alvorlige konsekvensene vil være. Det

opereres med en skala fra 1-5 for både sannsynlighet og konsekvens. Konsekvens er vurdert med tanke på tid,

kvalitet og omdømme. En oversikt over hvilke kriterier som er benyttet for å vurdere sannsynlighet og

konsekvens følger som vedlegg.

Uønskede hendelser med en verdi (sannsynlighet x konsekvens) som er høyere enn 12 er vurdert å ha så høy

risiko at iverksetting av risikoreduserende tiltak er nødvendig. For disse hendelsene er det arbeidet med å

definere risikoreduserende tiltak. Ved iverksetting av disse tiltakene vil sannsynlighet og/eller konsekvens for de

identifiserte hendelsene kunne reduseres. Spesielt gjelder tiltak knyttet til etableringen av en robust

programorganisasjon som er egnet til à håndtere kompleksiteten i sammenslåingsprosessen.

I figur 9 gis en oversikt over identifiserte hendelser og forhold i tre kategorier: høy, middels og lav. Dette er det

inititelle risikobildet, slik dette framsto i november 2016.

I figur 10 gis en justert oversikt over de samme hendelsene Æ at risikoreduserende tiltak er identifisert. Som

det framgår av figuren forventes det at risikoen reduseres betraktelig dersom tiltakene iverksettes. Som nevnt er

det lagt opp til at risikoanalysen skal følges opp og gjentas ved fastsatte milepæler i gjennomføringen av

programmet. Risikobildet vil derfor være gjenstand for løpende oppdatering. Det er også lagt opp til at det enkelte

delprosjekt skal gjennomføre en risikoanalyse og følge denne opp på tilsvarende måte.

En nummerert liste over identifiserte hendelser og forhold følger under figurene. Det er denne nummereringen

det henvises til i figurene. En en mer fullstendig beskrivelse av uønskede hendelser, med kobling til resultatmål

og suksesskriterier framgår av vedlegg.

9 En foreløpig analyse ble foretatt et utvalg ledere fra toppledergruppene i de tre kommunene 17.10.2016. Analysen er senere

supplert av hovedtillitsvalgte og vernetjenestene i de tre kommunene i møte 18.11.2016. På en samling for toppledelsen i alle

tre kommunene 24.11.2016 ble det utarbeidet forslag til risikoreduserende tiltak.
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Sannsynlighet

Grafisk fremstilling av  risiko for alle vurderte hendelser
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Figur  9:  Oversikt over identifiserte hendelser og forhold i tre kategorier. Inititelt risikobilde pr november
2016.
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Figur 10: Justert oversikt over hendelser etter at risikoreduserende tiltak er identifisert
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12.

13.

14.

15.

16.
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19.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

10.2.1 Nummerert oversikt over de hendelser som ligger til grunn for risikobildet

Uklar ansvarsfordeling innad i prosjektorganisasjonen - grensesnitt mellom delprosjektene

Mangel på ressurser til å opprettholde god drift i de tre kommunene i sammenslàingsprosessen

Utydelig styring og ledelse i prosjektet

Mangel på riktig og tilstrekkelig kompetanse i prosjektet

Tap av nøkkelpersonell i perioden fram til 2020

Manglende involvering av ansatte

Uavklare roller mellom administrasjon og folkevalgte i prosjektorganiseringen

Manglende felles identitet og kultur for nye Asker

Misnøye knyttet til harmonisering av vilkår for ansatte og felles pensjonsordning

Driftsforstyrrelser knyttet til datasystemer

Usikkerheter om fremdriften i prosjektet

Press fra media

Manglende eller for sene avklaringer når det gjelder interkommunale selskaper (IKS)

Uenighet rundt lokalisering av arbeidsplasser

Politiske omkamper

Forventningsgap mellom politikk og administrasjon

Manglende oversikt over prosjektets kostnader

Klarer ikke à etablere "neste praksis" - en praksis som er bedre enn summen av de tre kommunenes

eksisterende praksis

Motstand mot endring i administrasjonen (mellomledere)

Ulike arbeidsmetoder og kultur i de tre kommunene

Svak politisk forankring

Manglende kapasitet hos leverandører av digitale tjenester

Klarer ikke å synliggjøre gevinster underveis

Lite koordinert planprosess og strategiutvikling i prosjektperioden

Fellesnemnda har status som interimnemnd fram til kongelig resolusjon.

Misnøye i forbindelse med etablering av ny ledergruppe

Motstand mot endring blant innbyggerne

Uklare forventninger til de tre kommunenes bidrag inn i prosjektet

Statisk og lite oppdatert styringsdokument

Tap av kommunenes samarbeidspartnere

Usikkerhet rundt offentlig oppgavefordeling (fylke/kommune)
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11. Foreløpig budsjett for
programmet

Kommuner som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert modell. Det er beregnet at

Nye Asker vil motta 40 mill. kr i tilskudd til dekning av engangskostnader. Beløpet utbetales når nasjonale vedtak

om sammenslåing er gjort, sommeren 2017. Inntil da følger bestemmelsene i vertskommuneavtalen om at Asker

kommune bevilger prosjektmidler.

I tillegg har kommunene mottatt 5 mill. kr til utvikling av digitale tjenester i den nye kommunen. Tilskuddet er

Utbetalt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er hentet fra ordningen for "veier, bredbånd og

andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen".

Kommuner som slår seg sammen vil også få reformstøtte. Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner

med vedtak i reformperioden. Støtten er differensiert etter innbyggertall. Asker, Hurum og Røyken vil motta 30

mill. kr i reformstøtte. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på tidspunktet for

sammenslåingen, 1.1.2020.

I  det vedtatte vertskommunesamarbeidet er det vedtatt en budsjettramme på 2,5 millioner kroner for 2016. I

tillegg har fellesnemnda vedtatt en budsjettramme på 7,5 millioner for 2017, i tillegg til et IKT-budsjett på 5

millioner (sak 16/06). Fellesnemnda skal vedta tilsvarende budsjettrammer for 2018 og 2019.

For hvert delprosjekt må det utarbeides budsjetter som innarbeides i prosjektmandatene som skal godkjennes av

fellesnemnda. Budsjettene bør inneholde ressursinnsats, tjenestekjøp og anskaffelser. Prosjektleder for hvert

delprosjekt rapporterer forbruk i henhold til budsjett til programleder.

De største kostnadene i sammenslåingsprosessen kan forventes å komme i forbindelse med nyanskaffelser eller

omstruktureringer på lKT- området.

Erfaringen fra tidligere sammenslåingsprosesser er at de største direktekostnadene i sammenslåingsprosessen

er knyttet til programorganisasjonen, innleie av ressurser og konsulentkjøp.
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12. Prosjektstyrings- og
rapporteringsmekanismer

Omfanget av programmet, varigheten på mange av programmets aktiviteter og ambisjonene for

gevinstrealiseringen tilsier at det er behov for å etablere et styrings- og rapporteringsregime for programmet.

Dette for å sikre at programmet leverer i henhold til målsetningene, og at forsinkelser ikke oppstår i arbeidsutvalg

eller delprosjekt som er avhengige av hverandre.

Styrings- og rapporteringsregime skal følge retningslinjene i Difis prosjektveileder og de rutiner som allerede er

etablert i kommunene når det gjelder program- og porteføljestyring.

verktøyene som tas i bruk skal sikre at programstyret til enhver tid har oversikt over status i programmet, og kan

iverksette korrigerende tiltak så fort avvik oppstår.

Det er opprettet en egen prosjektportal for oversikt over alle prosjekter og aktiviteter som har betydning for

fremdriften i programmet. Portalen er tilgjengelig her: https://ekstranett.asker.kommune.no/nyeasker

Portalen har to nivåer:

1. Dppfølging av det enkelte prosjekt/arbeidsutvalg/den enkelte delaktivitet i programmet i egne «arbeidsrom».

ø Målgruppe: Prosjektstyrer, prosjektledere, utvalgsledere, prosjekt-/utvalgsdeltakere og berørte

virksomheter i alle tre kommuner.

ø Formål: Rapportering, dokumentdeling, oppgavefordeling, oppfølging av framdrift, usikkerhet, og

interessenter.

2. Aggregert rapportering og oversikt over alle aktivitetene i programmet i et «porteføljerom»

ø Målgruppe: Programeier (Nemnd), Programledelse (programleder og ny rådmann) og

virksomhetsledelsen i alle tre kommuner (3K rådmenn med Iedergrupper).

ø Formål: Aggregert rapportering til programeier og programledelse på framdrift, avhengigheter, økonomi

og usikkerhet. Framdriftsrapporteringen vil hele tiden ses i lys av arbeidet med endringsledelse og

gevinstrealisering på programnivå.

Prosjektveiviseren gir føringer på hva som må til for å styre prosjekter og aktiviteter på en gjennomgående lik

måte for å sikre kvaliteten på leveransene, men fokuserer samtidig på at både metodikken og verktøystøtten skal

tilpasses omgivelsene og det enkelte oppdrag som skal løses. Begge disse hensynene er ivaretatt i

prosjektportalen.

Det skal ikke settes i gang styrings- og rapporteringsregimer som hemmer oppdragene og ikke har en spesifikk

hensikt. Det legges derfor opp til at det kan være ulikheter i måten de enkelte delprosjekter og utvalg bruker

prosjektportalen. Hvert delprosjekt/utvalg vil få bistand til å designe sitt arbeidsrom med de verktøyene som er

tilstrekkelig for å gi relevant støtte i forhold til oppgaveløsning og resultat for oppdraget.

Hvert prosjekt/utvalg har hver sin like rapportmodul, som gjør det mulig å følge framdriften på tvers av

programmet på en enkel måte, gjennom at rapportene automatisk aggregeres til porteføljeområdet. Ønsker man

detaljer, er det også enkelt å klikke seg inn i det enkelte prosjekt/utvalg og se hele rapporten med kommentarer.

Dette vil sørge for gjennomgående lik rapportering, og systemet vil automatisk flagge prosjekter som ikke

rapporterer jevnlig (månedlig).

45



Vedlegg

 
Avtale om vertskommunesamarbeid

mellom

Asker, Røyken og Hurum  kommuner

[Fellesnemnd for kommunesammenslåing]

Samarbeidsavtale med felles folkevalgt nemnd

Kommuneloven § 28-1 c.

Vedtatt av  Hurum  kommunestyre [xx.xx]2016

Vedtatt av Røyken kommunestyre [xx.xx]2016

Vedtatt av Asker kommunestyre [xx.xx]2016

UTKAST 16.10.2016
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1. Formål med avtalen
De tre kommunene har vedtattå slå seg sammen med virkning fra 1.1.2020, og har inngått
lntensjonsavtale om dette datert 12. mai 2016.

Formålet med herværende samarbeidsavtale er å skape en formell ramme for en felles nemnd
. . .  O

som kan samordne forberedende fase I sammenslåmgsprossen, I  pavente av at partene

formelt kan oppnevne fellesnemnd med hjemmel i inndelingslova § 26.

2. Partene
Vertskommune: Asker
Samarbeidskommuner: Røyken og Hurum

3. Felles folkevalgt nemnd
Vertskommunesamarbeidet Iedes av en felles folkevalgt nemnd (Nemnda), der hver av

kommunene er representert med tre medlemmer med personlige varamedlemmer.

Nemnda velger selv Ieder og nestleder blant sine medlemmer.

Ordførere og rådmenn har møte- og talerett.

o  Nemnda behandler saker og treffer sine vedtak  i  møter

o  Det skal vedtas møteplan for Nemndas virksomhet

-  Det skal avholdes møte når lederen finner det påkrevd, eller minst 3 medlemmer

krever det

o  Det skal foreligge møteinnkalling og sakskart til Nemndas møter

-  Det skal føres protokoll fra Nemndas møter

4. Nemndas myndighet og

oppgaver
Nemnda kan behandle alle saker, også av prinsipiell karakter, som gjelder forberedelse til en

eventuell kommunesammenslåing mellom de tre kommunene.

Nemnda skal være et konsensusorgan som forsøker å oppnå enighet i alle avgjørelser. Ved

uenighet skal Nemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til fellesnemnd kan opprettes etter

inndelingslova § 26, eller til nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel vurderes

som nødvendige å ta stilling til, avgjøres med alminnelig flertall, etter forutgående høring i
hver av kommunene.

Nemnda skal Iegge til rette for et godt samarbeid mellom prosjektleder og rådmennene i de tre

kommunene, fram mot etableringen av den nye kommunen.

