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Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
18/19 19/319        
 Protokoll fra møte 17.06.19  
 
19/19 19/320        
 ROS-analyse samt forebyggende- og beredskapsanalyse ABBR  
 
20/19 19/112        
 Eventuelt  
 

 
 
 
Dette   møtet var utsatt fra 02.09.2019
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18/19   
Protokoll fra møte 17.06.19  
 

Innstilling: 
 

 Godkjenning av møteprotokoll fra møte i Representantskapet 17.06.19 
 

Behandling: 
Det fremkom ingen merknader til protokollen 
 
Vedtak: 

 
 Møteprotokoll fra Representantskapsmøte 17.06.19 ble godkjent 

 
 
19/19   
ROS-analyse samt forebyggende- og beredskapsanalyse ABBR  
 

Innstilling: 
 

Representantskapet anbefaler, på innstilling fra brannstyret, eierkommunene å vedta 
fremlagte risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende brannforebyggende analyse og 
beredskapsanalyse. 
 
Behandling: 
 
Representantskapet syntes at saken var grundig og godt gjennomarbeidet, og at analysen 
var god. De hadde flere innspill på hvordan ROS-analysen med forebyggende- og 
beredskapsanalyse kunne gjøres bedre og mer pedagogisk forståelig. Brannsjefen bes 
revidere dokumentene. 
 
Representantskapet anmoder om at rådmennene oppsummerer og spisser saken før den 
oversendes kommunestyrene. 
 
Etter at brannsjefen har foretatt de endringene som fremkom i møtet sendes dokumentene til 
møtets deltagere pr mail for kvalitetssikring.  
 
 
Vedtak: 
 

Representantskapet anbefaler, på innstilling fra brannstyret, eierkommunene å vedta 
fremlagte risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende brannforebyggende analyse og 
beredskapsanalyse etter at de endringene som fremkom i møtet er foretatt. 
 
 

 
 
20/19   
Eventuelt  
 

Det fremkom ingen saker under eventuelt 
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Arkivsak
19/00036-1
Saksbehandler
Anne Hjort

1

Behandles av Møtedato
Representantskapet 12.12.2019

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023 MED HANDLINGSPLAN 2020

Brannstyretsforslagtil vedtak:
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Representantskapet fastsetter ABBR sin Økonomiplan 2020-2023 slik den er presentert i
denne sak, ogtar handlingsplan 2020 til orientering.

Saksutredning:
Følgende fremkommer av Lov om interkommunale selskaper:

§ 20. Økonomiplan
Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til
grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal
omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter,
forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av
disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede
gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om økonomiplanens innhold.

Vedlagt følger forslag til økonomiplan 2020-20223 med handlingsplan 2020.

01.01.2020skal de to kommunale virksomhetene Røyken brann og redning (RBR) og Hurum
brannvesen (HBV) slås sammen med Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) og få navnet
få navnet Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR). På det tidspunkt økonomiplanen
legges frem for behandling er detfortsatt noen usikkerheter i forhold til blant annet
grunnlagsdata fra RBR og HBV. Langtidsbudsjett 2020 -2023 er det første langtidsbudsjettet
på formelt rapporteringsnivå forABBR. Grunnlaget for budsjettet baserer seg på historiske
tall, framtidige behov og effektivisering som følge av sammenslåingen. Utgangspunktet er
rammebetingelsene som ble beskrevet i økonomiplan 2019-2022. Målet for
budsjettprosessen har vært å redusere usikkerhetsmomentene som ble beskrevet i
økonomiplanen, gjennom analyser av grunnlagstall fra dagens tre brannvesen. Det
understrekes at budsjettet må sees på som et særdeles «rundt» estimat, da det fortsatt er
flere usikkerhetsmomenter knyttet til det nye brannvesenet.

Følgende usikkerhetsmomenter kan gi store økonomiske konsekvenser:
1. Pensjonskostnader (Det er fortsatt uavklart om nytt selskap får fortsette som kunde

hos KLP)
2. Inntekstvekst/kostnader knyttet til ABBR sine bolig/bedriftsalarmer
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3. Endringer i sentralt og lokalt lønns- og avtaleverk inklusiv endring av regler om 
særaldersgrenser. 

4. Økt brukerbetaling knyttet til nødnett, antagelig fra 2021, men kostnadsnivået er 
foreløpig ikke kjent 

5. Krav om utvidet vekteropplæring og kostnader knyttet til dette (får ikke innvirkning for 
2020) 

6. Samlokalisering av ny felles 110-sentral med Oslo politi sin 112 sentral (sannsynligvis 
ikke i denne planperioden).  

 
Økonomiplanen har i tillegg til lovfestet innhold også en tekstdel som beskriver 
rammebetingelser, samfunnsutvikling og utfordringer de neste 4 årene. Økonomiplanen er 
grunnlag for budsjettarbeid og utarbeidelse av årlige handlingsplaner.  
 
Etter selskapsavtalen skal styret vedta handlingsplan for brannvesenet. Handlingsplan for 
2020 presenteres i samme dokument som Økonomiplan 2020-2023. 
 
