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Møteprotokoll fra styremøte 22.08.18 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/363    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.09.2018 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 22.08.18 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 

Vedlegg:  

Møteprotokoll fra styremøte 22.08.18 

 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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MØTEPROTOKOLL

Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS

Møtested: Asker brannstasjon
Møtedato: 22.08.2018 Tid: 18:00 -20:00

Til stede på møtet

Funksjon Navn Møtt for
Leder Erik Tørrissen
Nestleder Per Anders Owren
Medlem Lisbeth Sæther Storli
Medlem Jelrik Nylund-van Berkel
Medlem Marianne Rieber-Mohn
Medlem Hanne Becker Cappelen
Medlem
Medlem
Varamedlem
Sekretær

Ivar Eriksen
Anders Martinsen
Mathias Ringen Drange
Terje Albinson

Forfall
Anders Martinsen

Administrasjonen Anne Hjort
Administrasjonen Berit Ramstad Forfall

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.

_______________ ________________ ___________________
Erik Tørrissen Per Anders Owren Lisbeth Sæther Storli

___________________ ___________________ ____________________
Marianne Rieber-Mohn Jelrik Nylund-van Berkel Hanne Becker Cappelen

___________________ ___________________
Ivar Eriksen Mathias Ringen Drange

Asker, 22.08.2016
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SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

32/18 18/330
Møteprotokoll fra styremøte 13.06.18

33/18 18/248
Nødfullmakt til brannsjefen

34/18 18/249
Omstillingsavtale

35/18 18/250
Selskapsavtale

36/18 18/254
Prisjustering unødige utrykninger

37/18 18/277
Åpenhet referert til artikkel i Kommunal Rapport

38/18 18/251
Brannsjefens rolle i prosjektet «Vårt nye brannvesen»

39/18 18/67
Eventuelt

Det var ingen merknader til innkallingen, men brannsjefen meldte to saker til eventuelt.

A. Evt delegasjon av myndighet fra brannstyret til brannsjefen
B. Utfordringer med datasystemene til landets 110-sentraler
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32/18
Møteprotokoll fra styremøte 13.06.18

Innstilling:

Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 13.06.1 8

Behandling:
Det fremkom ingen merknader

Vedtak:
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 13.06.18

33/18
Nødfullmakt til brannsjefen

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannsjefen får nødfullmakt til å benytte disposisjonsfond brann til akutte investeringer eller
andre akutte utgifter. Styrets leder og leder av representantskapet skal informeres så raskt
som praktisk mulig om bruk av nødfullmakten.

Behandling:
I henhold til §1 3 i utkast til selskapsavtale av 28.05.18 (vedlegg 2 til sak 35/18) kan ikke
styret delegere til daglig leder å vedta bruk av egenkapital/disposisjonsfond. Brannstyret ber
derfor om at saken sendes videre til representantskapet. Styret anbefaler at begge
medlemmene i representantskapet orienteres så snart som praktisk mulig ved evt. bruk av
nødfullmakten, og at styret orienteres i første ordinære styremøte.

Vedtak:
Brannstyretinnstiller på at representantskapet gir brannsjefen nødfullmakt til å
benytte disposisjonsfond brann til akutte investeringer eller andre akutte utgifter.
Medlemmene irepresentantskapet skal informeres så raskt som praktisk mulig om
bruk av nødfullmakten, og brannstyret orienteres i første ordinære styremøte.

34/18
Omstillingsavtale

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret innstiller på at omstillingsavtalen godkjennes slik den er presentert i denne
saken med evt endringer som fremkommer i styremøtet. Brannstyret ber om at saken sendes
til behandling i representantskapet før den endelig behandles og godkjennes av
kommunestyrene i Asker og Bærum kommuner.

Behandling:
Brannsjefen orienterte innledningsvis om hensikten med utkastet til omstillingsavtale.
Brannsjefen orienterte videre om at de tillitsvalgte hadde fått utkastet til omstillingsavtale
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sent, og at de hadde bedt om mer tid til å sette seg inn i den samt få den vurdert i deres
forbund. Brannsjefen anbefalte at det ble gitt tid til dette for å sikre dokumentets innhold tillit.
HR-rådgiver Marte Kristoffersen gjennomgikk hovedpunktene i utkast til omstillingsavtale.
Styret var opptatt av utvalgskriteriene i innplasseringsarbeidet og diskuterte dette. Styret
støttet den rekkefølgen som forslaget til omstillingsavtale harmed kompetanse på topp og
deretter personlig egnethet.
Styrets leder hadde innspill til enkelte presiseringer i avtalen. Marte Kristoffersen noterte
disse for innarbeidelse i revidert utkast til omstillingsavtale.