Nemnda skal holde kommunestyrene l de tre kommunene løpende orientert om sitt arbeid.
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Nemnda har ikke fullmakt til å treffe vedtak som gjelder driften i de tre kommunene. Nemnda

har likevel et spesielt ansvar for å vurdere saker som kan ha økonomiske eller arealpolitiske

konsekvenser for den sammenslåtte kommunen

I  saker der kompetansen til å treffe vedtak utelukkende ligger til kommunestyret selv, kan

Nemnda avgi innstilling som deretter behandles parallelt i de tre kommunene, slik at de tre

kommunestyrene kan treffe likelydende vedtak i saken. Dette gjelder blant annet:

ø reglement for godtgjøring, jf. kommuneloven  §  42

ø fastsettelse av budsjett, jf. kommuneloven  §  45 nr. 2

ø ansettelse av rådmann for den sammenslåtte kommunen, jf. kommuneloven § 22 nr.

2

ø valg av revisor for den sammenslåtte kommunen, jf. kommuneloven § 78 nr. 2

Nemnda kan eventuelt vente med å treffe vedtak til det er oppnevnt fellesnemnd etter

inndelingslova, med de fullmakter fellesnemnda har etter loven.

Rådmennene i de tre kommunene kan hver for seg eller i fellesskap fremme saker for

Nemnda. Det samme kan nemndas medlemmer.

Nemnda kan også gi ansatt/engasjert prosjektleder fullmakt til å fremme saker.

Alle saker som gjelder forholdet mellom kommunene som arbeidsgiver og de ansatte, skal før

de blir behandlet av Nemnda forelegges felles partssammensatt utvalg (Felles PSU), opprettet

særskilt for å sikre de ansatte medvirkning og medbestemmelse i sammenslåingsprosessen, jf.

kommuneloven § 25.

Det skal opprettes et felles gruppelederforum som referansegruppa for Nemndas arbeid.

Nemnda kan opprette arbeidsutvalg, underutvalg og arbeidsgrupper etter behov. De ansatte

skal være representert der dette er relevant.

Nemnda kan gi utvalgene myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker, eller  i  saker som ikke er

av prinsipiell karakter.

5. Vertskommunens ansvar og

forpliktelser
Asker kommune påtar seg følgende ansvar:

ø Stille til disposisjon merkantil og faglig sekretariatsbistand for Nemnda og oppnevnte

arbeidsutvalg

ø Stille til disposisjon lokaler og andre fasiliteter

ø Utbetale godtgjøring til Nemndas og arbeidsutvalgenes medlemmer

ø Sørge for fortløpende utadrettet informasjon om Nemndas arbeid

ø Ivareta arbeidsgiveransvaret for medarbeidere som arbeider for Nemnda

ø Sørge for regnskap for og revisjon av Nemndas arbeid, i henhold til kommuneloven

ø Sørge for arkivering av Nemndas virksomhet, i henhold til arkivlova

ø Sørge for at fylkesmannen blir orientert om vertskommunesamarbeidet
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6. Samarbeidskommunenes

ansvar og forpliktelser
Røyken og Hurum kommuner påtar seg følgende ansvar:

o  Stille til disposisjon nødvendig faglig bistand for Nemnda arbeid

o  Sørge for fortløpende utadrettet informasjon om Nemndas arbeid

7. Økonomi
Nemnda skal bevilges særskilt budsjettramme for sin virksomhet, basert på innstilling fra

Nemnda selv. Budsjettrammen for 2016 vedtas samtidig med at samarbeidsavtalen vedtas.

Finansieringen av Nemndas virksomhet skal i utgangspunktet baseres på følgende fordeling:

o  Asker kommune 66,2 °/o

o  Røyken kommune 23,4 %

o  Hurum kommune 10,4%

Eventuell statlige tilskudd øremerket kommunesammenslåingen skal i sin helhet disponeres av

Nemnda. Disse midlene kommer til fradrag, før ovennevnte fordeling kommer til anvendelse.

Asker kommune forskutterer finansieringen av Nemndas arbeid frem til Stortinget har truffet

vedtak om kommunesammenslåing våren 2017.

Asker kommune skal føre særskilt prosjektregnskap for Nemndas virksomhet.

Prosjektregnskapet skal tertialvis fremlegges Nemnda for godkjenning.

8. ikrafttredelse og varighet
Samarbeidsavtalen trer i kraft fra undertegnelsen, og gjelder fram til partene kan etablere

fellesnemnd med hjemmel i inndelingslova § 26.

9. Oppsigelse og endring av

avtalen
Hver av partene kan si opp avtalen med ett års varsel.

Dersom partene er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning, jf.

kommuneloven § 28-1 i.

Vedlegg
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Regler for godtgjøring

Denne avtalen er undertegnet  i  3 (tre) eksemplarer, ett til hver av partene.

[DATO]

For Asker kommune For Røyken kommune For Hurum kommune
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Vedlegg

Regler  om  dekking av  utgifter og økonomisk tap

Tap av inntekt for Nemndas medlemmer/varamedlemmer dekkes etter følgende satser:

a) Tapt arbeidsinntekt attestert av arbeidsgiver dekkes fullt ut

b) Tapt inntekt som selvstendig naeringsdrivende som kan sannsynliggjøres/

dokumenteres dekkes, dog slik at beløpet ikke må overstige kr 7.500 per møte

c) Tapt inntekt som ikke kan dokumenteres kan dekkes etter søknad, dog slik at

beløpet ikke må overstige kr 2.500 per møte

Nødvendige utgifter til skyss, kost og overnatting for reiser  i  forbindelse med vervet

dekkes etter statens regulativ.

Regler  om  godtgjøring

Nemndas medlemmer godtgjøres etter følgende satser:

a)

Fast godtgjøring per år:

Faste medlemmer:

5,0 % av godtgjøring som gis til statsråder

Variabel godtgjøring per møte: 0,2 % av godtgjøring som gis til statsråder

b) Varamedlemmer:

Variabel godtgjøring per møte: 0,3  %  av godtgjøring som gis til statsråder

Godtgjøringen dekkes av Nemndas budsjett.
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Reglement for Partssammensatt utvalg(PSU)

Vedtatt av fellesnemnda 30.09.2016  -  sak 16/03

1. Partssammensatt utvalg (PSU) i  forbindelse med

sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og

Asker

Partssammensatt utvalg (PSU) er opprettet av Interimsnemnda/ Fellesnemnda i medhold av kommuneloven §

25, jf. Hovedavtalen del B § 4.

Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de

ansatte, jf. kommuneloven § 25 og hovedavtalen del B § 4. Det henvises i denne sammenheng også til AML § 8-

2.

Leder for utvalget sørger for innkalling til utvalgets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for
utvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

Rådmannen forestår sekretariatet.

2. Formål/mandat

Partssammensatt utvalg skal være et drøftings- og konsultasjonsorgan, hvor det foregår

gjensidig informasjon og rådslagning mellom fellesnemnda og fagorganisasjonene, i arbeidet
med å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge nye Asker
kommune.

PSU skal sikre at beslutninger fattes på et så bredt grunnlag som mulig og at flest mulig
perspektiv er belyst.

Utvalget skal gi uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i

forbindelse med kommunesammenslåingen. Samarbeidet skal med dette bidra til à sikre ansattes medvirkning

og et best mulig beslutningsgrunnlag ved behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen

og de ansatte ved kommunesammenslàingen.

Fellesnemnda representerer/ivaretar  i  dette utvalget arbeidsgiver og

arbeidstakerorganisasjonene de ansatte. Medlemmene må være åpne og lyttende til hverandre
og konstruktive i sine løsningsforslag.

Utvalget fatter ikke vedtak, men er sentralt plassert  i  behandlingen av saker som gjelder
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  I  det ligger det en plikt til å

benytte utvalget som innstillende organ for følgende saker som avgjøres av

Interimsnemnda/Fellesnemnda:
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Overordnet personalpolitikk/arbeidsgiverpolitikk

Overordnede personalstrategier

Arbeidsreglementer

Som eksempel på plan- og strategisaker er overordnet IA-arbeid og HMS.

Relevante saker som partene ønsker å informere om eller drøfte

3. Sammensetning

Partssammensatt utvalg består av fellesnemdas 9 representanter

3 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene (1 fra hver av kommunene)
4  observatører fra arbeidstakerorganisasjonene (l fra Hurum, l fra Røyken og 2  fra Asker)
l hovedverneombud (observatørstatus i PSU)

De 7 representantene/observatørene fra arbeidstakerorganisasjonene skal representere alle  4
forhandlingssammenslutninger

Det velges personlige varamedlemmer

Fellesnemda velger leder og nestleder for PSU

4. Ikrafttreden

Reglementet trer  i  kraft med virkning fra  1.  oktober  2016.  Reglementet kan endres av Fellesnemnda selv.

Drøftingssaker skal legges fram for utvalget slik at partene kan gi innspill både i forhold til

prosess og forslag til endringer

Tvistebestemmelse: Tvist om forståelse av denne avtale løses i tråd med Hovedavtalens del A  §

6.
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Vedlegg 3: Kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens

Kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens

 

   

Sannynliget b    Mindre enn 5% s'anse for at hendelsen inntreffer ila. sammenslåin  2 srosessen.

5-25% s'anse for at hendelsen inntreffer ila. sammenslåin   S  ' TOSBSSGH

 
 Konsekvens   

    

Arbeid/ leveranse! Arbeid/leveranse  I

sammenslåingsprosessen sammenslåingspmsessen i tråd

           
    Tap av tillit fra enkelte i kommunene.      

 

     
  

fullfres i tide (<1 mnd.) med planlagt kvalitet

Du" av amme] leveranser' Deler av arbeidlleveranse i -  Noe negativ oppmerksomheti lokal media
sammenslåingspro e en har noe  -  Tap av tillit og økt tumover hos enkelte enheteri kommunene
lavere kvalitet enn planlagt. eller enkelte lokale/regionale interessenter.

Hele ameidemevemnsen i -  Stor negativ oppmerksomhet i lokal media

forlenges noe lenger enn sammenslåingspmsessen har noe - Tap av tillit og økt tumover fra hele korrmuner eller betydelige
planlagt (3 mnd.) lavere kvalitet enn planla_gt. grugær lokale/regionale interessenter.

Hele arbeidetlleveranseni Stor negativt oppmerksomhet i nasjonal media.

Tap av tillit og motstand fra betydelige interessenter.

Høy tumoveri flere kommuner, inkludert mellomledere.

-  Stor og langvarig negativ oppmerksomheti nasjonal media.

‘  sliter med å komme i mål, og . -  Tap av tillit og betydelig rnotstand hos innbyggeme og betydelig
viktige oppgavermå fullføres ;a:::e:kssl:'pntg:’:l:::s°" er så 'av lokale/regionale interessenter.

L  9"" 53"'"°nS'55fl95tid5PUnkM ' -  Høy tumoveri alle kommuner, inkludert toggledelse.

O  2016 DelomeA5  6

Hele "' _ , _, r har
» forlenges betraktelig (6 mnd.) betydelig lavere kvalitet enn

glanlagt.

Kvaliteten ved arbeidet/leveransen i
Hele sammenslåingsprosessen
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i

grensesnitt mellom delprosjektene

Mangel på ressurser til å opprettholde god drift i  de  tre
kommunene i samrnenslâingsprosessen

Utydelig styring og ledelse  i  prosjektet

Mangel på riktig og tilstrekkelig kompetanse i prosjektet

Tap av nøkkelpersonell  i  perioden fram til  2020

Uavklare roller mellom adninistraäon og folkevalgte i

prosjektorganiseringen

Manglende felles identitet og kultur for  nye  Asker

Msnøye knyttet til harmonisering av arbeidsvilkår og

utarbeidelse av ny, felles pensjonsordning

Driftsforstyrrelser knyttet til datasystemer

Usikkerheter om frerndriften  i  prosjektet

Press fra media

Manglende eller for sene avklaringer når det gjelder

interkomrmnale selskaper (IKS)

Uenighet rundt lokalisering av arbeidsplasser

Uklar i

prosjektorganisasjonen på grunn av

høy kompleksitet. Kan bidra til å
skape usikkerhet og fonfirring blant

de involverte i prosjektet. Forsinker

framdrift.

Komrmnene mangler ressurser til

drift fordi mange sentrale personer

er bundet opp i prosjektet. Kan gi

redusert kvalitet på kornmunens

tjenester.