Særskilte utfordringer 2020-2023 

• Vårt nye brannvesen (ABBR) fra 2020. Innkjøring og løpende tilpasninger vil være 
nødvendig for å utnytte ressursene effektivt. 

• Vurdere om boligtilsynet skal utføres av ABBR. 

• Ivareta risikogruppene ved å flytte ressurser fra arbeid med bekymringsmeldinger, til 
systematisk arbeid for å markedsføre og forebygge at innbyggere i utsatte grupper 
ender som «bekymringsmeldinger».  

• Brannstasjoner: Ny stasjon på Tofte (2021/2022), Griniveien i Bærum/Fornebu 
(2024), oppgradering av Gjettum brannstasjon.  

• Utvikle samarbeid med andre brannvesen, øvrige nødetater og andre organisasjoner. 
Øving av nasjonal enhetlig ledelsessystem (ELS) må prioriteres i perioden.  

• Bruk av resultatene fra benchmarkings-prosjektet til å utføre de riktige oppgavene på 
en riktig måte og kostnadseffektivt. 

• Alarmtjenesten: Mange sterke konkurrenter på boligalarm som tilbyr lavere priser og 
rask lansering av nye teknologiske produkter. 

• Medarbeidere: Det må legges stor vekt på å ta vare på, samt utvikle de menneskelige 
ressursene og den samlede kompetansen som finnes i selskapet.  

 
 
 
Anne Hjort 
Brannsjef 
 
 
 
Vedlegg: Økonomiplan med handlingsplan 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent.  
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Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i, 
der ingen skal skades eller omkomme i brann. 

 

 
 

 
Fra 1.1.2020 blir Asker og Bærum brannvesen, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen samlet 
i ett interkommunalt selskap. Det nye brannvesenet vil dekke et stort geografisk område, fra Tofte i sør 
til Lommedalen i nord, og ha beredskap for rundt 221 000 innbyggere. For innbyggerne i nye Asker og 
Bærum kommuner betyr et felles brannvesen solid beredskap, målrettet brannforebyggende arbeid og 
mannskaper med spesialkompetanse som kan håndtere store, komplekse hendelser.  

 
For brannmannskapene betyr sammenslåingen en mer robust organisasjon, sterkere fagmiljø, 
tilrettelagt branntjeneste og forhåpentligvis en mer utfordrende arbeidsplass. 

Økonomiplan 2020-2023 
med handlingsplan 2020 
Asker og Bærum brann og redning IKS 
 

Vedlegg 1 
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1. Sammendrag – budsjett 2020 – 2023  
Dette kapittelet har til hensikt å tydeliggjøre hovedlinjene i budsjettforutsetningene for de 
enkelte budsjettår i planperioden.  
 
Langtidsbudsjett 2020 – 2023 (samme tallmateriale som foreløpig langtidsbudsjett 2020-2023) 
er det første langtidsbudsjettet på formelt rapporteringsnivå for nye Asker og Bærum brann og 
redning IKS (ABBR), der Røyken brann og redning (RBR) og Hurum brannvesen (HBV) er 
virksomhetsoverdradd til Asker og Bærum brannvesen IKS. 
Grunnlaget for budsjettet baserer seg på historiske tall, framtidige behov og effektivisering 
som følge av sammenslåingen. 
 
Foreløpig langtidsbudsjett 2020-2023 ble vedtatt i representantskapsmøte 17.06.2019. Siden 
møtet i juni er det gjennomført lønnsforhandlinger og vedtatt ny lokal særavtale for 
heltidspersonell. Lokal særavtale for deltidspersonell vil bli utarbeidet i løpet av november 
måned. Da det ved nye beregninger ikke er vesentlige endringer i tallmaterialet presentert i 
foreløpig budsjett 2020-2023, har vi valgt å beholde det samme tallmaterialet ved fremleggelse 
av langtidsbudsjettet for 2020-2023.. Det understrekes at budsjettet må sees på som et 
«rundt» estimat, da følgende usikkerhetsmomenter kan gi store økonomiske konsekvenser: 
 

1. Pensjonskostnader (fortsatt uavklart om nytt selskap får fortsette som kunde hos KLP) 

2. Inntekstvekst/kostnader knyttet til ABBRs bolig/bedriftsalarmer 

3. Endringer i sentralt og lokalt lønns- og avtaleverk inklusiv endring av regler om 

særaldersgrenser. 

4. Økt brukerbetaling knyttet til nødnett, antagelig fra 2021, men kostnadsnivået er 

foreløpig ikke kjent 

5. Krav om utvidet vekteropplæring og kostnader knyttet til dette (får ikke innvirkning for 

2020) 

6. Samlokalisering av ny felles 110-sentral med Oslo politi sin 112 sentral (sannsynligvis 

ikke i denne planperioden).  

 

Det er i dette langtidsbudsjettet ikke tatt hensyn til eventuelle kostnader som vil påløpe hos 
ABBR ved bygging av ny brannstasjon på Tofte, Fornebu eller Griniveien eller ved en 
eventuell total renovering av Gjettum brannstasjon. 
 