Vedtak:
Brannstyret tok foreløpig saken til orientering, og utsetterbehandlingen av forslag til
omstillingsavtale til de respektive fagforeningene har gitt sine innspill og disse er
vurdert av brannsjefen til neste styremøte. Brannsjefen bes fremme saken på nytt til
neste styremøte.

35/18
Selskapsavtale

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyre anbefaler vedlagte forslag til selskapsavtale for Asker og Bærum brann og
redning IKS inklusivendring av navn på Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) til Asker
og Bærum brann og redning IKS (ABBR).

Behandling:
Styrets leder ønsket at saken ble diskutert fordelt på to hovedpunkter:

A. Navneendring
Spørsmålet om navneendring ble diskutert inngående, og det fremkom argumenter
både for og i mot navneendring. Styret anbefalte navneendring. Det ble også diskutert
om «og» mellom Asker og Bærum bør erstattes med «&» for å unngå to og’er i
navnetuten at det ble votert over dette spørsmålet.

B. Øvrige punkter
Følgende forslag til endringer(rød tekst) i utkast til selskapsavtale av 28.05.2018
fremkom i styremøtet:

§3 første avsnitt:
Selskapet er en videreføring av Asker og Bærum brannvesen IKS, etablert
01.01.2003, og med tidligere Røyken brann og redning og Hurum brannvesen
innlemmet i virksomheten virksomhetsoverdras til ABBR. Alle driftsmidler og andre
eiendeler som har vært benyttet i disse virksomhetene overtas av selskapet, fri for
heftelser

Første avsnitt side 2 (§3)
Deltakerne samlet kan legge andre oppgaver til selskapet så langt dette ikke svekker
gjennomføringen av oppgaver i andre ledd.

§5 første linje
Selskapet ledes av et representantskap. Representantskapet er selskapets øverste
myndighet

§6
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3.siste strekpunktunder «Representantskapet skal:»
- fremme forslag til endringer i bemanningen brannordningen

Og siste avsnitt:
Om ikke representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe annetharstyrets
medlemmer og daglig leder rett til å være til stede og til å uttale seg. styrets leder og
daglig leder harplikt til å være tilstede, med mindre det er åpenbart unødvendig eller
det foreligger gyldig forfall. Øvrige medlemmer har rett til å være til stede og uttale
seg.

§7 siste avsnitt
I tillegg kommer to styremedlemmer med personlige varamedlemmer, valgt av og
blant de fast ansatte i selskapet. De ansattes representanterStyremedlemmer valgt
avde ansatte har de samme rettigheter og plikter som øvrige medlemmer av styret,
med følgende unntak:

• de ansattes representanterstyremedlemmer valgt av de ansatte kan ikke delta
ved behandling av arbeidsgivers oppsigelse av tariffavtaler og lønn-og
tarifforhandlinger

• de ansattes representanterstyremedlemmer valgt av de ansatte kan ikke delta i
behandling av enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2

§8
Nytt første punktunder «Styret skal»: Forvaltningen av selskapet hører under styret

Siste strekpunkt vedr. ansettelse/avskjedigelse flyttes til §9 Daglig leder/brann-og
redningssjef i og med at dette ansvaret er delegert til brann-og redningssjefen.

Som en del av diskusjonen dukket spørsmålet opp om delegasjonskjeden i selskapet
skal fornyes/gjentas hvert 4. år når nytt kommunestyre har tiltrådt. Brannsjefen bes
finne ut av dette spørsmålet og komme tilbake til brannstyret med en orienteringssak i
sakens anledning.

I tillegg endres tittel brannsjef til brann-og redningssjef over alt i selskapsavtalen.

Vedtak:
A. Brannstyre innstiller på at representantskapet anbefalerendring av navn på

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) til Asker og Bærum brann og redning
IKS (ABBR)med virkning fra 01.01.2020..