Utydelig ledelse og styring av

prosjektet, f.eks på grunn av

utydelige mandat ogleller "svak"

leder, kan gi rnangelfull

måloppnåelse

Får ikke tilstrekkelig og riktig

korrpetanse inn i prosjektet

grunnet prioritering av

driftsoppgaver eller prosjektets

korrpleksitet karakter og omfang.

W vil svekke kvaliteten og

máloppnåelsen i prosjektet

Usikkerhet om egen framtid

rnedfrer at nøkkelpersonell i

endringsprosessen slutter  i  jobben.

Skaper kapasitets- og

korrpetanseutfordringer

Uklare roller mellom adrrinistrasjon

og politikk angående ansvar for

styring av prosjektet Kan føre til at

beslutninger tas på feil nivå. Behov

for ekstra awlaringsrunder og

dermed svak frerndrift og

forsinkelser

Fare for at man opprettholder en

"Vi og dem- kultur". Kan resultere i

at man ikke oppnår nskede

forbedringer. _

Uenigheter rundt harmonisering av

vilkår og utarbeidelse av ny, felles

pensjonsordning. Kan skape

grobunn for opplevelse av

urettferdighet

Datasystemer som ikke er

harrnoniserte. Kan oppleve

betydelig nedetid grunnet

innkjørings- og

samordningsutfordringer. Kan gi

føre til driftsforstyrrelser internt og

negative oppslag eksternt

Usikkerheter om framdriften i

prosjektet på grunn av rrange

gjensidige avhengigheter og

manglende oversikt. Kan skape

dårlig fremdriftlforsinkelser og

frustrasjon blant de involverte (både

interne og eksterne)

Må bruke mye tid på brannslukking
opp mot eksteme aktører, typisk

media. Høy interesse rundt

Komnunene inngåri mange IKS i

ulike konstellasjoner. Spesialiserte

tjenester og spisskorrpetanse er

saniet i lKSene. Noen av dem er

kritiske for innbyggernes sikkerhet

Uenighet rundt hvor

arbeidsplassene og tjenester skal

lokaliseres i nye Asker. Sterke

interesser rundt arbeidslokasjon

blant ansatte kan skape rrisnøye og

et svekket samarbeidsklirrta

- roller og mandat for

prosjektorganisasjonen

-Kontroll på
samnenslâingsprosessen og

dets leveranser

-Endringsledelse

-Tydelige roller og mandat for

prosjektorganisasjonen

-Kontroll på

sarrmenslåingsprosessen og

dets leveranser

-En kompetent

prosjektorganisasjon med

tydelige roller og mandat

Kontroll pá

sarrmenslåingsprosessen og

dets leveranser

Endringsledelse

-Tydeige roller og mandat for

prosjektorganisasjonen

Endringsledelse

Endringsledelse

-Kontroll på

sarrmensláingsprosessen og

dets leveranser

-Ressursoptimalisering

- I nnovasjon

-Kontroll på

sarrmenslåingsprosessen og

dets leveranser

-Endringsledelse

involvering og korrmunikasjon

-Kontroll på

sarrmenslåingsprosessen og

dets leveranser

-Endringsledelse

- Endringsledelse

-Involvering og korrrnunikasjon

v

Samtlige 5

Driftsforstyrrelser er rrinirnert 5

Santtlige resultatmål 4

Samtlige resultatmål 4

Samtlige resultatmål 4

-Synergier er realisert og 4

utnyttet
-En helhetlig

organisasjonsstruktur er

etablert

Konirrunenes prosesser er  4

viderutviklet og forbedret

Driftsforstyrrelser er ninimert  4

Driftsforstyrrelser er ninintert  4

Samtlige resultatmål 3

Samliige resultatmål 5

Driftsforstyrrelser er rrinimert 3

Driftsforstyrrelser er rninimert 5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

5

3

5

3

1

uti

1

1



Politiske orrkanper

Forventingsgap mellom politikk og adrrinistrasjon

Manglende oversikt over prosjektets kostnader

Klarer ikke etablere "neste praksis" -  en praksis som er
bedre enn summen  av  de tre kornrnunenes eksisterende

praksis

Motstand rnot endring i adrrinistasjonen (mellomledere)

Manglende involvering av ansatte

Llike arbeidsmetoder og kultur i de tre komnunene

Svak politisk forankring

Manglende kapasitet hos leverandører av digitale

tjenester

Klarer ikke synliggjøre gevinster under veis

Lite koordinert planprosess og strategiutvikling i

prosjektperioden

Fellesnerrnda har status som interirmemd  fram  til

kongelig resolusjon.

mot

konmer til uttrykk gjennom politiske

orrkanper.

Høye forventninger fra politisk hold

angående når resultater fra

sanrnenslåingen skal realiseres

Mangler tilstrekkelige økonomiske

ressurser til å finansiere

ornstillingen, på grunn av høy

korrpleksitet og stort orrtfang. Kan

redusere kvaliteten på prosjektets

leveranser og gi dårlige prosesser.

Man klarer ikke å utnytte all felles
kompetanse innad i de tre

konrmunene  under  planlegging av

nytt teles tjenestetilbud og

organisering grunnet tidspress og

mangel på innovativ. Resulterer i at

tjenestetilbudet ikke oppnår det
potensielle løftet som kunne vært

Motkrefteri organisasjonene.

Kanskje særlig fra

melloniedere,som ikke føler seg

nok ivaretatt. Kan redusere skape

et negativt ornstillingsklirna, og

hindre at gevinster kan tas ut.

Manglende involvering av ansatte

under endringsprosessen kan

Uenigheter om hvordan arbeidet

skal utføres og struktureres med

bakgrunn i tre ulike kulturer og ulike

arbeidsmetoder. Kan skape splid

og et utfordrende sarrarbeidsklirra

innad i prosjektorganisasjonen.

Fellesnemnda er liten og har liten

partipolitisk bredde. Kan føre til at

andre partier opplever at de bir

oversett. Kan føre til onkanper og

behov for ekstra

komnunestyrebehandlinger.  W

forsinke prosessen.

Mange komrmner har sarrme

leverandør av digitale tjenester. Kan

oppstå nnnglende kapasitet hos

leverandørene, fordi gjennomføres

flere store IKT-prosjekter sarntidig.

Kan forsinke oppstart og hindre

drift av IKT-systemer i nye Asker

Vanskelig å synliggjøre gevinster

ved sarrrnenslåingen på et tidlig

stadium. Indikatorer på kvalitet og

effektivitet er "trege" og det tar tid á

dokumentere hvilke resultater som

er oppnådd.

Mangel på felles integrerte
planprosesser og strategiutvikling

rrellom de tre komrmnene i de

neste tre årene. Kan føre til større

utforinger med  á  koordinere

tjenester og prosesser fra og med

2020.
Regulering etter

vertskorrmunepragrafen i

komrnuneloven kan føre til at vedtak

i fellesnermda ikke ansees som

legitime.

. og

prosjektorganisasjonen

-lnvolvering og kommunikasjon

-Tydelige roller og rnandat for

prosjektorganisasjonen

-lnvolvering og kontrunikasjon

-Kontroll på
sanrnenslâingsprosessen og

dets leveranser

Innovasjon

Ressursoptimalisering

Endringsledelse

Endringsledelse

Endringsledelse

-Tydelige roller og nandat for

prosjektorganisasjonen

-lnvolvering og komnunikaäon

-Kontroll på

sarrmenslåingsprosessen og

dets leveranser

Ressursoptimalisering

-Kontroll på

sanrnensláingsprosessen og

dets leveranser

-Ressursopti rnalisering

-Innovasjon

-Tydelige roller og mandat for

prosjektorganisasjonen

-lnvolvering og komnunikasjon

Samtlige resultatrnål

Synergier er realisert og

utnyttet

-Synergier er realisert og

utnyttet
-Konmunenes prosesser er

viderutviklet og forbedret

Driftsforstyrrelser er ninintert

Driftsforstyrrelser er ninimert

Samtlige resultatrrål

Samtlige resultatrnål

-Driftsforstyrrelser er minimer‘

Synergier er realisert og

utnyttet

-Korrrnunenes prosesser er

viderutviklet og forbedret

-Synergier er realisert og

utnyttet

Samtlige resultatrrál

4

4

3

3

4

4

3

2

3

3

3

3

3

4

4

3

3

4

5

3

3

3

12,0

12,0

12.0

12,0

12,0

12,0

12,0

10,0

9,0

9,0

9,0

prosjekt

et

Hele

prosjekt

et

Alle

faser

Alle

faser

Litt ut  í

pl uaiulru

et

Litt uti

Pwää
Ale

faser

prosjekt

et

Senere

faser

Alle

faser

Senere

faser

Hele

pt uajuixí
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i forbindelse med etablering av ny ledergruppe

Nlotstand rnot endring blant innbyggerne

Lklare forventninger til de tre korrrnunenes bidrag inn i

prosjektet

Statisk og lite oppdatert styringsdokument

Tap av komnunenes samarbeidspartnere

Usikkerhet rundt offentlig oppgavefordeling

(fylke/kommne)

Ansettelse av nye

konflikt og nisnøye innad i

nåværende ledergrupper

Lite grad av aksept og tillit til

sanrnenslåingen blant innbyggere,

på grunn av f.eks. mangel på
informasjon og frykt for å "m`ste"
tjenester. Kan skape uro og negativ

stemning i

sanrnenslåingsprosessen.

En eller flere av kommunene nister

kontroll over prosessen, typisk pga

størrelsesforskjeler. Kan føre lil

uro, misnøye og mosland

Styringdsdokurrient som ikke jevnlig

oppdateres grunnet dårlig

forankring i prosjektet og/eller

tungvint tenkisk løsning. Kan føre

til svekket helhetsforstàelse for

prosjektdeltagere

Usikkerhet rundt preni sser for

videre relasjon med

samarbeidspartnere etter

oniegging til nye Asker. Kan føre til

tap av samarbeidspartnere for

konnunen

Usikkerhet rundt hvilke oppgaver

som faller på komrmnen i

frerntiden, grunnet

regionreforrnen, politireformen,

barnevernreformen, omstilling i

NAV osv. Kan skape utfordringer

relatert til planlegging og

ressursfordeling i nye Asker

_ og

prosjektorganisasjonen

-Endringsledelse

involvering og korrmunikasjon

-En kompetent

prosjektorganisasjon rned

tydelige roller og mandat

-Kontroll på

sarrmenslåingsprosessen og

dets leveranser

Kontroll på

sam-nensléingsprosessen og

dets leveranser

-En kompetent

prosjektorganisasjon med

tydelige roller og rnandat

-Kontroll på
sanmenslåingsprosessen og

dets leveranser

-Kontroll på
sarrmansléingsprosessen og

dets leveranser

organisasjonsstruktur er

etablert

-Driftsforstyrrelser er

minimert

Driftsforstyrrelser er minimert

Samtlige resultatmål

Samtlige resultatmål

Driftsforstyrrelser er minimert

Samtlige resultatrnâl

4

4

2

3

2

2

2

4

2

2

2

8,0

8,0

8,0

6,0

6,0
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1

2

3

4

5

6

7

Uklar

innad i

programorganisasjonen -

grensesnitt mellom

delprogrammene

Mangel på ressurser til å
opprettholde god drift i

de tre kommunene i

sammenslåingsprosessen

Utydellg styring og

ledelse i programmet

Mangel på riktig og
tilstrekkelig

kompetanse i

programmet

Tap av nøkkelpersonell i

perioden fram til 2020

Manglende involvering av

ansatte

Uavklare roller

mellom

administrasjon og

folkevalgte i

programorganiseringen

i 3 4 12

programorganisasjonen på

grunn av høy kompleksitet.

Kan bidra til å skape
usikkerhet og forvirring

blant de involverte i

programmet. Forsinker

framdrift.

Kommunene mangler 3 4 12

ressurser til drift fordi

mange sentrale personer er

bundet opp i programmet.

Kan gi redusert kvalitet på
kommunens tjenester.

Utydellg ledelse og styring 3 4 12

av programmet, f.eks. på
grunn av utydelige mandat

og/eller "svak" leder, kan gi

mangelfull måloppnåelse

Får ikke tilstrekkelig 0g 3 3 9
riktig kompetanse inn i

programmet grunnet

prioritering av

driftsoppgaver eller

programmets kompleksitet,

karakter og omfang. Vil

svekke kvaliteten og

måloppnåelsen i
programmet

Usikkerhet om egen framtid 3 4 12

medfører at nøkkelpersonell

i endringsprosessen slutter i

jobben. Skaper kapasitets-

og kompetanseutfordringer

Manglende involvering av 3 4 12

ansatte under

endringsprosessen kan

skape, usikkerhet, frykt og

eventuelt kompetanseflukt

Uklare roller mellom 3 4 12

administrasjon og politikk

angående ansvar for styring
av programmet. Kan føre til

at beslutninger tas på feil
nivå.
Behov for ekstra

avklaringsrunder og dermed

svak fremdrift og

forsinkelser

en programorganisasjon med tydelig definering av roller

og ansvar. Klar grenseoppgang mellom de ulike delprogrammene.