Særskilte utfordringer 2020-2023 

• Vårt nye brannvesen (ABBR) fra 2020. Innkjøring og løpende tilpasninger vil være 

nødvendig for å utnytte ressursene effektivt. 

• Vurdere om boligtilsynet skal utføres av ABBR. 

• Ivareta risikogruppene ved å flytte ressurser fra arbeid med bekymringsmeldinger, til 

systematisk arbeid for å markedsføre og forebygge at innbyggere i utsatte grupper 

ender som «bekymringsmeldinger».  

• Brannstasjoner: Ny stasjon på Tofte (2021/2022), Griniveien i Bærum/Fornebu (2024), 

oppgradering av Gjettum brannstasjon.  

• Utvikle samarbeid med andre brannvesen, øvrige nødetater og andre organisasjoner. 

Øving av nasjonal enhetlig ledelsessystem(ELS) må prioriteres i perioden.  

• Bruk av resultatene fra benchmarkings-prosjektet til å utføre de riktige oppgavene på 

en riktig måte og kostnadseffektivt. 

• Alarmtjenesten: Mange sterke konkurrenter på boligalarm som tilbyr lavere priser og 

rask lansering av nye teknologiske produkter. 

• Medarbeidere: Det må legges stor vekt på å ta vare på, samt utvikle de menneskelige 

ressursene og den samlede kompetansen som finnes i selskapet.  
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1.1 Driftsbudsjettet  
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:  

• Vekst i alarmabonnementsinntekter – 3% 

• Inntekter i forbindelse med unødige utrykninger er holdt på samme nivå som påløpt i 

2018.  

• Lønnsvekst = 3,25% 

• Pensjonskostnader er justert i henhold til lønnsvekst 

• Prisvekst = 2% 

 
2020 
ABBR vil ha totalt 176 fast ansatte hvorav 21 stk. (deltidsstyrken i Hurum) vil ha en liten 

stillingsprosent (1,25%). Det er lagt opp til et stramt driftsbudsjett for å klare innsparingskravet 

på 3,5 mill. og de planlagte investeringene.  

Det henvises til sak 10/19 som ble behandlet i representantskapet 17. juni 2019, for nærmere 

informasjon rundt budsjettet for 2020.  

2021 

Ingen endringer i forhold til 2020, utover de forutsetninger som er satt opp.  

 

2022 

Det er f.o.m. 2022 lagt til grunn at ABBR slipper grunnbidraget på kr. 7,8 millioner ved betaling 

av kostnader knyttet til drift av felles 110-sentral med Oslo brann og redning (OBRE). Fra 2022 

skal de totale kostnadene fordeles etter innbyggerantall. Dette vil gi en kostnadsbesparelse på 

rundt kr. 5 mill. per år.  

 

2023 

Ingen endring utover de forutsetningene som er satt opp og endringen under år 2022.  

 

1.2 Investeringsbudsjettet 
Se punkt 5.4 for utdypende informasjon vedr. de ulike investeringene  
 

2020  
  

Investeringer:  
Brannbåt – Tofte 1 000 000 

Røykdykkerutstyr 2 500 000 

Varmesøkende kamera 300 000 

Farlig gods henger/container med utstyr 500 000 

Minibuss/kombibil 875 000 

Egenkapital innskudd – KLP 1 100 000 

Sum: 6 275 000 

  

Salg:  
Salg av kombibil -100 000 

Sum salg: -100 000 
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2021  
  

Investeringer:  
Mannskapsbil – Tofte 4 850 000 

Kombibil – Tofte 900 000 

Vanntankbil – Røyken 3 600 000 

Røykdykkersamband (radioer/garnityr) 3 000 000 

Hjelmer m/lykt 600 000 

Egenkapital innskudd – KLP 1 141 250 

Sum: 14 091 250 

  

Salg:  
Salg av vanntankbil  -100 000 

Sum salg: -100 000 

 
 
 

2022  
  

Investeringer:  
Kommandobil  937 500 

Mannskapsbil – Gjettum 4 950 000 

Mannskapbil – Fornebu 4 950 000 

Vanntankbil – Asker 3 600 000 

Tetra-terminaler 1 500 000 

Egenkapital innskudd – KLP 1 184 047 

Sum: 17 121 547 

  

Salg:  
Salg av 2 mannskapsbiler og vanntankbil  -2 400 000 

Sum salg: -2 400 000 

 
 
 

2023  
  

Investeringer:  
Mannskapsbil – Asker 5 050 000 

Mannskapsbil – Røyken 5 050 000 

Egenkapital innskudd – KLP 1 222 528 

Sum: 11 322 528 

  

Salg:  
Salg av 2 mannskapsbiler -2 000 000 

Sum salg: -2 000 000 
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2. Rammebetingelser  
Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldene brannlovgivning, risiko- og 
sårbarhetsanalysen med forebyggende analyse og beredskapsanalyse, samt de økonomiske 
rammer som kommunene tildeler. Det må være samsvar mellom brannordningens 
forutsetninger og brann og redningsvesenets økonomiske rammer.    
 