B. Brannstyret innstiller på at representantskapetanbefaler det fremlagte forslaget
til selskapsavtale med de endringer som fremkom i møtetsom grunnlag for
vedtak i eierkommunene.

36/18
Prisjustering unødige utrykninger

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Det avventes med å endre gebyrsatsene for unødig utrykning inntil vårt nye brannvesen er
etablert 01.01.2020.
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Behandling:
Brannsjefen orienterte om hovedpunktene i saken og presiserte hensikten med gebyret.

Vedtak:
Det avventes med å endre gebyrsatsene for unødig utrykning inntil vårt nye
brannvesen er etablert 01.01.2020.

37/18
Åpenhet referert til artikkel i Kommunal Rapport

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:
Brannstyret tar saken til etterretning.

Behandling:
Brannstyret ønsker at selskapets offentlige postliste gjøres tilgjengelig på ABBV.no i løpet av
rimelig tid og senest 01.01.2020.

Vedtak:
Brannstyret tar saken til etterretning.

38/18
Brannsjefens rolle i prosjektet «Vårt nye brannvesen»

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering

Behandling:
Prosjektgruppen har etter saksutsendelse bedt om at styringsgruppen for prosjektet får
denne saken til behandling før brannstyret behandler den. Brannstyret ser ikke dette ønsket
som noe problem og ber om å få saken tilbake til behandling når styringsgruppen har
behandlet saken.

Vedtak:
Brannstyret får saken til behandling etter at styringsgruppen har behandlet den.
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39/18
Eventuelt

Innstilling:
Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet

Behandling:
Det ble meldt to saker til eventuelt:

A. Evt delegasjon av fullmakt fra brannstyret til brannsjefen –innvilge
velferdspermisjoner ut over ett år
I dagens Permisjonsreglement §4.1 3.ledd står det følgende: Velferdspermisjon uten
lønn utover 1 år avgjøres av styret.
Brannstyret så ingen grunn til at denne fullmakten ikke skal ligge til brannsjefen

B. Informasjon om problemer med gammelt oppdragshåndteringsprogram i
landets 110-sentraler
Brannsjefen og konstituert beredskapssjef Mathias Ringen Drange orienterte om
utfordringen, og den betydelige risikoen som nå er avdekket med et «døende»
oppdragshåndteringsprogram i landets 11 0-sentraler. Brannstyret ser meget alvorlig
på denne situasjonen og uttrykte tilfredshet med at ABBV hadde innført
ekstraordinære rutiner for å redusere risikoen som dette problemet medfører.
Brannstyret ber om at brannsjefen innhenter mediastatement som OBRE utarbeidet,
og at nå blir viktig å ikke «helle bensin på bålet» i denne saken.

Vedtak A:
Brannsjefen delegeres fullmakt til å innvilge velferdspermisjoner uten lønn ut
over ett år.

Vedtak B:
Brannstyret tar saken til etterretning
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Styreinstruks 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/230    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.06.2018 

41/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.09.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret vedtar forslag til styreinstruks som gjeldende styreinstruks for styret i ABBV IKS 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

I styremøte 13.06.2018 behandlet brannstyret i sak 29/18 spørsmålet om styreinnstruks. 

Følgende vedtak ble fattet: 

Brannstyret ber brannsjefen utarbeide forslag til styreinstruks for styret i ABBV IKS. 

 

Som følge av dette har brannsjefen utarbeidet forslag til styreinstruks for styret i ABBV IKS. 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

  

 

Vedlegg: 1. Forslag til styreinstruks 
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Omstillingsavtale 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/249    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.08.2018 

42/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.09.2018 

 

Innstilling: 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 

Drøftingsmøte med de tillitsvalgte ble gjennomført7.09.18. Før møte hadde arbeidsgiver 

bedt en jurist fra KS-bedrift orientere om det juridiske grunnlaget ved en 

virksomhetsoverdragelse og behovet for en omstillingsavtale. 