Tydelig definering av mandat og avhengigheter. Kursing i

programstyring.

Kontinuerlig oppmerksomhet rundt at dette kan bli en utfordring.

Søke å erstatte ressurser som hentes inn til

programorganisasjonen for lengre perioder.

Klar rolle- og ansvarsdeling mellom politikk og administrasjon. Få

på plass ny rådmann tidlig. Prosjektledererfaring hos de som skal

lede delprosjektene

Frikjøp av prosjektledere og andre som bidrar tungt inn i

programmet. Kursing av deltakere i prosjektet. Hente inn ekstern

kompetanse i de mest komplekse delprosjektene. Etablere kriterier

for hvilken kompetanse som trengs i hvert delprosjekt.

Sikre åpenhet og forutsigbarhet gjennom gode prosjektplaner med

tydelige milepæler. Forsere de delprosjektene/oppgavene som kan

forseres. Utarbeide et godt og tydelig omstillingsdokument som

beskriver hvordan ledige stillinger/omplasseringer skal ivaretas.

God og tydelig informasjon i alle faser. Sikre medbestemmelse i

henhold til regelverk. Arbeide aktivt med kulturbygging på tvers av

kommunene.

Etablere klar rolle- og ansvarsdeling mellom politikk og

administrasjon i programorganisasjonen. Kursing i prosjektledelse.

Arrangere en workshop for de politiske delprosjektene hvor dette

er tema. Tydelig mandat for alle organene i

programorganisasjonen.



8

9

10

11

12

13

14

15

Manglende felles identitet Fare for at man 31  4 12

og kultur for nye Asker

Misnøye knyttet til

harmonisering av vilkår
for ansatte og felles

pensjonsordning

opprettholder en "Vi og

dem- kultur". Kan resultere  i

at man ikke oppnår ønskede
forbedringer.

Uenigheter rundt 3 3 9

harmonisering av vilkår og
utarbeidelse av ny, felles

pensjonsordning, på grunn

av ulikheter mellom de tre

kommunene i dag. Kan

skape grobunn for følelse av

urettferdighet

Driftsforstyrrelser knyttet Datasystemer som ikke er 3 4 12

til datasystemer

Usikkerheter om

fremdriften i

prog rammet

Press fra media

Manglende eller for

sene avklaringer når
det gjelder

interkommunale

selskaper (IKS)

Uenighet rundt

lokalisering av

arbeidsplasser

Politiske omkamper

harmoniserte. Kan oppleve

betydelig nedetid grunnet

innkjørings- og

samordningsutfordringer.

Kan gi føre til

driftsforstyrrelser internt og

negative oppslag eksternt.

Usikkerheter om framdriften 3 4 12

i programmet på grunn av
mange gjensidige

avhengigheter og

manglende oversikt. Kan

skape dårlig
fremdrift/forsinkelser og

frustrasjon blant de

involverte (både interne og
eksterne)

Må bruke mye tid på 5 3
brannslukking opp mot

eksterne aktører, typisk

media. Høy interesse rundt

sammenslåingen kan skape
forsinkelser og legge press

på ressurser

Kommunene inngår i mange 2 4 8
IKS i ulike konstellasjoner.

Spesialiserte tjenester og

spisskompetanse er samlet  i

IKS-ene. Noen av dem er

kritiske for innbyggernes

sikkerhet og velferd,

Usikkerhet om IKS-enes

framtid kan medføre at

medarbeidere søker seg

vekk derfra.

Uenighet rundt hvor 4  2 8
arbeidsplassene og tjenester

skal lokaliseres i nye Asker.

Sterke interesser rundt

arbeidslokasjon blant

ansatte kan skape misnøye

og et svekket

samarbeidsklima

Motstand mot 2  4 8
sammenslåingen kommer til

uttrykk gjennom politiske

omkamper.

Skape felles forståelse av hva vi holder på med - skape
infomateriell og arenaer/felles møteplasser for ledelse. Må

reflektere parallelle målgrupper (ansatte, politikere, næringsliv

mfl.)

EKSTERNT: Innbyggere og Sivilsamfunn - bruke tiltakene  i

kommunikasjonsstrategien

Være proaktive i forhold til pressen, så de kan formidle den gode

endringshistorien og mulighetene

La de ansatte fortelle de gode historiene

INTERNT: Gi lederne det de trenger for å være kompetente Iedere

som utøver "ledelse tett på” (praksisnært, forskningsbasert

lederutviklingsprogram med oppfølgingsverktøy)

Bruke lederne som hovedkanal mot de ansatte for å bygge kultur

og nå ut med informasjon.
Bruke de tillitsvalgte som kanal for positivt endringsløp

Legge grunnen for felles lønns- og personalpolitikk tidlig. Åpenhet

og informasjon om hva betingelsene er - transparens

Sørge for å gjøre gode kartlegginger og være tidlig ute med å

planlegge for endring/utskiftning.

Utarbeide gode prosjektplaner hvor framdrift og gjensidige

avhengigheter framgår tydelig. Rapportere jevnlig status, framdrift

og avhengigheter.

en så åpen prosess som mulig, være proaktive med å tilby
til politikerne og pressen - følge opp

insstrategien

med rødt" - det vil være mer sannsynlig at de “negative

kommer fram enn de positive

informasjon aktivt til de ansatte, så ikke myter vokser i

ne og derfra tilflyter mediene

avklaring av hvilke selskaper som det er nødvendig å vurdere

endringer på og hvem som ikke blir berørt Synliggjøre en forsvarlig

og profesjonell prosess i forhold til jus, etc. Få en rask politisk

avklaring rundt spilleregler etc.

Omstillingsdokumentet skal sikre forutsigbarhet om prosessene

rundt endring av arbeidssted. Starte planleggingen tidlig slik at

spørsmål lokalisering blir avklart. Gode prosesser, kommunikasjon

og medbestemmelse.

God informasjon fra administrative ledelse, faktagrunnlag og si fra

om mulige konsekvenser (beskrive scenarier).



16 Forventningsgap mellom

politikk og

administrasjon

Høye  forventninger fra

politisk hold angående når
resultater fra

sammenslåingen skal
realiseres

2 4 8 Sørge for at det blir gjort prioriteringer og avstemninger gjennom

god utøvelse av rådmannens forslagsrett i styringsdialogen med de

folkevalgte

Lage gode faktagrunnlag for beslutninger om prioritering

Synliggjøre og skape en felles forståelse for ressursbehovet i

forhold til å bygge ny kommune -
Avstemme fusjonsaktivitet mot prioritering av andre, lokale forslag,

samt planarbeid og politiske saker - vektlegge aktivitetene knyttet

til en god fusjonsprosess

Lage og formidle en tydelig ansvars- og rollefordeling relatert til

fusjonsprosessen.

Følge kommunikasjonsplanens tiltak - tydelig informasjon
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Omstilliggsavtale

Hurum, Røyken og Asker kommune

1. Generelt

1.1  Avtalens parter

Følgende avtale er inngått mellom:

Arbeidsgiver  i  Hurum  kommune, Røyken kontmune  og Asker kommune; representert  ved de  tre

rådmennene, og ansattes representer  i  de  tre kommuner; representert ved

ansattrepresentantene  i  felles partssammensatt  utvalg for  nye Asker kommune.

Når Nye  Asker kommune  er etablert som eget rettssubjekt, oppfordres den nye kommunen til

å tiltre denne avtalen.

1.2 Formål

Hurum, Røyken og Asker kommune vedtok ijuni  2016  å slå seg sammen til én kommune fra

l.januar 2020. Denne avtalen har som formål å sikre en forutsigbar omstillingsprosess for alle

kommunenes ansatte som kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter og

samhandling mellom partene.

Denne avtalen skal sikre kapasitet og kompetanse for å kunne levere gode tjenester til

innbyggerne i de  3  kommunene  i  omstillingsperioden, og tilrettelegge for bemanning og

kompetanse i Asker kommune etter l.januar 2020.

Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i samsvar med de forpliktelser partene har etter

arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og andre overordnede føringer. Dette

innebærer at disse overordnede føringene vil supplere denne avtalen og gis forrang ved

eventuell motstrid.
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2. Informasjon

Ansatte skal gjennom hele omstillingsprosessen gis den infonnasjon som er nødvendig for å sikre

et fullt forsvarlig arbeidsmiljøjf. arbeidsmiljøloven  §  4-2 (3).

Ansatte som blir direkte berørt av omstillingsprosessen skal gis spesiell informasjon.

I forbindelse med alle prosjekter som er vedtatt gjennomført, skal informasjon til berørte ansatte

vies spesiell oppmerksomhet.

For øvrig vises til vedtatt kommunikasjonsplan for sammenslåingen.

3. Innbemanning/håndtering av ledige stillinger/permisjoner

3.1 Omstillingsutvalg/behandling av  ledige stillinger

De tre kommunene etablerer fra l. februar 2017 et felles omstillingsutvalg. Felles

omstillingsutvalg består av de tre HR-sjefene eller annen funksjon utpekt av rådmannen fra

arbeidsgiversiden. Arbeidstakerrepresentantene i Felles PSU velger en tillitsvalgt fra hver av

de tre kommunene til å representere de ansatte i omstillingsutvalget.

De tre kommunene skal ikke utlyse ledige nøkkel-/lederstillinger i de tre kommunene før

ledige stillinger er behandlet i felles omstillingsutvalg.

Dette gjelder leder-/nøkkelstillinger innenfor administrasjon og ledelse, og innenfor ikke

stedbundne tjenester i de øvrige tjenesteområdene/sektorene.

Omstillingsutvalget skal vurdere om stillingene skal utlyses intemt i de tre kommunene eller

eksternt.

Ansettelser i den enkelte kommune skjer i henhold til den enkelte kommunes

delegeringsreglement.

Felles omstillingsutvalg innstiller til rådmannen i kommunen hvor ledighet oppstår.

Rådmannen konsulterer de øvrige rådmennene (inkl. rådmann i Nye Asker kommune) før

beslutning om utlysning og ansettelse fattes.

3.2 Ansettelse av ledere i nye Asker kommune

Fellesnemnda ansetter ny rådmann. Rådmannen ansetter sin ledergruppe. Leder av

fellesnemnda konsulteres i rekruttering av toppledere jf. intensjonsavtalen punkt 3.4.a.

Ansettelse i leder-/nøkkelstillinger utover toppledergruppen, kan først finne sted etter at

nødvendige reglementer(delegeringsreglement, ansettelsesreglement osv) er etablert.
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3.3 Midlertidige ansettelser

4.

5.

Den enkelte kommune kan innenfor rammen av arbeidsmiljøloven, ansette midlertidig for et

tidspunkt frem til 31. desember 2019. Midlertidige avtaler som har en varighet utover dette

tidspunktet, skal behandles i omstillingsutvalget, jf. punkt 3.1.

3.4 Permisjoner
Dette punktet omfatter ikke lovbestemte pennisjoner, som for eksempel

svangerskapspermisjon osv. I avtaleperioden tilstås eventuell permisjon fra den respektive

kommune og ikke den enkelte stilling. Ansatte som får innvilget permisjon kan ikke påregne å

komme tilbake til samme stilling. Permisjon utover l. januar 2020 kan ikke påregnes og slike

søknader skal behandles i omstillingsutvalget jf. punkt 3.1.

Virkemidler for å beholde kompetanse

4.1 Lønnstilskudd

Det kan gis et tidsbegrenset lønnstilskudd for å beholde sentrale nøkkelpersoner frem til 31.

desember 2019. Dette er et lønnstilskudd for ikke å miste kritisk kompetanse i

prosessperioden. Lønnstilskuddet gis selektivt, og er pensjonsgivende. Tilskuddet kan gis som

et månedlig beløp eller som en bonus som utbetales etter for eksempel 1. januar 2020. Hvem

som eventuelt skal omfattes av ordningen besluttes av rådmennene.