2.1 Lovgivning 
Av brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 fremgår det at brannvesenet skal: 

 
a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer 

ved brann, brannverntiltak, opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker 
b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig 

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

krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann 
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse 
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller utenfor 

den norske territorialgrensen 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 

2.2 Selskapsavtalen  
Selskapsavtalen for ABBR IKS fastsetter bl.a. brannvesenets formål og de styrende organers 
sammensetning og oppgaver. De viktigste styringsdokumenter er økonomiplan, handlingsplan 
og budsjett. 
 
Kommunestyrene vedtar selskapsavtalen, risikoanalyse for dimensjonering av brannvesenet 
og utpeker kommunenes representanter til selskapets representantskap, samt fremmer forslag 
til kandidater til styret. Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige 
lokaler for selskapets virksomhet. Det skal utarbeides leieavtaler knyttet til drifts- og 
vedlikeholdsansvar for disse leieforhold. 
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal 

• velge styremedlemmer med varamedlemmer 

• velge styrets leder og nestleder 

• vedta selskapets mål og strategier 

• behandle regnskap, mål og økonomiplan 

• vedta og avhende større kapitalgjenstander 

• vedta å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller 
deltakerne 

• vedta selskapets pensjonsordning 

• fremme forslag til endringer i bemanningen 

• velge revisor 

• fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer 
 

Styret skal blant annet: 

• føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten 

• fremme forslag til budsjett og økonomiplan, vedta brannsjefens virksomhetsrapport 
og fremsette godkjent regnskap i revidert stand til representantskapet 

• fremme forslag til endringer i brannordningen (kommunenes dokumentasjon av 
brannvesen jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 10.)  

• avgi innstillinger til representantskapet 

• inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke gjøres av representantskapet 
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Brannsjefen har det brannfaglige ansvar etter delegert myndighet.  Brannsjefen forestår den 
daglige ledelsen av selskapet og skal følge de instrukser, retningslinjer og pålegg styret har 
gitt. 
 
I henhold til selskapsavtalen skal investeringskostnader og driftsutgifter i selskapet fordeles 
mellom deltakerne med et grunnbeløp fra Asker kommune (ca 8,5 millioner kroner i 2020.) og 
resterende utgifter i samsvar med kommunenes eierandeler som igjen bestemmes av deres 
folketall. Kommunene har like mange stemmer i styret og representantskapet. 
 
Fordelingsnøkkel mellom eierkommunene  
Fordeling av investeringskostnader og driftsutgifter skal vurderes hvert 2. år (1.januar i 
partallsår). Grunnlaget for fordeling skal være et grunnbeløp fra Asker kommune og deretter 
kommunenes folketall. 
           

År Asker Bærum Samlet % Asker % Bærum

2020 94 450 126 724 221 174 42,70 57,30

2021 95 308 127 235 222 543 42,83 57,17

2022 96 240 129 407 225 647 42,65 57,35

2023 97 170 130 496 227 666 42,68 57,32  
Tallene er hentet fra eierkommunene                                                                          

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.3 Nasjonale mål i henhold til St. meld. 35 Brannsikkerhet:  
 

• Færre omkomne i brann  
ABBRs hovedstrategi for å nå dette målet er oppfølging av NOU 2012:4 Trygg Hjemme 
- Brannsikkerhet for utsatte grupper. De viktigste tiltakene vil være å følge opp avtalene 
med kommunene med særlig fokus på forhåndsbestemte og effektive systemer for 
behandling av enkeltsaker. Beredskapsavdelingen og feieren bistår også med å finne 
beboere i utsatte grupper ved å melde fra til forebyggende avdeling ved forhold de 
kommer over i sitt daglige virke ute blant innbyggerne. Meldingene fra disse og andre 
er også et viktig bidrag i dette arbeidet. Forøvrig vil kampanjer som 
«komfyrvaktkampanjen», «røykvarslerens dag» og liknende også bidra i til færre 
omkomne. 

 

• Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 
ABBR følger opp bygninger og områder med uerstattelige kulturhistoriske verdier 
særskilt blant annet registering som særskilt brannobjekt og etterfølgende tilsyn. Fra 
2020 skal selskapet også følge opp brannsikkerheten i den tette trehusbebyggelsen i 
Holmsbu som står på riksantikvarens lister over verneverdig tett trehusbebyggelse. 
 

• Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner  
ABBR følger opp bygninger og områder med kritiske samfunnsfunksjoner. Vi skal i 
perioden planlegge tilsyn, krav om risikovurdering og å øve på innsatser mot branner 
og hendelser som kan lamme kritiske samfunnsfunksjoner i samarbeid med blant annet 
kommunene, nabobrannvesen, andre nødetater og eiere av infrastruktur. 
 

• Styrket håndteringsevne  
Vi skal i perioden øke samhandlingsevnen gjennom utarbeidelse av felles rutiner, 
innsatsplaner og gjennomføre felles øvelser med nabobrannvesen, kommunene, andre 
nødetater og andre som vil delta i katastrofehåndtering. De årlige øvelsen mellom 
brann, politi og helse på pågående livstruende vold (PLIVO) er et viktig tiltak for å 
styrke nødetatenes samlede håndteringsevnen. 
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• Mindre tap av materielle verdier  
Målet skal nås gjennom mer målrettet aktivitet som tilsyn, krav om risikovurderinger, 
flere øvelser i virksomhetene, for ABBR internt og sammen med nabobrannvesen, 
målrettet opplæring, innføring av nye dataverktøy som effektiviserer informasjon om 
skadeobjektet til varslede enheter og flere alarmtilknytninger. 