 

Arbeidsgiver hadde sendt ut en versjon med enkelte mindre revisjoner av den 

omstillingsavtalen som ble gjennomgått på styremte 22.08.18 (vedlegg 1). De tillitsvalgte 

mener de har fått dårlig tid til å behandle omstillingsavtalen og at informasjonsflyten har 

vært uheldig. NITOs representant ønsket at de tillitsvalgte hadde blitt tatt med på 

utarbeidelsen av omstillingsavtalen, ikke bare få et utkast tilsendt. Alle tillitsvalgte presiserer 

at de har et ønske om å få på plass en avtale som sikrer de ansattes rettigheter, og som 

sørger for en ryddig og god saksgang. Fagforbundet fremmet i møte et foreløpig utkast til et 

forslag til en Trygghetsavtale (vedlegg 2) som alternativ til arbeidsgivers forslag til 

omstillingsavtalen. 

 

Brannsjefens vurdering av den foreslåtte trygghetsavtalen er at det hovedsakelig inneholder 

rettigheter i henhold til arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen med noen 

utvidede rettigheter.  

 

Brannsjefen mener at trygghetsavtalen ikke gir tilfredsstillende føringer om hvordan det skal 

innplasseres i stillinger (stillingsprofiler, utvalgskrets, utvalgskriterier, kartleggingssamtaler). 

Trygghetsavtalen sier heller ikke noe om hvordan ledige stillinger og nyopprettede stillinger 

skal behandles frem til 01.01.2020. 
 
 
Vedlegg:  

Vedlegg 1 Forslag til omstillingsavtale 

Vedlegg 2 Utkast  til Trygghetsavtale 
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Tertialrapport 2/2018 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/357    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.09.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til etterretning 
 
 
 

Saksutredning: 

2018 har hittil forløpt bra i forhold til vår visjon. Ingen har omkommet i brann. En person har 

omkommet i trafikken i en motorsykkelulykke. Vi er ikke kjent med at noen har pådratt seg 

alvorlige skader i branner. Vi har ikke hatt skader på ansatte, men en alvorlig nestenulykke.  

 

Brannvesenet er på vei til å nå de fleste av de oppsatte målene i handlingsplanen for 2018. 

Det samlede sykefraværet er redusert fra 5,7 % i første tertial til 3,9 % pr. andre tertial.  

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 4,6 mill. (se vedlegg 1). Dette skyldes i 

hovedsak økte inntekter i forbindelse med unødige utrykninger og restverdiredning. Videre 

er reduserte lønnskostnader grunnet et lavere lønnsoppgjør enn forventet, tidvis ubesatte 

stillinger og bruk av forebyggende personell i beredskap ved avvikling av sommerferie, 

forklarende faktorer for mindreforbruket. Ved utgangen av 2. tertial viser årsprognosen for 

drift et mindreforbruk på kr. 2,5 mill.  

 

Det er brukt kr. 2 mill. av det totale investeringsbudsjettet på kr. 2,3 mill. Snøscooter 

innkjøpt i 1. tertial. Den ene motoren på brannbåten som havarerte i sommer er byttet og 3 

motorsprøyter er kjøpt inn i løpet av 2. tertial. Egenkapitaltilskudd til KLP er også belastet i 

dette tertiale. Lagringshall på Isi, samt varmepumper til Bekkestua og Fornebu brannstasjon 

(ref. pålegg fra Arbeidstilsynet) vil bli innkjøpt i løpet av 3. tertial.  

 

Arbeide med å etablere et felles brannvesen med Røyken Brann og Redning og Hurum 

brannvesen er i god gang. Det arbeides med å få godkjent en omstillingsavtale. 
 
 
 

Vedlegg:  

1. Tertialrapport 2/2018 

2. Drifsregnskap 2. tertial 2018 

3. Investeringsregnskap 2.tertial 2018 

 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Brannsjefens rolle i prosjektet "Vårt nye brannvesen" 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/372    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.09.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering. 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Saken gjelder 

Brannstyrets rolle i prosessen med å etablere felles brannvesen for nye Asker kommune og 

Bærum kommune ble behandlet i styremøte 25.04.2018 i sak 12/18. Brannstyret stadfestet 

Anne Hjort som brannsjef i det nye brannvesenet i sitt møte 13.06.2018. Denne saken 

tydeliggjør brannsjefens rolle og oppgaver i den videre prosessen med å etablere vårt nye 

brannvesen. 