4.2 Kartlegging av kompetanse
Det er en prioritert oppgave å kartlegge kompetanse og kapasitet innenfor administrasjon og

ledelse og ikke-stedbundne tjenester innenfor de øvrige tjenesteområdene/sektorene. Dette

arbeidet bør starte så snart som praktisk mulig i 2017, ref vedtatt Styringsdokument

Virksomhetsoverdragelse/bemanningsplan/overtallighet

5.1 Virksomhetsoverdragelse
En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter

arbeidsmiljølovens regler. De «gamle» kommunene opphører og det etableres en ny felles

kommune. Ved etableringen av den nye kommunen, skjer det en virksomhetsoverdragelse

hvor alle ansatte i de tidligere kommunene overføres til den nye kommunen. Ingen ansatte

blir sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen. De ansatte beholder sine lønns- og

arbeidsvilkår.
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5.2 Bemanningsplan

Ny organisasjons- og bemanningsplan er en prioritert oppgave med tidsfrist Q4/2017.

Fristen er avhengig av at politisk struktur besluttes tilstrekkelig tidlig nok til at fristen er

mulig. Ny organisasjons- og bemanningsplan bygges trinnvis fra toppen.

5.3 Overtallighet
Overtallighet eksisterer i realiteten ikke før etter l. januar 2020, med mindre en ny

organisasjons- og bemanningsplan for aktuell virksomhet er implementert før dette

tidspunktet. Dette kan ikke finne sted før etter at ny bemanningsplan er på plass.

Straks en bemanningsplan foreligger og det er kjent at en ansatt vil være definert som

overtallig etter l. januar 2020, skal det gjennomføres en kartleggingssamtale med

vedkommende.

Formâlet med kartleggingssamtalen er å identifisere annet egnet arbeid, basert på

vedkommendes kompetanse og erfaring. Den ansatte kan la seg bistå av en tillitsperson ved

gjennomføringen av samtalen.

l de tilfeller hvor bemanningsplanen medfører ”dubletter” sammenlignet med gjeldende

organisasjonsstruktur (for eksempel to HR-sjefer) utarbeides det stillingsprofller med

kompetansekrav.

Alle overtallige skal sikres tilbud om annet egnet arbeid i den nye kommunen.

5.4 Rettskrav/fortrinnsrett
Når det gjelder topplederstillinger og lederstillinger innenfor administrasjon og ledelse følges

ordinære rettskravprinsipper.

Dersom en ledig stilling kan være annet, egnet arbeid for flere overtallige, legges kompetanse

og personlig egnethet til grunn. Ansiennitet er avgjørende kun under ellers like vilkår.

5.5 Nye stillinger

Det skal også utarbeides stillingsprofiler med kompetansekrav i de tilfeller ny

bemanningsplan inneholder stillinger som ikke eksisterer i dagens tre kommuner.

5.6 Kompensasjon for skifte av arbeidssted

Ingen ansatte har i utgangspunktet krav på kompensasjon for å flytte arbeidssted. Ansatte som

får betydelig økt arbeidsreise, det vil si at arbeidsreisen øker med minimum 40 minutter hver

vei, kan innvilges særskilte tilrettelegginger eller kompensasjoner i en overgangsfase.
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6.

7.

Særskilte tilrettelegginger tilpasses individuelt. Overgangsfasen er begrenset til utgangen av

2022.

5.7 Kompetansetiltak

Kompetansetiltak kan tilbys til ansatte som er definert som overtallige.

5.8 Sluttvederlag

Dersom alle øvrige virkemidler er prøvd, uten at man har funnet en løsning for en ansatt som

er definert som overtallig, og arbeidsgiver vurderer det som formålstjenlig, kan det tilbys

sluttvederlag for å stimulere til bemanningsmessige tilpasninger. Sluttvederlag kan gis med et

beløp som tilsvarer 6 måneders lønn. I spesielle tilfeller inntil  12  måneder. Sluttvederlag er

betinget av at den ansatte selv sier opp sin stilling.

Som alternativ til sluttvederlag kan tilbys støtte til studier/videreutdanning.

Beslutning fattes av rådmannen.

Særavtaler

Alle særavtaler i de tre kommunene kartlegges. Utløpstidspunkt må harmoniseres og nye felles

avtaler inngås i god tid før 1. januar  2020.

Felles arbeidsmarked/lønns- og arbeidsvilkår

De tre kommunene sees på som et felles arbeidsmarked med virkning fra 1. januar  2017.  Dette

innebærer i praksis at kommunene ikke bør konkurrere unødig om arbeidskraften. Lønn og andre

goder bør så snart som praktisk mulig harmoniseres. De  3  kommunene vil allerede fra og med

tariffoppgjøret  2017  harmonisere sine tariffpolitiske synspunkter overfor KS.  I  avtaleperioden vil

kommunene samarbeide om lokale forhandlinger på en måte som gjør at lønns- og arbeidsvilkår

for normerte stillinger(kapittel 4), kan harmoniseres så snart som praktisk mulig etter 1. januar

2020.

8. Varighet
Avtalen gjelder fra 1. februar  2017  til og med 31. desember 2019.
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" Dokxdz 18005160 (18/132-1)
Vedlegg 6 Omstillingsveileder (Asker

II:-I   k mmmm nei

El J».

  A k  r ;l=El.l.Es LEoELsEssYsTEM
. 5 e 3Felles/ Virksomhet /Tjenesteområdez
l kommune

' Felles

Si-st endret/erstatter= 05-05-17/ 18-04:12
1 5.8.2 Omstilling l Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): l
i Rådmann/Christiane.rosholt@asker.kommune.no

HENSIKT

Prosedyren skal bidra til at gjennomføringen av omstillingsprosesser  i  kommunens
virksomheter skjer på en god måte og i tråd med de regler som følger av lov,
avtaleverk, reglementer og kommunens arbeidsgiverpolitisk plattform. Kommunens

verdier åpenhet, gjensidig respekt og troverdighet skal prege prosessen.
Omstillingsprosessen skal involvere og sikre medvirkning fra de tillitsvalgte,
verneombud og ansatte, bidra til å sikre regelmessig informasjon til de berørte, samt å

ivareta både ansattes og arbeidsgivers behov i prosessen.

Omstillingsveilederen skal bygge opp under Asker kommunens behov for
tjenesteutvikling og innovasjon, gjennom at den skal være med på å ivareta individets
behov og rettigheter, ivareta behovet for gode prosesser og organisasjonens behov for
nytenkning og innovasjon.

Ved større omstillinger bør kommunens prosjektmodell benyttes, så langt den passer.

DEFINISJON

Omstilling er organisatoriske endringer  i  virksomheter som følge av endrede rammer
eller behov for utviklingstiltak. Begrepet beskrives nærmere gjennom type endringer, jf.
følgende punkter.

Med omstillingsprosess menes en styrt prosess for å gjennomføre organisatoriske

endringer i organisasjonen. Endringene kan skje på ulike nivå i organisasjonen, det
være seg på virksomhetsnivå, på avdelingsnivå eller på personnivå.

Med omorganisering menes en intern endring av organisasjonsstruktur,
oppgaveinnhold og oppgavestruktur uten at endringen ledsages av nedbemanning,
konkurranseutsetting eller lignende.

Med nedbemanning menes en prosess der man tilpasser antall ansatte til en endret
kostnadsramme og/eller en omlegging av virksomheten.

Med konkurranseutsetting menes at tjenester og produksjon som tradisjonelt har
vært levert av virksomheter, blir gjenstand for åpne anbudskonkurranser og satt ut til
eksterne leverandører.
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Avgrensning:
Veilederen rettes seg i  hovedsak mot organisatoriske endringer. Løpende justeringer og
tilpasninger av enkeltmedarbeideres stilling og arbeidsoppgaver omfattes ikke av denne
veilederen.

For virksamhetsaverdragelse vises det til aml. kap 16, og for omstilling av
enkeltpersoner grunnet redusert arbeidsevne, vises det til prosess.5.2.6

ANSVAR OG MYNDIGHET

Rådmannen er ansvarlig for;
ø at prosedyren er oppdatert  i  tråd med de regler som følger av lov og avtaleverk
ø implementere prosessen  i  organisasjonen

ø omstillingsprosessen dersom den berører flere virksomheter
ø lederstøtte i forbindelse med omstillingsprosesser

Virksomhetsleder er ansvarlig for;

ø implementere prosedyren ved omstilling i egen virksomhet

ø sikre vedtaks-/beslutningsgrunnlag, planlegge, gjennomføre og evaluere omstilling i
egen virksomhet.

ø avklare form for gjennomføring; arbeidsgruppe /prosjektgruppe hvor de tillitsvalgte
og verneombud trekkes inn, eller ordinær linjestyrt omstillingsprosess.

ø sikre medbestemmelse og medvirkning gjennom hele omstillingsprosessen
ø arbeidsgiveransvaret for eventuelle omstillingskandidater inntil nytt arbeidsforhold er

etablert eller arbeidsforhold er avviklet

Mellomleder er ansvarlig for;
ø har ansvar for de oppgaver som er delegert fra virksomhetsleder

Medarbeider er ansvarlig for;
ø å gjøre seg kjent med, og medvirke i omstillingsprosessen

Tillitsvalgte skal;

ø utøve medbestemmelse på vegne av de ansatte
ø delta aktivt under planlegging og gjennomføring av omstillingsprosessen
ø bistå den enkelte ansatte i omstillingsprosessen

Verneombudet skal;
ø påse at arbeidstakers helse, miljø Og sikkerhet blir ivaretatt gjennom omstillingen og

delta aktivt under planlegging og gjennomføring av omstillingsprosessen

HR-avdelingen er ansvarlig for;
ø gi råd og veiledning til virksomhetsleder
ø bistå rådmannen/virksomhetsledere når omstillingsprosessen berører flere

virksomheter

ø bistå ved omplassering og nedbemanning
ø gjennomføring av oppsigelse som følge av nedbemanning
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Arbeidsmiljøutvalg (AMU)skaI;

ø behandle omorganiserings- og nedbemanningsplaner som kan få vesentlig
betydning for arbeidsmiljøet, jf. aml § 7-2 (2) bokstav d), både når det skjer internt i
virksomheter og når det involverer flere virksomheter.  I  disse sakene skal AMU
vurdere hvilke virkninger/konsekvenser de framlagte planene kan få for
arbeidsmiljøet.

ø Hvis det vurderes en nedbemanning eller masseoppsigelser, skal AMU gi
anbefalinger om prosessen og den framgangsmåten man skal velge, og for
eksempel foreslå tiltak som kan redusere omfanget av de samlede belastninger på
arbeidsmiljøet.

Sentrale og lokale medbestemmelsesmøter(MBM)skal;
ø sentralt MBM skal drøfte planer for omstilling som berører flere virksomheter, og

eller som er et resultat av politiske beslutninger og eller er av vesentlig betydning

ø lokalt MBM skal drøfte planer for omstilling innenfor de enkelte virksomheter.

IMBM skal status og fremdrift behandles. Videre skal det avklares hvilke fagforeninger
som skal trekkes inn  i  det videre arbeidet.

Omstillingsutvalget:
ø Omstillingsutvalget er et koordinerende partssammensatt utvalg, representert av

ansatte fra HR-avdelingen og hovedtillitsvalgte fra fagforeningene.
ø Omstillingsutvalgets oppgave er holde oversikt over omstillingskandidater og ledige

stillinger, koordinere arbeidet med å vurdere omstillingskandidater, samt sammen
med involverte ledere bidra til en forsvarlig framdrift i slike saker.

ø Omstillingsutvalget har myndighet til å holde stillinger tilbake, slik at ansatte med
fortrinnsrett til stilling kan bli vurdert som kandidat for stillingen, jf
annsettelsesreglementet pkt 5.

REFERANSER

Arbeidsmiljøloven (aml)(Lov 2005-06-17 nr 62)
ø Aml Gjelder fullt ut

Kap 4 Krav til arbeidsmiljøet
§ 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
§ 7-2 (2)d Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver
Kap 8 Informasjon og drøfting
Kap 15 Opphør av arbeidsforhold
Kap 16 Virksomhetsoverdragelse
Kap 17 Tvist om arbeidsforhold

Kommuneloven (Lov 1992-09-25 nr 107)
ø Kap 4 Kommunenes og fylkeskommunenes administrasjon
ø § 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger

Forvaltningsloven (LOV-1967-02-10)
Om saksbehandling i forvaltningssaker

Hovedavtalen (HA) del B:
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ø Del B§ 1-4 Omstilling og utvikling

ø Del B§ 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen (HTA):

ø Kap 1 § 3 Oppsigelse, omplassering

Reglementer/andre førende retningslinjer
ø Ansettelsesreglementet

Arbeidsreglementet
Etiske retningslinjer

Arbeidsgiverpolitisk plattform
Prosess 5.2.15 Bestilling og vedlikehold av bedriftsnummer (vedlegg)

UTFØRELSE
Når det oppstår et behov for omstilling, er det viktig å få oversikt over hele prosessen.
Hensikten er å få en størst mulig klarhet i hvordan organisasjonen skal se ut når
omstillingen er gjennomført og hvilke konsekvenser dette vil få.