 
Stortingsmelding 35 Brannsikkerhet, er fra 2009. Arbeidet med å påvirke sentrale myndigheter 
til å vedta å utarbeide en ny stortingsmelding om Brannsikkerhet har startet opp. Vi vet ikke 
hvilke endringer det vil bli gjort eventuell ny stortingsmelding, men det er sannsynlig at blant 
annet brannvesenets rolle som aktør i forbindelse med klimaskapte hendelser vil bli forsterket. 
 

2.4 Brannordningen 
Ny dokumentasjon av brann- og redningsvesenet (brannordning) gjeldende fra 1.1.2020 vil bli 
utarbeidet før 31.12.19. ABBR er i henhold til foreslåtte beredskapsanalyse tillagt  
 

• beredskap mot branner og andre akutte ulykker 
ABBV har særskilt beredskap mot 

o trafikkulykker både på vei og jernbane 
o innsats for helse og politi når ABBR er først fremme 
o sjøulykker med brannbåt 
o urban redning/tauredning 
o innsats i terreng sommer og vinter 
o akutt forurensing 
o restverdiredning 
 

• brannforebyggende arbeid - 1 årsverk pr. 10.000 innbygger 
o tilsyn   
o informasjon 
o feiing (privatisert) 
o arbeid rettet mot særskilt utsatte grupper – Trygg Hjemme 

 
Følgende tilleggstjenester skal utføres av brannvesenet   

• mottak av og utrykninger til, brann-, tyveri-, heis- og tekniske alarmer 
 
 

3. SAMFUNNSUTVIKLING   
 

3.1 Demografisk utvikling, Trygg hjemme – Flere omsorgstrengende 
hjemmeboende  
Gruppen av hjemmeboende omsorgstrengende er sterkt voksende. Særlig krevende er 
det at omsorgen er dreid fra institusjonalisering til omsorgstilbud i hjemmet. 
Samhandlingsreformen fører til at stadig flere andre omsorgstrengende flytter i egen bolig 
eller bokollektiv. Sannsynligheten for å omkomme i brann øker vesentlig med alder, slik at 
det vil bli ekstra viktig og jobbe forebyggende mot disse gruppene i årene som kommer.  
 

3.2 Samvirke har blitt en del av redningstjenestens grunnpilarer  
Hyppighet og omfang av ekstraordinære natur- eller menneskeskapte katastrofer eller 
store ulykker øker. 22. juli-kommisjonens rapport påpekte mangelfullt samvirke mellom 
redningsaktørene. Bedre samvirke og økt håndteringsevne vil fortsatt kreve tett 
samarbeid, revisjon av felles rutiner og flere felles øvelser med de som aksjonerer mot 
akutte hendelser samt med kommunenes beredskapsaktører.  
 
Norske brannvesen blir i større grad brukt til både politi- og ambulanseoppgaver, dette 
medfører at brannvesenet ofte må være lenge på skadestedet før politi og helse kommer. 
Etter 1.1.2020 må selskapet regne med å håndtere flere både politi- og helseoppgaver 
lenge før de andre nødetatene kommer i dagens Røyken og Hurum kommuner. 
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Sentral fagmyndighet for brannvesenet (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
-DSB) peker på særlig to konkrete tiltak som bør gjennomføres for å få økt 
håndteringsevne: 

 
- Større nødsentraler  
Konsekvensen av nærpolitireformen er at det skal etableres en felles samlokalisert 110 og 
112-sentral for Oslo, nye Asker og Bærum i Oslo. Det er ikke fastsatt dato for denne 
sentralen. Felles, midlertidig 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo på Lysaker ble satt i 
drift 1.3.2017. Denne sentralen vil bli utvidet til å dekke Røyken og Hurum fra 1.1.2020. 
 
Midlertidig 110-sentral er innarbeidet i langtidsbudsjett 2020 – 2023.  

 
- Større nødetater og felles «nødetatsgrenser»  
Asker og Bærum politidistrikt er slått sammen med Oslo politidistrikt. Dette politidistriktet 
skal også dekke dagens Røyken og Hurum kommuner. Felles politidistrikt og felles 110-
sentral med Oslo har forsterket og utviklet samarbeidet med Oslo brann- og redningsetat 
(OBRE). Røyken brann og redning og Hurum brannvesens samarbeid med Sørøst 110, 
Drammensregionens brannvesen IKS og politi og helse i denne regionen vil etter all 
sannsynlighet utvikle selskapets samarbeid med disse nødetatene. 
 