 

Bakgrunn 

Brannstyret vedtok følgende i sak 12/18 Selskapets/IKS`ets rolle i den videre prosessen 

med felles brannvesen for nye Asker kommune og Bærum kommune: 

 

Brannstyret ber om å involveres i prosessen før det konkluderes for å kunne gi 

anbefalinger til arbeidet. Brannstyret ønsker spesielt å bli involvert i kulturbygging i 

arbeidet med å etablere et nytt felles brannvesen, brannforebyggende arbeid herunder 

Trygg hjemme og ROS- og beredskapsanalyser med etterfølgende 

beredskapsdimensjonering.  

 

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. 

 

Fra saksfremlegget refereres følgende: 

 

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 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.  
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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. 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. 

 

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). (I ettertid er det vedtatt at ROS-analysen også skal 

forelegges kommunestyret i Bærum.) 

 

Brannstyret vedtok følgende i sak 31/18 Innsetting av brannsjef i ABBV f.o.m. 01.01.2020 i 

brannstyremøte 13.06.2018: 

 

Brannstyret viser til at sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum kommuner medfører 

at det vil gjennomføres en virksomhetsoverdragelse fra Nye Asker kommune til Asker og 

Bærum Brannvesen IKS den 1.1.2020. Omorganiseringen innebærer en prosess for å 

innplassere ledende og andre ansatte som tilføres selskapet i virksomhetsoverdragelsen. 

 

Brannstyret viser til bekreftelser på at de konstituerte brannsjefene i Røyken kommune og 

Hurum kommune ikke er fast ansatt i sine stillinger som brannsjefer. Som et resultat av 

dette er det bare brannsjefen i Asker og Bærum Brannvesen IKS som er fast ansatt i sin 

stilling som brannsjef.  

 

Virksomhetsoverdragelsen innebærer ikke en vesentlig endring for Asker og Bærum 

Brannvesen IKS. Brannstyret anser derfor dagens brannsjef som kompetent og kvalifisert 

til å fortsette som brannsjef også etter virksomhetsoverdragelsen. 

 

På bakgrunn av dette stadfestes ansettelsen av Anne Hjort som brannsjef i Asker og 

Bærum Brannvesen IKS. 

 

Brannsjefen bes snarest om å igangsette prosessen med innplassering av øvrige ledende 

ansatte, og i den forbindelse starte arbeidet med å inngå en omstillingsavtale med 

relevante parter. 

 

Brannsjefens rolle i prosjektet 

Det er brannsjefen som organiserer sin stab/ledelse og nivåene under brannsjefen, og har 

tilsettingsmyndigheten. Dette ligger naturlig under daglig leder.  

 

En av brannsjefens viktigste oppgaver vil bli å sørge for at vårt nye brannvesen er 

tilfredsstillende organisert, dimensjonert og bemannet. I dagens dimensjoneringsforskrift 

står det følgende: 
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Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

 

§ 2-4.Dokumentasjon 

Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og 

bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune. Dokumentasjonen 

skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være koordinert 

med kommunens analyser på andre områder. Kommunen skal dokumentere 

brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke myndigheter som fatter vedtak 

etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet og hvordan forskriftens krav 

til samarbeid er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge dokumentasjonen. Dersom 

kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan ivaretas 

gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler mv., 

skal brannvesenet tilføres ytterligere ressurser. Kommunen skal innarbeide brannvesenets 

virksomhet i sine planer for forebyggende virksomhet og skadebegrensende innsats for 

øvrig. Dokumentasjonen skal oversendes sentral tilsynsmyndighet. 

 

I den reviderte forskriften som etter all sannsynlighet vil bli vedtatt før 01.01.2020 finnes 

følgende formulering: 

 

Utkast 0,1 – revidert forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

§ X Dokumentasjon 

Kommunen skal dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt. Det skal også 

dokumenteres hvilke andre oppgaver kommunen har lagt til brannvesenet, jf. brann- og 

eksplosjonsvernloven § 11 andre ledd.  

§ X Dimensjoneringsanalyse 

Kommunen skal organisere og dimensjonere brann- og redningsvesenet på bakgrunn av 

en dimensjoneringsanalyse som består av  

a) risiko- og sårbarhetsanalyse, 

b) forebyggendeanalyse og  

c) beredskapsanalyse.  