Ved omstilling bør det nedsettes en tidsbegrenset, partssammensatt arbeidsgruppe med

kompetanse til å planlegge og gjennomføre omstillingsprosessen. Ved større
omstillinger bør kommunens prosjektmodell benyttes,1 så langt den passer.

STYRINGSREITEN
Arbeidsgiver må vurdere hvilke endringer som kan gjennomføres i h.h.t. delegerte

fullmakter og i medhold av styringsretten. Ved omorganisering og nedbemanning vil det
være viktig for arbeidsgiver å kjenne til handlingsrommet både med hensyn til styringen
av prosessen og fremgangsmåten i forhold til den enkelte berørte arbeidstaker. Dersom
arbeidstakers stilling faller bort, men arbeidsgiver har arbeidsoppgaver av lignende art
som skal videreføres, kan endringene skje innenfor rammen av arbeidsgivers
styringsrett. Arbeidsgiver kan i så fall pålegge arbeidstakeren å utføre andre oppgaver i
virksomheten. Dersom dette ikke er mulig, må reglene om overtallighet, omstilling og

oppsigelse følges.

MEDBESTEMMELSE GG MEDVIRKNING
Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes
arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og
kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig

arbeidsmiljø, jf. ami § 4-2(3).

Medbestemmelse og medvirkning kan skje på ulike arenaer som for eksempel i AMU,

MBM, prosjektgrupper, personalmøter og gjennom samarbeid med den enkelte ansatte.

Organisasjonenes medbestemmelse:
Organisasjonenes medbestemmelsesrett er hjemlet i hovedavtalen. Arbeidsgiver skal
orientere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd tidligst mulig i prosessen om de
virkninger endringene vil kunne få for arbeidstakerne, jfr. HA Del B § 1.4.

1Se link «Prosjekt» på INNsiden
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Medbestemmelse og medvirkning skal utøves på alle organisatoriske nivå i kommunen,
slik at tillitsvalgte og verneombud gis reell innflytelse på omstillingsprosessen.

Ansattes medvirkning:
Ansatte skal trekkes inn l omstillingsprosessen så tidlig som mulig og involveres i størst
mulig grad. Jo mer omstillingen berører den enkelte arbeidstaker, jo høyere er kravet til
medvirkning.

På områder der arbeidstakers kompetanse er særlig relevant, skal denne involveres
med sin faglige ekspertise.

INFORMASJON
Forutsetning for reell medbestemmelse og medvirkning er at det gis god og riktig
informasjon. Informasjonen må gis så tidlig som mulig og gjennom hele prosessen.
Også i perioder hvor det ikke nødvendigvis har skjedd noe nytt i prosessen, skal det gis
informasjon jevnlig.

I  den grad omstillingen vil ha betydning og eller interesse for andre, er det viktig å
utarbeide planer for ekstern kommunikasjon.

Informasjonsplan skal drøftes med de tillitsvalgte, samt forelegges verneombud til
uttalelse.

VEDTAK/BESLUTNING
Dmstilling forutsetter at det foreligger et vedtak fra kompetent organ som for eksempel
kommunestyre, formannskap eller at det besluttes med grunnlag i arbeidsgivers
styringsrett.

Av vedtaket/beslutningen bør det fremkomme hvilke resultatmål man søker å nå ved
omstillingen. Rammebetingelser, avgrensninger, samt hvilke konsekvenser en regner
med at omstilling vil få (både økonomiske, personellmessige og for brukere/samfunn)
bør inngå i beslutningsgrunnlaget.

Det må settes av nødvendig tid og ressurser til ivaretakelse av omstillingen.

Så langt det er mulig, skal omstilling drøftes med de tillitsvalgte, samt forelegges
verneombud før det fattes vedtak/beslutning. Dersom det vedtas benkeforslag som
administrasjonen ikke har utredet/forberedt og drøftet, skal drøftinger gjennomføres
raskest mulig etter at et slikt forslag er vedtatt. Drøftingsmøtet referatføres.

Det skal gjennomføres en risikoanalyse (ROS-analyse) for å avdekke risiko knyttet til
omorganiseringen. ROS-analyse gjennomføres i henhold til Asker kommunes rutiner for
risikostyring.

OPPREITELSE AV ARBEIDSGRUPPE /PRQSJEKTGRUPPE
Rådmann/virksomhetsleder oppretter arbeidsgruppe /prosjektgruppe og avklarer gruppens
mandat. Rammebetingelser/avgrensinger, roller, ansvar og oppgavefordeling avklares så
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raskt som mulig. De ansatte bør være representert ved tillitsvalgt og verneombud i

gruppen.

UTARBEIDELSE AV FREMDRIFFSPLAN
Arbeidsgruppen/prosjektgruppen skal utarbeide en fremdriftsplan.
Følgende elementer skal inngå i planen:

Analyse og konkretisering av effekt- og resultatmål
Nærmere avklaring av rammebetingelser og avgrensninger
Avklaring av lov og avtaleverk

Informasjons- og kommunikasjonsplan
ROS - analyse
Informasjons- og drøftingsmøter
Drganisasjonskart og bemanningsplan
Kartlegging på individnivå
Drøftingsmøte for bemanning
Overføring av ansatte/nedbemanning og oppsigelse
Iverksettelse
Evaluering

Analyse 00 k0nkret/ser/n0 av efiekt- 00 resu/tatmå/
ø Konkretisering av effekt- og resultatmål
ø Konkretisering av hvordan effekt- og resultatmål skal måles/evalueres

Nærmere avk/ar/na av rammebet/nae/ser 00 avarensn/nqer

ø Hvilke organisasjonsenheter og personer vil bli omfattet av omstillingen

ø Økonomiske rammebetingelser
ø Faglige rammebetingelser

ø Øvrige rammebetingelser

A vk/ar/nc? av /0v 00 avtale verk
Arbeidsgruppen/ prosjektgruppen må gjøre seg kjent med relevante lover og regler som
gir føringer for omstillingsprosessen, jf. <<Referanser>>.

Informasions- 00 kommun/'kasionsp/an
Det skal utarbeides informasjons- og kommunikasjonsplan  i  samarbeid med de
tillitsvalgte og verneombud. Planen skal si noe om hvem som skal informeres, hvordan
informasjonen skal gis, når slik informasjon skal gis og hvem som skal være ansvarlig
for at dette blir gjennomført. Planene bør være så konkret og informativ som mulig.

R05  — 3/7a/K56
Det skal gjennomføres jevnlig risikoanalyse for å avdekke risiko knyttet til
omorganiseringen. ROS-analyse gjennomføres i henhold til Asker kommunes rutiner for
risikostyring.
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Informasions- og drøftingsmøte
Arbeidsgiver skal informere, drøfte og ta de tillitsvalgte og verneombud med på råd i
hele prosessen. Drøftingsmøtene skal referatføres.

Organisasjonskart og bemanningsg/an

Arbeidsgruppen må gjøre seg kjent med gjeldende organisasjons- og
bemanningsplaner. Arbeidsgruppen utarbeider så forslag til ny organisasjons- og
bemanningsplan.

Organisasjonskart skal gi oversikt over hvordan arbeids- og ansvarsoppgavene i
organisasjonen er fordelt og over hvordan de ulike enhetene skal kommunisere med
hverandre.

Bemanningsplan skal være en analyse/kartlegging av bemanningen før
omorganiseringen/ nedbemanningen gjennomføres. Det bør settes opp en systematisk
oversikt over hva virksomheten(e) har av tjeneste/oppgaver i dag, kompetanse og
stillinger. Deretter settes det opp en tilsvarende oversikt i tråd med målene for
omstillingen.

Arbeidsgruppen må redegjøre og gi begrunnelse for eventuell reduksjon og/eller bortfall
av tjenester/oppgaver og stillinger i forhold til tidligere organisasjon.

Kan‘/eaqina Då individnivå
Arbeidsgiver må utarbeide en individuell kartlegging av de berørte arbeidstakere når det
gjelder kompetanse, erfaring, ansiennitet, særskilte sosiale hensyn og eventuelle
alternative ønsker. Med alternative ønsker menes her at arbeidsgiver drøfter frivillige
alternativer til oppsigelse med arbeidstakere. Kartleggingen vil gi bedre oversikt over de
enkeltes rettsstilling før selve prosessen igangsettes. Dersom en arbeidstaker pekes ut
som overtallig, vil arbeidsgiver ha plikter i henhold til arbeidsmiljøloven, se punkt om
«Overføring av ansatte/nedbemanning og oppsigelse».

Vedlegg: - Kartleggingsskjema

Drøftingsmøte for bemanning
Drøftinger med de tillitsvalgte gjennomføres for å definere nærmere omfanget av og
hvem som blir berørt av omstillingen, jf. HA del B § 1.4.1. Drøftingsmøte bør også
gjennomføres når omorganiseringen ligger innenfor styringsretten. Drøftingsmøte
referatføres og eventuelle avvikende syn fra de tillitsvalgtes side må kommer med.

Utvelgelseskriterier ved nedbemanning reguleres nærmere i HTA kap 1 § 3 pkt 3.3 og
Asker kommunes «Prosess for utvelgelse av overtallige».

Vurderingene må ikke være vilkårlige, bygge på utenforliggende hensyn eller innebære
usaklig forskjellsbehandling.

Ved masseoppsigelse vises det til ami § 15-2 (2).

Ansatte må informeres om hvilke kriterier som skal legges til grunn.
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Vedlegg: Prosess for utvelgelse av overtallig

Ove/føring av ansatte/nedbemanning og ooosioe/se
Overføring av arbeidstakere ti/ andre oppga ver - innenfor styringsretten
Gjennom hele prosessen kan arbeidsgiver omdisponere arbeidstakere til oppgaver som
kan videreføres så lenge disse oppgavene ligger innenfor styringsretten. Hvor langt
arbeidsgivers styringsrett går, må ses i sammenheng med den individuelle

arbeidsavtale, jf. aml. § 14-5. Arbeidsgiver kan ikke på styringsrettslig grunnlag ensidig
endre grunnpreget i en stilling. Endringer som går ut over grunnpreget kan derfor ikke
iverksettes uten at det foreligger enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom
arbeidsgiver likevel ensidig pålegger arbeidstakeren endringer som går utover rammene
for styringsretten, vil det foreligge en endringsoppsigelse som må fylle vilkårene for
oppsigelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

identifisering av eventuelt overta/i/'ge
Arbeidsgiver foretar konkret utvelgelse av overtallige. Utvelgelsen skal skje basert på
utvelgelseskriteriene som er drøftet med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte bør ikke delta
ved selve utvelgelsen, men et forslag til hvem arbeidsgiver mener er overtallig, skal
være gjenstand for drøfting med de tillitsvalgte jf. aml § 15-1 andre punktum.
Drøftingsmøtet skal referatføres.

Benand/ing iAMU/MBM
AMU skal behandle omorganiserings- og nedbemanningsplaner som kan få vesentlig
betydning for arbeidsmiljøet, jf. aml § 7-2 (2) bokstav d. AMU skal vurdere hvilke
virkninger/konselo/enser de framlagte planene kan få for arbeidsmiljøet. Grunnlaget for
saksfremlegget er fremdriftsplan og risikoanalyse.

Sentralt MBM (der omstilling berører flere virksomheter), og lokale MBM (innenfor den
enkelte virksomhet) skal drøfte fremdriftsplan.

Vedtak/Beslutning om omorganisering
Vedtak/Beslutning skal fattes av kompetent organ, referatføres og arkiveres.

Omsti//ingssamta/e med berørte ansatte
Det skal gjennomføres individuelle omstillingssamtaler med berørte ansatte. Den

enkelte ansatte skal gis anledning til å komme frem med sitt syn på omstilling og de

endringer den medfører. Videre er det sentralt å drøfte den ansattes ønsker og
muligheter i den nye organisasjonen. Den ansatt skal innkalles i god tid før møtet, og
av innkallingen skal det fremgå hva saken gjelder og at den ansatt kan ta med seg en
tillitsvalgt. Møtet skal referatføres.

De som nå er definert som overtallige meldes til omstillingsutvalget.