3.4 Ny utdanning for nye utfordringer  
Det arbeidet med å etablere en toårig fagskole for brann- og redningsvesen. Den 
offentlige fagskolen planlegges etablert, men det er heller ikke i årets stortingsbudsjett satt 
av midler til denne etableringen. Som følge av det er det høyst uvisst når ny fagskole blir 
etablert og vi kan med rimelig grunn anta at 2021 som oppstart utgår. Rekruttering av 
ferdigutdannede brannkonstabler vil medføre både faglige og økonomiske endringer for 
brannvesenet etter etableringen av den nye fagskolen. Opplæringskostnader vil bli 
redusert, men det vil antagelig komme økte lønnskrav for brannmannskaper. I 
planperioden må brannvesenet etter all sannsynlighet tilrettelegge for å ta imot 
praksisstudenter. Fagskolen må dekke kostnadene for praksisveilederne som skal 
tjenestegjøre i det enkelte brannvesen, men dette er ikke avklart. Det er ikke satt av 
midler til tilrettelegging for praksisstudenter. 
 
Lederutdanning i brannvesenet er foreslått lagt på høgskolenivå. Det er ikke fattet vedtak 
om hvor, eller når høgskolen skal etableres.  
 

3.5 Trafikkutvikling  
Trafikkbelastningen er høy og økende i Asker og Bærum. Utrykningslederne ved hver 
brannstasjon skal ivareta beredskapen i sitt distrikt på best mulig måte og ta hensyn til de 
utfordringer som følger med stadig høyere trafikktetthet. Brannstasjonene i nord er 
geografisk godt plassert, sett i forhold til det distriktet vi dekker og i forhold til eksisterende 
veinett. På Hurumhalvøya er det større avstand mellom brannstasjonene samtidig som 
trafikkutviklingen på blant annet Røykenveien og E134 er økende. 
 

3.6 Befolkningsøkning 
Dimensjonering av brannvesen er regulert i Forskrift om organisering og dimensjonering 
av brannvesen. For hver økning på 10.000 innbyggere skal brannvesenet øke sin 
forebyggende innsats med ett årsverk. For hver økning på 70.000 innbyggere skal 
brannvesenet øke sin beredskapsmessige innsats med ett innsatslag (4 brann-
mannskaper i helkontinuerlig skift). Forventet innbyggertall i Asker og Bærum kommuner 
vil bare medføre forskriftsmessig økning med en brannforebyggende stilling i planperioden 
(i 2020). Administrativ kapasiteten i alle avdelinger må imidlertid vurderes.  
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3.7 Digitalisering og utvikling  
Våre eiere har fremhevet digitalisering som avgjørende for virksomhetsutvikling. Også i 
brannvesenet finnes det mange muligheter i forhold til digitalisering, for eksempel: 
 

1. Overføring av bilder fra drone eller brannhjelmkamera til innsatsledere og 110-
sentral 

2. Overføring av bygningsdata, lagringsdata, værdata, spredningsmodeller for luft og 
vann m.m. til kartpresentasjon i stabsrom og til skadestedsledelse 

3. Eksponeringsregistrering på brannmannskaper via måleutstyr på verneutstyr 
4. Elektronisk røyk- og kjemikaliedykkerlogging 
5. Vedlikeholdsovervåkning av kjøretøy og utstyr 
6. Dashbordkamera for å dokumentere utrykningskjøring og eventuell innsats på 

skadestedet 
7. Overvåking av byområder med varmesøkende kamera for branndeteksjon 
8. Elektroniske opplæringssystem for teoretisk kompetanseheving 
9. Effektiv bruk av videokonferansesystem 
10. Videreutvikle arbeidet med benchmarking 
11. Overføring av farlig gods, objektsinformasjon og HMS- til bærbare nettbrett i 

brannbilene. 
12. Digital rapportering fra kontroll og testing av utstyr med automatisk overføring til 

avvikssystemet 
13. Digitale årshjul og gjøremålsliste for HMS-prosesser og avdelingsvise prosesser 
14. Aktiv bruk av nye tilgjengelige data som nasjonal statistikk for brann (BRIS), 

stabsverktøy med nye kartapplikasjoner 
15. Digitalisering av sykmeldinger, foreldrepermisjoner og sykelønnsrefusjoner 
16. Digitalisere flest mulig tjenester for innbyggerne og virksomheter med mål om å 

forenkle og effektivisere saksgang, meldinger og søknadsprosesser.  
 

Brannvesenet vil arbeide for å ta i bruk digitale løsninger som vurderes som nyttige og 
hensiktsmessige. Vi arbeider aktiv med å implementere punkt 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 
og 16. 

 

3.8 Økte krav til endring, omstilling og effektivisering  
Samfunnets forventning om raskere omstilling og effektivisering øker. Også kravet til 
dokumentasjon, rapportering og saksutredning øker. For brannvesenet vil dette medføre 
økt behov for prosjektorganisering for å løse oppgaver, økt behov for samarbeid på 
nasjonalt nivå blant annet for å standardisere, «benchmarke» og lære av hverandre, økt 
krav til kompetanse og krav til alle ansatte om økt endringsvilje og endringstakt. 
 

3.9 Pensjonsalder 
Det er fortsatt stort press på særaldersgrensene i Norge. Det kan være at det blir høyere 
pensjonsalder for blant annet utrykningsmannskaper, men det vil antagelig ikke skje i 
denne planperioden. Det vil kunne gi ABBR nye utfordringer med å tilrettelegge for 
brannmannskaper i utrykningstjenesten, som ikke lenger oppfyller helsekravene for 
røykdykkere.  