Brannvesenet skal påse at relevante aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelsen av 

dimensjoneringsanalysen. 

Dimensjoneringsanalysen skal være oppdatert, og revideres minst hvert fjerde år.  

§ X Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Brannvesenet skal identifisere mål og rammer, og på bakgrunn av dette utarbeide en 

risiko- og sårbarhetsanalyse som skal kartlegge og vurdere sannsynlighet og konsekvens 

for uønskede hendelser. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal som et minimum omfatte: 

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktoreri i ansvarsområdet  

b) risiko og sårbarhet utenfor ansvarsområde som kan ha betydning for brannvesenet 

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

d) brannvesenets evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket 

hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal være samordnet med kommunens analyser på andre 

områder.  

                                                

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729
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§ X Forebyggendeanalyse 

Brannvesenet skal utarbeide en forebyggendeanalyse på bakgrunn av risiko- og 

sårbarhetsanalysen. Forebyggendesanalysen skal angi hvilke uønskede hendelser som 

skal forebygges, og vurderingene som ligger til grunn for de utvalgte uønskede 

hendelsene. Forebyggendeanalysen skal angi hvilke ressurser (personell, kompetanse, 

o.l.) som er nødvendig for et tilfredsstillende forebyggende arbeid. 

 

§ X Beredskapsanalyse 

Brannvesenet skal utarbeide en beredskapsanalyse på bakgrunn av risiko- og 

sårbarhetsanalysen og forebyggendeanalysen. Beredskapsanalysen skal angi hvilke 

uønskede hendelser det skal etableres beredskap for, og vurderingene ii som ligger til 

grunn for dimensjoneringen av brannvesenet. Beredskapsanalysen skal identifisere hvilke 

ressurser (personell, kompetanse, utstyr o.l.) som er nødvendig for en tilfredsstillende 

håndtering av hendelsene.  

I beredskapsanalysen skal vurderingen av antall personer i innsatsstyrken, vaktordningen, 

antall vaktlag og lokalisering av brannstasjoner, som et minimum omfatte lokal risiko, 

responstid, oppmøte og samarbeid med andre brannvesen.  

På bakgrunn av vedtaket i brannstyret og arbeidsmiljølovens krav til 

virksomhetsoverdragelse er tabellen under utarbeidet for flere av arbeidsoppgavene 

brannsjefen må utarbeide eller godkjenne. Listen er ikke komplett. I tabellen er det oppgitt 

tidsfrister som brannsjefen mente var realistiske før møte 17.09.18 med de tillitsvalgte i 

Hurum brannvesen, Røyken brann og redning og Asker og Bærum brannvesen jfr 

styresak 42/2018 Omstillingsavtale. Tidsfristene må revideres når omstillingsavtale er 

inngått. 

 

Matrise for arbeidsoppgaver, utarbeidelse, behandling, godkjenning og frister pr. 16. 

september 2018:  
  Oppgave Utarbeides av Frist Behandles i Frist Godkjennes av Frist 

1 Omstillingsavtale 
mellom ABBV, 
Røyken, Hurum 
kommuner og 
tillitsvalgte 

HR-rådgiver/ 
brannsjefen 

15.08.1
8 

Drøftes med de 
tillitsvalgte i 
ABBV, Røyken og 
Hurum 

03.09.1
8 og  
17.09.1
8 

Brannstyret 
(delegert til 
brannsjefen) 
samt Røyken og 
Hurum 
kommuner 

25.09.18  

2 Nedsette 
omstillingsutvalg 

    Drøftes med 
tillitsvalgte 

17.09.1
8 

Brannsjefen 17.09.18 

3 Overordnet 
organisasjonskart 

Brannsjefen 15.08.1
8 

Drøftes med 
tillitsvalgte 

17.09.1
8 

Brannsjefen 17.09.18 

4 Utarbeide stillings-
profiler for avd. ledere  

HR-rådgiver 02.10.1
8 

Drøftes med 
tillitsvalgte 

11.10.1
8 

Brannsjefen 11.10.18 

5 Definere utvalgskrets HR-rådgiver 02.10.1
8 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

11.10.1
8 

Brannsjefen 11.10.18 

6 Utarbeide skjema for 
kompetansevurdering 

HR-rådgiver  02.10.1
8 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

11.10.1
8 

Brannsjefen 11.10.18 

7 Gjennomføre 
kartleggingssamtaler 

Brannsjefen og 
HR-rådgiver 

        25.10.18 

8 Vurdere rettskrav på 
stilling 

HR-rådgiver Legges 
frem på 
møte 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