Vedlegg: Kartleggingsskjema
Vedlegg: Veileder til omstillingssamtalen (under utarbeide/se)
Vedlegg: Melding til omstillingsutvalgt - omstilling grunnet overtallighet
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Overta///g — Annet passende arbeid
Med overtallig menes en arbeidstaker som har en stilling som vil falle bort enten på
grunn av omorganisering eller fordi virksomheten må nedbemanne. Arbeidstakere som
er overtallige, er ikke sagt opp, men vil være i en kategori hvor oppsigelse vil være en

mulighet. Arbeidsgiver har i disse situasjonene plikt til først å forsøke å finne annet
passende ledig arbeid i kommunen (stilling på tilsvarende nivå som opprinnelig arbeid
og iht arbeidsavtalen), jf aml  §  15-7 annet ledd. Dersom det ikke er stillinger på
tilsvarende nivå, kan også andre stillinger vurderes.  I  slike tilfeller må det foreligge
enighet, evt. at vilkårene for endringsoppsigelse er tilstede.

Virksomhetsleder har arbeidsgiveransvaret for omstillingskandidater inntil omplassering
er gjennomført. Omstillingsutvalg koordinerer overføring til eventuelt nytt arbeid. HR-
avdelingen bistår med råd og veiledning.

Vurdering av hvorvidt omstillingskandidater fyller faglige krav og krav til personlig
egnethet, gjøres i samarbeid mellom avgivende og mottagende virksomhetsleder.
Eventuelle tilpasninger og tilretteleggingsbehov skal være avklart før overføring til ny
stilling. Tilrettelegging imøtekommes så langt det er mulig, jf. aml § 4-6.

For å sikre en forsvarlig saksbehandling knyttet til selve overføringen skal følgende
ivaretas:

ø Den overtalliges kompetanse, arbeidserfaring mv. vurderes i forhold til aktuelle

Iedige stillinger  i  kommunen.
ø Den ansatte kalles inn skriftlig til samtale med ny og tidligere virksomhetsleder.
ø Tidspunkt for overgang til ny stilling avtales mellom virksomhetslederne.
ø Ved overgang til Iavere lønnet stilling på grunn av omstilling, beholder den ansatte

sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning.
ø Ny enhet utsteder overføringsbrev og ny arbeidsavtale, med svarfrist på fem

virkedager.
ø Den ansatte bør følges opp jevnlig etter overføring for å sikre en god overgang til

nytt arbeid.

Omstillingskandidaten har rett til å la seg bistå av tillitsvalgte på alle trinn i prosessen.

Det gis kun ett tilbud om annen passende stilling. Dersom den ansatte takker nei, og
ikke sier opp sin stilling selv, kan arbeidsgiver gå til oppsigelse.

Arbeidstakere som kan bli pålagt andre oppgaver i kraft av styringsretten, er ikke å
regne som overtallig i denne sammenheng.

Nedbemann/ng og oppsigelse
Ved nedbemanning som medfører oppsigelse, er det rådmannen som treffer vedtak om
hvem som skal sies opp etter aml. § 15-7.

Før oppsigelse, plikter arbeidsgiver å foreta en individuell interesseavveining av

arbeidstaker som ikke har fått eller har takket nei til en annen stilling. Arbeidsgiver skal
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her veie eventuelle særskilte forhold ved arbeidstaker opp mot virksomhetens behov for
å redusere antall arbeidstakere. Selve vurderingen må ta hensyn til særskilte
menneskelige og sosiale forhold for den ansatte. Dette må være forhold som er
fremmet av arbeidstakeren, enten gjennom kartleggingssamtaler og/eller i forbindelse
med oppsigelsesprosessen.

Etter aml § 17-3 kan arbeidstaker krever forhandlinger med arbeidsgiver.  I  praksis vil
dette bli ivaretatt gjennom drøftingsmøte etter vanlig prosedyre for oppsigelse etter aml
§ 15-1.

Reglene for oppsigelse gjelder også dersom arbeidsgiver foretar vesentlige endringer i

det inngåtte arbeidsforholdet (endringsoppsigelse). Tilsvarende vil også gjelde dersom
arbeidsgiver velger å redusere en arbeidstakers stillingsprosent (partiell oppsigelse).

For nærmere redegjørelse av oppsigelsesreglene, vises det til arbeidsreglementet pkt.
11.  I  begrunnelsen for oppsigelse må det blant annet fremgå;
o  hvordan arbeidsgiveren har kommet frem til at arbeidstakeren er den som er valgt

ut,

o  om det er gitt tilbud om annet passende arbeid

For oppsigelse som foretas overfor minst 10 arbeidstakere (masseoppsigelser) gjelder
særlige informasjons- og drøftingsregler etter aml § 15-2.

F0/tr/nnsrett

Arbeidstaker som er oppsagt vil i inntil ett år etter utløpet av oppsigelsestiden ha
fortrinnsrett til nytilsetting ved ledig stilling i kommunen, forutsatt av at dette er en
stilling som den ansatte er kvalifisert for, jf. aml. § 14-2 (1). Det skal fremgå av
oppsigelsen at arbeidstakeren har fortrinnsrett.

I verksette/se - fokus nå arbe/dsm//iø  00  ku/tur
Ved oppstart i ny organisasjon er det viktig at ledere og medarbeidere har et fortsatt

fokus på å bevare og utvikle et godt arbeidsmiljø og en god organisasjonskultur.
Oppmerksomheten må rettes både mot oppgaveløsningen og måter som fremmer god
kommunikasjon og samhandling.

Eva/uer/ g
Det skal gjennomføres evaluering av effekt- og resultatmål og prosess.
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23. mars 2018 

Mandat: Felles primærtalegruppe for Asker- og Bærum brannvesen og Oslo brann- og redningsetat 

For å vurdere om en felles primærtalegruppe for Asker og Bærum brannvesen(ABBV) og Oslo brann- 

og redningsetat(OBRE) kan opprettholdes, igangsettes det et forbedringsarbeid innen 

sambandsorganisering og sambandsbruk ved 110-sentralen og i begge brannvesen. 

Tiltakene skal bidra til at tidskritisk kommunikasjon mellom 110-sentralen og ressurser på vei til en 

hendelse, får prioritet og at all type kommunikasjon i primærtalegruppen utføres effektivt og sikkert.  

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal foreslå forbedringstiltak og eventuelle endringer i 

sambandsreglement del 3.  

Gruppen får følgende mandat: 

- Utarbeide forslag til tiltak for å skjerpe sambandsdisiplin for å oppnå best mulig effektiv og 

sikker kommunikasjon i primærtalegruppen. 

- Vurdere behovet for og eventuelt utarbeide forslag til innføring av ekspedisjonsord som gir 

tidskritiske hendelser prioritet. 

- Utarbeide forslag til plan for bruk av flere primærtalegrupper ved mange sammenfallende 

hendelser. 

- Vurdere om det finnes andre tiltak som kan bidra til at tidskritisk kommunikasjon ikke blir 

hindret i primærtalegruppen. 

- Utarbeide forslag til plan for implementering av nye rutiner ved 110-sentralen og i begge 

brannvesen. 

Gruppen består av 

 Mathias Ringen Drange, NK beredskap i ABBV, gruppens leder 

 Milan Røgeberg, utrykningsleder ABBV 

 Ivar Eriksen, utrykningsleder ABBV 

 Knut Halvorsen, brigadesjef OBRE 

 Hans Kristian Steen, vaktkommandør 110-sentralen OBRE 

 Ola Nordli Johansen, fagutvikler 110-sentralen OBRE 

 

Arbeidsgruppens tiltaksforslag skal være klare 1. mai 2018 

Tiltaksforslaget behandles i møte i fagrådet for 110-sentralen i løpet mai 2018 

Det gjennomføres en informasjonsrunde på samtlige lag i OBRE og ABBV i perioden medio mai til 

medio juni 2018. 

Vedtatte tiltak skal være implementert innen 20. juni 2018. 

Sammen med arbeidsgruppen skal 110-sentralen gjennomføre en evaluering innen 1. oktober 2018. 

 

Anne Hjort      Jon Myroldhaug 

brannsjef ABBV      brannsjef OBRE 
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Brannforebyggende arbeid i brukernes hjem - Trygg Hjemme

Rådmannens f orslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse om kommunens arbeid med brannforebyggende arbeid for risikoutsatte
grupper tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Asker og Bærum brannvesen(ABBV) har siden 2011 arbeidet aktivt sammen med sine
eierkommuner for å brannsikre våre innbyggere med redusert boevne. Arbeidet startet først
uformelt og ble formalisert etter NOU 2012:4 Trygg hjemme. I 2014 ble arbeidet prosjektorganisert
med en styringsgruppe på brannsjef - og direktørnivå. I 2015 ble det signert en formell
samarbeidsavtale mellom AB BV og eierkommunene som har vært grunnlaget for Trygg hjemme
arbeidet i Asker og Bærum kommuner. Trygg hjemme prosjektet har hatt som arbeidsoppgave å
redusere brannrisikoen for risikoutsatte grupper; innbyggere som får/ eller bør få tjenesteytelser i
hjem met. Målgruppene i Trygg hjemme arbeidet er

· Eldre
· Demente/personer med kognitiv svikt
· Psykisk syke

· Funksjonshemmede
· Sosialt vanskeligstilte
· Rusavhengige
· Samlere
· Flyktninger
· Arbeidsinnvandrere
· Beboere i kommunale boliger med « lav bo - evne».

November 2016 ble det besluttet å overføre prosjektet til linjen. I 2017 ble det utarbeidet en

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-4/id670699/


sluttrapport og ny samarbeidsavtale (vedlagt).

Siden september 2012 har kommunen kjøpt 17 stk. mobile vanntåkeanlegg. Vanntåkeanleggene
bruker E iendom Bolig (EIBO) i de tilfeller der risikoen for tap av liv er særlig stor i forbindelse med
brann. Riktig plassering av vanntåkeanleggene er et resultat av økt fokus på brannforebyggende
arbeid i tjenesteutførelsen i brukernes hjem og godt samarbeid me d EIBO.

Alle omsorgsboliger har nå komfyrvakt. Etter planen skal alle velferdsboliger(ca. 1070 enheter) få
komfyrvakter i løpet av 2018/ 2019. Det vil bli opplæring på komfyrvakter for beboerne når de
flytter inn eller ved installering.

I prosjektperio den ble det gjennomført to brannforebyggende kartlegginger i brukernes hjem for
risikoutsatte grupper. I januar 2015 og januar 2016 ble 3389 boenheter kartlagt. I samarbeid med
ABBV og Asker kommune ble det i desember 2016 søkt om midler fra « Det store brannløftet » i regi
Gjensidigstiftelsen til brannkoordinator i hver av kommunene. Det ble innvilget midler til en 30 %
ressurs som brannkoordinator til hver kommune. I prosjektperiod en og frem til i dag har ingen liv
gått tapt som følge av brann eller røyk i Bærum kommune.

Andre tiltak i det brannforebyggendearbeidet.
Rådmannen viser til Eiendom - delstrategi for oppgradering og
verdibevarende vedlikehold, 2016 - 2020 - status , arkivsak 16/15747 behandlet i Formannskapet
21.11.2017. I arbeidet med neste handlingsprogram vil rådmannen vurdere om det e r behov for
øremerkede midler til brannsikring av bygg. Eiendom arbeider med en strategi for brannsikring av
bo - og behandlingsentrene. Det er mål om å sprinkle en stor del av den kommunale
bygningsmassen, alle nye bygningsanlegg vil bygges med sprinkler . Sprinkling av eksisterende
bygninger er kostbart. Dette vurderes opp mot andre sikringstiltak slik at en helhetlig vurdering
legges til grunn.

Trygg hjemme arbeidet suppleres også med prosjektet « Tryggere hverdag ». I prosjektet Tryggere
hverdag har 670 hjemmeboende fått installert brann/ røykvarslere som en del av den digitale
trygghetsalarmalarmen.

Tidligere behandling
Eiendom - delstrategi for oppgradering og
verdibevarende vedlikehold, 2016 - 2020 - status , arkivsak 16/15747 behandlet i Formannskapet
21.11.2017 og Notat til Formannskapet -
Bærum kommune s arbeid med brannsikkerhet , arkivsaksnr: 14/35189 .

Formål og bakgrunn
Rådmannen vil i denne saken orientere om Trygg hjemme arbeidet, et systematisk
brannforebyggende arbeid rettet mot risikoutsatte grupper som mottar tjenester fra kommunen.