 

3.10 Miljøavtrykk  
Kravet til å velge miljøvennlige løsninger for alle deler av virksomheten, inklusiv å fase ut 
fossilt drivstoff, vil også ramme norske brannvesen. ABBR vil måtte lage en plan for dette i 
løpet av planperioden. 
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4. SÆRSKILTE UTFORDRINGER 2018-2021 
 

4.1 Konsolidering av ABBR  
Arbeide med å etablere ABBR har vært ressurskrevende og har tæret på brannvesenets 
administrative kapasitet til andre utredinger og større endringer. Prosessen har medført 
en gjennomgang av alle virksomhetens oppgaver og virkemidler med særlig fokus på 
tjenestekvalitet og effektivisering. Mange oppgaver fra dette arbeidet må tas med videre 
inn i denne planperioden. ABBR må også tilpasse seg at Nye Asker kommune antagelig 
vil ha noe endrede forventninger og krav til brannvesenet. 
 
Brannmannskaper fra ABBV må få kunnskap om risikoobjekt på Hurumhalvøya, på 
samme måte som mannskaper fra RBV må få kunnskap om risikoobjekt i «gamle Asker» 
og Bærum. De som skal tjenestegjøre i overordnet vakt (vakthavende brannsjef) må gjøre 
seg kjent i hele distriktet. 
 
 

4.2 Feietjenester for boliger og fritidseiendommer  
Feieren er en viktig og ressurs i det forbyggende arbeidet mot privatpersoner. I 
planperioden må det utredes om tilsynsdelen av denne tjenesten skal tilbakeføres til 
brannvesenet. 
 

4.3 Brannstasjoner  
Det skal bygges en ny brannstasjon på Tofte til erstatning for dagens brannstasjon som vil 
stå ferdig i 2021 – 2022. Den fremtidige brannstasjonsstrukturen i Bærum etter all 
sannsynlighet bestå av en brannstasjon på Gjettum, en ny brannstasjon på Griniveien og 
en på Fornebu. Alle stasjonene skal ha plass til et vaktlag med tilhørende fasiliteter (liten 
stasjon). Funksjonene på dagens Bekkestua brannstasjon skal etableres ved en av de 
andre stasjonene i Bærum (verksteder, lager, slangevask og slangetårn, samt kontorer for 
forebyggende avdeling m.m.). Bærum kommune har startet opp «Mulighetsstudie 
brannstasjoner (Fornebu og Griniveien)» Prosjektet er i konseptfasen og er begge 
brannstasjonene er foreløpig planlagt ferdigstilt i 2024. Gjettum brannstasjon bør 
totalrenoveres. Vi mener dette vil være mer kostnadseffektivt å se på de tre 
brannstasjonene i Bærum under ett.  
 
Det er ikke lagt inn midler til prosjektoppfølging i forbindelse med nye brannstasjoner i 
planperioden. 

 

4.4 Utvikle samarbeid med andre nødetater og andre organisasjoner  
Det nasjonale målet er økt håndteringsevne. Vi må derfor fortsette å utvikle samarbeidet 
med eksisterende og nye samarbeidspartnere om beredskap, utstyr, kompetanse, 
planverk og øvelser. Samarbeidspartene vil blant annet være: 

• Nabobrannvesen, særlig Oslo brann- og rednings etat som utvarsles fra samme 
110-sentral som ABBR. 

• Politi og helse  

• Nødsentraler i og utenfor eget varslingsområde (110, 112, 113, HRS, 
Vegtrafikksentraler) 

• Sivilforsvaret og andre offentlige beredskapsorganisasjoner 

• Eierkommunene 

• Offentlige og private leverandører av vei, vann, strøm, tele og lignende 

• Andre offentlige og private virksomheter m.m. som bergingsselskap, entreprenører 
og skipstrafikk 

 
Krav om økt håndteringsevne medfører også krav om økt intern kompetanse og kapasitet 
i forhold til nye risikoområder. For brannvesenet må særlig kunnskap og innsatsevne mot 
ledelse av store innsatser, samvirke, naturskapte hendelser, terror og farlig gods generelt 
prioriteres. Øving av nasjonal enhetlig ledelsessystem (ELS) må prioriteres i perioden. 



22/19 Økonomiplan 2020 - 2023 med handlingsplan 2020 - 19/00036-1 Økonomiplan 2020 - 2023 med handlingsplan 2020 : Vedlegg - Detaljert økonomiplan 2020-2023 og handlingsplan 2020

 
 

12 

Sivilforsvaret i Oslo/Akershus må trolig snart flytte ut av sine lokaler på Grorud. 
Sivilforsvaret ser på muligheten for å flytte deler av sin virksomhet til Bærum i forbindelse 
med etablering av de nye brannstasjonene. Dette vil kunne øke det allerede gode 
samarbeidet mellom sivilforsvaret og brannvesenet.   