31.10.1
8 

Brannsjefen 01.11.18 

9 Innbemanning 
avdelingsledere 

HR-rådgiver Legges 
frem på 
møte 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t  

31.10.1
8 

Brannsjefen 01.11.18 
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10 Tilbakemeldings-
samtaler (kartlegging) 

Brannsjefen og 
HR-rådgiver 

        06.11.18 

11 Organisering av 
avdelingsledelse – 
seksjonsledere og 
brigadeledere 

Avdelingsledere 24.10.1
8 

Drøftes med 
tillitsvalgte 

31.10.1
8 

Brannsjefen   

12 Utarbeide stillings-
profiler  

HR-rådgiver 24.10.1
8 

Drøftes med 
tillitsvalgte 

31.10.1
8 

Brannsjefen   

13 Definere utvalgskrets HR-rådgiver 24.10.1
8 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

31.10.1
8 

Brannsjefen   

14 Utarbeide skjema for 
kompetansevurdering 

HR-rådgiver  24.10.1
8 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

31.10.1
8 

Brannsjefen   

15 Gjennomføre 
kartleggingssamtaler 

Avdelingsleder 
og HR-rådgiver 

    15.12.1
8 

    

16 Vurdere rettskrav på 
stilling 

HR-rådgiver Legges 
frem på 
møte 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

01.12.1
8 

Brannsjefen   

17 Innbemanning 
seksjonsledere og 
brigadeledere 

HR-rådgiver Legges 
frem på 
møte 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t  

01.12.1
8 

Brannsjefen   

18 Tilbakemeldings-
samtaler (kartlegging) 

Avdelingsleder  
og HR-rådgiver 

    10.12.1
8 

  31.12.18 

19 Ny ROS-analyse ROS-
arbeidsgruppe 

26.11.1
8 

Brannstyret og 
rep. Skapet 

06.12.1
8 
14.12.1
8 

4 kommune-
styrer 

? 

20 Forebyggende 
analyse 

Forebyggende 
arbeidsgruppe 

26.11.1
8 

Brannstyret og 
rep. Skapet 

06.12.1
8 
14.12.1
8 

4 kommune-
styrer 

? 

21 Beredskapsanalyse ROS 
arbeidsgruppe 

26.11.1
8 

Brannstyret og 
rep. Skapet 

06.12.1
8 
14.12.1
8 

4 kommune-
styrer  

? 

22 Øvrig organisering av 
avdelingene 

Arbeids-
gruppene 

01.04.1
9 

Prosjektgruppen 15.04.1
9 

Brannsjefen 01.05.19 

23 Utarbeide endelig 
organisasjonskart 

HR-rådgiver 01.04.1
9 

Prosjektgruppen 15.04.1
9 

Brannsjefen 01.05.19 

24 Utarbeide stillings-
profiler for evt. andre 
stillinger 

Avdelingsleder 01.04.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

15.04.1
9 

Brannsjefen 01.05.19 

25 Definere utvalgskrets HR-rådgiver 01.04.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

15.04.1
9 

Brannsjefen 01.05.19 

26 Utarbeide skjema for 
kompetansevurdering 

HR-rådgiver 01.04.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

15.04.1
9 

Brannsjefen 01.05.19 

27 Gjennomføre 
kartleggingssamtaler 

Avdelingsleder 
og HR-rådgiver  

01.06.1
9 

        

28 Vurdere rettskrav på 
stilling 

HR-rådgiver 01.06.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

15.06.1
9 

Brannsjefen  01.07.19 

29 Innbemanning HR-rådgiver 01.06.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

15.06.1
9 

Brannsjefen 01.09.19 

30 Tilbakemeldings-
samtaler (kartlegging) 

Brannsjefen og 
HR-rådgiver 

          

31 Si opp/ inngå ny 
særavtale(r) 

ABBV/Røyken/
Hurum 

01.11.1
8 

Drøftes med 
tillitsvalgte 

  Brannsjefen 01.09.19 

32 Lønnsfastsettelse/ 
lønnsharmonisering 

HR-rådgiver 01.08.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

  Brannsjefen 01.10.19 

33 Harmonisere rutiner Arbeids- 01.08.1 Prosjektgruppen   Brannsjefen 01.01.20 
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og prosedyrer gruppene 9 

34 Innmelding/utmelding 
av 110-sentral 

Prosjektleder 01.09.1
9 

Brannsjefen 01.10.1
8 

2 rådmenn/ 
ordførere? 