Saken svarer ut spørsmål fra hovedutvalgsleder Torbjørn Espelien, stilt i møte for Hovedutvalget
bistand og omsorg 17.1.2018 om status på komfyrvakt (sprinkelanlegg/slukkeanlegg) i alle
omsorgsboliger og hva som gjøres i velferdsboligene.

Beslutningspunkt er
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

http://www.gjensidigestiftelsen.no/kampanjer2015/brannloftet
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017254890&dokid=3823048&versjon=7&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017254890&dokid=3823048&versjon=7&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/velferdsteknologi/
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017254890&dokid=3823048&versjon=7&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017254890&dokid=3823048&versjon=7&variant=A&


Vedlegg:
Avtale Bærum kommune august 2017 3898096
veileder_samarbeid_risikoutsatte_grupper 3898102

DEL 2 – MER OM SAKEN:
Fakta om dødsbranner fra DSB: Siden 1979 har det i snitt omkommet 64 personer hvert år, men det
synes å være en synkende tendens i antall dødsbranner (2016 40 og i 2015 35).
75 prosent tilhører en risikoutsatt gruppe og 80 – 90 prosent omkommer i bolig.

Flere menn enn kvinner omkommer i brann og brannhyppigheten hos eldre over 70 år er nesten
fem ganger høyere enn hos befolkningen for øvrig. Komfyrbranner er en vesentlig årsaksfaktor.
Flere av de som har omkommet i brann mot tok helse - og omsorgstjenester fra kommunen.
Kommunen har plikt til å tilby nødvendige og forsvarlige helse - og omsorgstjenester, noe som
innebærer en plikt til å gjøre konkrete vurderinger av forsvarlighet og nødvendig tjenestetilbud til
den enkelte pasie nt/bruker. Et aktuelt spørsmål i brannsikkerhetssammenheng vil være om det er
forsvarlig å tilby pasient/bruker tjenester i hjemmet som alternativ til tilbud om institusjonsplass.
Det må gjøres en vurdering av pasient/brukers helsetilstand, hvilke tjeneste r vedkommende har
behov for og forsvarlig å tilby. Her vil pasienten/brukers evne til å ta vare på seg selv og evnen til å
sørge for egen brannsikkerhet være et av flere vurderingstema.

Prosjektet Trygg hjemme har vært et prosjekt som har vært nyttig og l æringsfylt for kommunen.
Aktiviteter i perioden fra 2014 til utgangen av 2016 har vært:

· Kartlegging av brannsikkerheten i brukers hjem – gjennomført i 2015 og i 2016
· Hospitering – ABBV har hospitert i hjemmebasert ambulerende tjenester og i flere av omsorgsboligene med

bemanning for personer med psykisk helse og/ eller rus utfordringer.
· Avtalt opplæring i regi av ABBV
· Utarbeidelse av overordnet plan for brannvernopplæring i B ærum kommune for boliger tilknyttet prosjektet

«Trygg Hjemme»
· Søknad om midler fra Det store brannløftet
· Utarbeidet en oversikt over Helse - og sosial institusjoner 2016.
· Kontrollert 1182 kommunale boliger i prosjektperioden.

I tillegg er det gj ennom tiltak i Handlingsprogrammet montert 770 komfyrvakter og anskaffet 16
mobile vanntåkeanlegg. 5 av disse er brukt i mer enn en bolig.

Prosjektet Trygg hjemme har bidratt til bedre samarbeid mellom ABBV og kommunens helse og
omsorgstjenester, særlig rettet mot brannforebyggende arbeid for risikoutsatte grupper.
Samarbeidet har blitt bedret på grunn av økt kunnskap om hverandres hverdag, økt kjennskap om
organisering og kontaktpunkter, samt systematisk møtevirksomhet. ABBV har seks årsverk som
aktivt j obber med Trygg hjemme arbeidet. Brannvesenet rapporterer at de fleste utrykningene som
de har til kommunen er til kommunale boliger, og årsaken er ofte røyk fra eller brann i komfyr. Etter
prosjektperioden er Trygg hjemme arbeidet videreført i linjen og d et er inngått en ny
samarbeidsavtale. Avtalen skal sørge for at kommunens ansatte, i samarbeid med ABBV, bidrar til at
færrest mulig av kommunenes innbyggere omkommer som følge av brann.
Målet skal nås gjennom:

· Kartlegging av brukere som ikke klarer å ivareta egen brannsikkerhet, eller har en adferd som medfører



risiko for brann.
· Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.
· Bidra til at brukere som leier kommunale boliger har en bolig som er tilpasset brukers funksjonsnivå med

hensyn til brannsikkerhet.

Avtalen beskriver oppgaver, og ansvar for gjennomføring av oppgaver knyttet til brannverntiltak for
hjemmeboende risikoutsatte grupper. Den bygger på et systematisk samarbeid og er en
videreføring av tidligere avtaler. Avtalen regulerer følgende ansvarsoppgaver:

· Asker og Bærum brannvesen I KS innehar en koordinerende rolle i arbeids - og
styringsgruppen i Trygg hjemme samarbeidet. Brannvesenets vil være en ressurs som blant
annet kan tilby opplæring til kommunen etter bestillin g fra ansatte i kommunen. De skal
også bistå og være rådgiver ved behov vedrørende bekymringsmeldinger og i vanskelige
tilfeller i kommunen.

· Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjø re en helhetsvurdering av
brukerens behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Det skal gjennomføres en
kartlegging i brukers hjem ved endring i brukerens helsetilstand eller etter gitte intervall.
Kartleggingen gjennomføres skriftlig i sjekklisten o g dokumenteres i pasientjournal.
Nødvendige tiltak behandles fortløpende, aktuelle ledere i kommunene tar ved behov
kontakt med brannvesenet for å få veiledning og evt. bistand.

· Leder for de forskjellige enhetene har ansvaret for at sjekklisten følges o pp, og at tiltak
som er utført dokumenteres i pasientjournal.

· Brukere som mottar tjenester fra kommunene i privateid bolig, vil etter de vedtatte
rutinene få hjelp til en vurdering av om de kan ivareta sine brannforebyggende plikter som
huseier eller l eietager. Det samme vil gjelde brukere som leier bolig av kommunen, men
her er det kommunen som er «huseier» og derigjennom har et større ansvar for at boligen
er sikret best mulig mot brann.

Våren 2017 ble en ressurs tilsatt i 30 % for å koordinere arbei det med Trygg hjemme for
risikoutsatte grupper. Arbeidet for brannkoordinatoren har bestått av:

· Ny samarbeidsavtale (se vedlegg) med ABBV
· Delta i samarbeidende møter med ABBV og Asker kommune
· Etablere et system ved bekymringsmeldinger som er visu alisert i et flytskjema
· Koordinere opplæring og hospitering fra ABBV ut i avdelingene
· Samarbeide med koordinatoren fra Asker kommune
· Dele erfaringer med andre kommuner
· Koordinere og legge til rette for ny kartlegging i brukernes hjem også opp i mot nytt

journalsystem. Koordinator følger opp kartleggingen ved å etterspørre tjenesten hvilke
tiltak som har blitt utført der det fremkommer avvik.

I tillegg har koordinatoren deltatt i et prosjekt i konseptfasen, i regi av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), med å lage et nasjonalt opplæringsprogram for Trygg
hjemme arbeidet. Helsedirektoratet og ABBV har også vært med i konseptfasen. Prosjektet tar
utgangspunkt i veilederen (vedlagt) fra DSB utgitt våren 2017. Koordinator vil fortsette videre i
dette prosjektet i 2018.

Videre vil det arbeides med å få etablert en faggruppe som skal se på ulike tiltak som kan eller må
gjøres for innbyggere som av en eller annen årsak samler mange gjenstander i sitt hjem, og som
utgjør en brannrisiko. «Samlere» er en betegnelse for disse innbyggerne med denne atferden, og
forekommer i alle aldersgrupper. En slik faggruppe er per tiden tenkt sammensatt av ressurser fra



Asker kommune, ABBV og Bærum kommune.

Erfaringer
Bruk av vanntåkeanleggene har vært livreddende.

Det har de siste fem årene vært 5 hendelser hvor bruk av vanntåkeanleggene kan sies å ha reddet
liv. I ett av disse tilfellene var det 2 personer som var beruset i en omsorgsbolig hvor brannårsak
trolig var rø yking på sengen. Et annet eksempel er fra en omsorgsbolig for funksjonshemmede hvor
vedkommende hadde tømt askebegeret i avfallsbøtten som så tok fyr. Ved et par tilfeller har
beboere med kognitiv svikt, i omsorgsbolig for eldre, satt fyr på leiligheten ve d røyking. ABBV mente
i nevnte tilfeller at personene trolig hadde omkommet.

Plasseringen av vanntåkeanleggende skjer etter en vurdering fra tjenestene om at her er det stor
brannrisiko, som de melder videre til Eiendom, som igjen står for installeringen . Før installeringen
må det være minst 2 faktorer som medfører høy risiko for branntilløp. Som eksempel er det ikke
nok at boligen er uryddig, men dersom personen i tillegg er uforsiktig med åpen varme/røyker på
sengen, vurderes installasjon av et anlegg. Et annet eksempel kan være hvis en beboer er dement
og i tillegg røyker.

Kartleggingen av brannsikkerheten i brukernes hjem er tidkrevende da dette gjennomføres som en
tilleggsoppgave hos de ansatte som gir tjenester i brukernes hjem og innebærer kartleg ging og
manuell rapportering. Så langt er 50 av 60 avdelinger i den siste kartleggingen gjennomført.

Det er ønskelig med et digitalt opplæringsprogram for det brannforebyggende arbeidet i Bærum slik
at flere kan få denne opplæringen. Tjenestene erfarer at det kan være utfordrende å få lært opp
vikarer og nattpersonell. Ved at det planlegges å lage et nasjonalt opplæringsprogram i regi av DSB,
vil dette kunne lette opplæringsarbeidet for kommunens ansatte. I tillegg arbeider DSB med digitale
løsninger for registreringer ved kartlegging i brukernes hjem, slik at dette arbeidet blir mindre
tidkrevende.

En utfordring i Trygg hjemme arbeidet har vært håndtering av taushetsplikten mellom
helsetjenestene og ABBV. Veilederen fra DSB belyser dette temaet og besk river at
brannforebyggende arbeid også er helsefremmede ved at en trygg bolig gir god helse.
Helsepersonelloven § 31 pålegger helsepersonell en plikt til å varsle politi eller brannvesen når slik
varsling er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom. I tillegg kan
helsepersonell, dersom pasienten samtykker, gi opplysninger som ellers er underlagt taushetsplikt
videre til tredjemann. Det betyr at dersom pasienten samtykker til at helsepersonell deler eller
videreformidler informasjon til brann - og redningsvesenet der dette er nødvendig for å forebygge
brann eller brannfare, er ikke taushetsplikten til hinder for dette.

Flere har fått besøk fra ABBV i forhold til opplæring eller hospitering, dette bør intensiveres
ytterligere.

Det er u tarbeidet en brannforebyggende tiltaksplan for Bærum 2017/ 2018 som tjenestene følger
opp og i noen tilfeller i samarbeid med ABBV:

Tiltaksplan:
Oppgave Ansvarlig Gjennomføring



Opplæring av ansatte i
kommunen

Kommunene Brannvesenet etter
bestilling fra kommunene

Arbeidsplasskartlegging i
brukers hjem. Kartlegging
brann gjennomføres årlig.

Leder av de forskjellige
enhetene i kommunen

Årlig, eller ved endring av
brukers helsetilstand og
ved endrede boforhold.
Brannvese net som
ressurs etter forespørsel

Oppfølging av tiltak Leder av de forskjellige
enhetene i kommunen

Fortløpende – rask
respons

Oppfølging av avtalen og
systematikk

Bærum kommune. Etter behov

Hospitering Kommunene Fortløpende
Eget
kontaktpunkt/funksjon i
kommunene som
koordinerer
kommunenes ansvar

Tildelingskontoret (kl.
0800 – 1530) – i.h.t.
flytskjemaet.

Fortløpende

Håndtere
bekymringsmeldinger,
registrere og følge opp

Leder av de forskjellige
enhetene i kommunen og
brannvesenet

Fortløpende

Montering av
sikkerhetsutstyr

Fordeling av komfyrvakter
og mobile slokkeanlegg

Pårørende,
Boligforvaltere
Eiendom

Fortløpende

Fortløpende etter
vurdering

Oppfø lging av
ekstremtilfeller

Tverrfaglig team fra
kommune og brannvesen
Settes sammen i hvert
enkelt tilfelle

Fortløpende
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