31.12.18 

35 Avklare forholdet til 
IUA 

Prosjektleder/ 
brannsjefen 

01.08.1
9 

Brannstyret,  
rep. skapet 

01.09.1
9 

4 rådmenn eller 
ordførere? 

31.12.19 

36 Påse at brannsjefene 
tilrettelegger for 
prosessen og er lojale 
i forhold til vedtak og 
behov for vårt nye 
brannvesen 

Styringsgruppe
n 

Fort-
løpende 

Lojalitet fra 
brannsjefene 

  Brannstyret og 
rådmennene i 
Røyken og 
Hurum 

  

 

Endring av roller for prosjekgruppen og styringsguppe 

 

Ettersom det nå er stadfestet hvem som er brannsjef for det nye selskapet må 

prosjektgruppen og styringsgruppen få noe endret mandat. Arbeidgruppenes mandat forblir 

uendret. 

Prosjektgruppens oppgaver må endres ettersom flere av prosjektgruppens medlemmer vil 

være part i saker om innbemanning og er derfor innhabile i behandling av flere av punktene  

i tabellen over. Dette gjelder ikke tillitsvalgte. Det må derfor nedsettes et omstillingsutvalg 

hvor brannsjefen blant annet drøfter følgende med de tillitsvalgte: 

 eventuelle ledige stillinger 

 hvilke stillinger det skal innplasseres i (stillinger hvor flere ansatte er akutelle)  

 stillingsprofiler (hvilke kompetansekrav skal stilles til hver av disse stillingene) 

 utvalgskrets (hvem som er aktuelle å vurdere for innplassering i hvilke stillinger)  

 kompetansevurderinger (resultatet av vurderingene) 

Endringene i mandatene skjer som en konsekvens, ikke bare av inhabilitet blant 

prosjektgruppens medlemmer, men også som konsekvens av at brannsjefen for det nye 

brannvesenet nå er ansvarlig for og har styringsretten for til å bygge sin nye organisasjon. 

 

Prosjektgruppen mandat foreslås  endret til å: 

  

1. Bistå til at ansattes rettigheter og plikter ivaretas gjennom hele prosessen. 

2. Rådgi fremtidig brannsjef med forslag til gevinstrealisering inklusiv krav til 

effektivisering og innsparing 

3. Vurdere, samordne og anbefale vedtak utfra innspill fra arbeidsgruppene 

4. Bistå med innspill til saksfremlegg for politisk behandling. 

5. Tilrettelegge i eget brannvesen for vårt nye brannvesen blant annet med å innføre 

fremtidige prosedyrer tidligere hvis det er mulig, starte harmonisering der det er 

mulig, informere og motivere og følge omstillingsavtalens intensjon. 

6. Gi fremtidig brannsjef råd og innspill på hvordan det bør tilrettelegges på best mulig 

måte for fremtidige ansatte i vårt nye brannvesen. 

 

 

Prosjektgruppen rapporterer fortsatt til prosjektstyret.  

 

Styringsgruppens oppgaver vil først og fremst være å: 

1. Kontrollere at omstillingsavtalen følges 

2. Støtte prosjektgruppen i dens arbeid 

3. Bistå med datainnhenting 

4. Tilrettelegge for fremtidig gevinstrealisering i dagens brannvesen, særlig i forhold til 

harmonisering 

5. Hjelpe dagens brannvesen med å tilrettelegge for vårt nye brannvesen i perioden 

frem til 01.01.2020. 
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Hvordan redusere antall unødige utrykninger 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/253 Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.09.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 
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Feieren i Asker og Bærum 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/361 Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.09.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 

 

 
 

Saksutredning: 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eventuelt 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/67    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.09.2018 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 

 

 

 
 

Saksutredning: 
 

  

 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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