 

4.5 Utvikle bruk av øvingsanlegget på Isi  
Øvingsanlegget på Isi har blitt oppgradert de senere år, Intern røykdykkeropplæring er 
helt nødvendig for å opprettholde og heve røykdykker-kompetansen. Som følge av at vi 
får mer personell som må øves fra 2020, blir det ganske store endringer i vår 
aktivitetsplan slik at vi kan opprettholde en høy grad av produksjon. Trolig vil mannskap 
fra en og en stasjon øve på Isi øvingsanlegg, en hel dag av gangen for å gjennomføre alle 
de lovpålagte øvelsene. Vi har i tillegg mange nyansatte og vil få flere som trenger å 
bygge opp sin røykdykkerkompetanse. Øvingsanlegget på Isi er særlig verdifullt i forhold 
til å gjennomføre realistiske og kompetansebyggende øvelser. Anlegget har også blitt leid 
ut til andre nødetater/brannvesen, Norsk brannvernforening og flere private aktører til 
ekstern opplæring. Vi arbeider kontinuerlig for å øke bruken av anlegget i planperioden, 
særlig Oslo brann- og redningsetat har ytret ønske om samtrening der, noe vi er 
utelukkende positive til. 
 

4.6 «Benchmarking».  
Brannvesenet må utføre de riktige oppgavene på en riktig måte og kostnadseffektivt. 
Store deler av vår virksomhet er styrt av forskriftskrav. ABBV deltar sammen med 7 andre 
store brannvesen i et benchmarking- og utviklingsnettverk i regi av KS-Bedrift. 
Målsettingen med utviklingsnettverket er «at deltakerne i løpet av 3 år sammen jobber 
frem gode styringsindikatorer for effektivitet og tjenestekvalitet innenfor brann- og 
redningstjenestene». Informasjon om vårt brannvesen i dette nettverket må utvides med 
Røyken og Hurum. ABBR har som mål å få ut effekter av dette arbeidet før det har gått 3 
år. 

 

4.7 Alarmtjenesten  
ABBR reduserer kommunenes behov for overføringer til brannvesenet med inntekter fra 
alarmtjenesten. Alarmtjenesten bidrar i tillegg til at ABBR redder liv og verdier. 
 
I planperioden vil ABBR satse på boligkunder og boligsameier, tilby alarmoverføring fra 
bedrifter og institusjoner samt ta vare på eksisterende kunder slik at brannvesenet kan 
beholde dagens struktur og utnytte de interne ressursene som er til rådighet. Selv om alle 
alarmkunder i Røyken og Hurum skal være overført til 110-sentralen på Lysaker, i vårt 
kundebehandlingssystem (Transfire 8 alarm) og i økonomisystemet for utfakturering 
(Agresso) før 01.01.2020, vil det være mye etterarbeid i forhold til disse kundene. Noen vil 
blant annet få overgangsordninger i forhold til prisharmonisering. Markedets geografiske 
område vil øke, men det er fortsatt ikke vurdert hvor stort geografisk område 
mannskapene kan dekke uten at det går ut over forskriftsfestet innsatstid.  
 
Markedsavdelingen skal drifte alarmtjenesten på en best mulig måte både for kunder og 
ABBR. De skal yte god service, levere god kvalitet på saksbehandlingen og alltid være 
tilgjengelige via kundesenteret.  
 

- ABBR har mindre mulighet til å satse, ta risiko og investere i alarmtilbudet enn våre 

konkurrenter fordi: 

o vi er en liten aktør med mindre handlingsrom  

o alarmtjenesten baseres på restkapasitet i beredskapsavdelingen og er derved 

ikke vår primæroppgave 

o vi stadig er truet av sentrale myndigheters ønske om å stoppe brannvesen i å 

tilby denne tjenesten 
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o vi skal utlyse offentlig anbud på å være brannvesenets samarbeidspartner ved 

montering av alarmanlegg. Vi bruker ikke montører som underleverandør da vi 

ikke kan ta så stor økonomisk risiko  

o Konkurransesituasjonen for boligalarm er hard med sterke konkurrenter som 

tilbyr lavere priser og rask lansering av nye teknologiske produkter.  

ABBR har for den neste 4 års perioden lagt opp til en optimistisk 3 % årlig omsetningsvekst i 
alarmabonnementet. Dette under forutsetning av at det ikke blir vesentlige endringer i 
kundeforholdet til eierkommunene eller de nye betingelsene og prisharmonisering for 
eksisterende kunder i Røyken og Hurum ikke vil påvirke omsetningen negativt. Vi forutsetter at 
alarmtilbudet fra 2020 vil bidra til en positiv vekst i et konkurranseutsatt marked (særlig på 
boligalarm).  
 

4.8 Medarbeider – Human Resource  
Utvikling                                                           

I planperioden må det legges stor vekt på å ta vare på, samt utvikle de menneskelige 
ressurser og den samlede kompetansen som finnes i selskapet. Hovedfokusområder vil 
være: 

o Ivaretagelse av ansatte etter omstilling, ved å skape trygghet i form av rolleklarhet 
og tydelige rolle-forventninger 

o Kartlegge kompetansekrav i de ulike avdelingene og analysere kompetansen til de 
ansatte, slik at riktig og nødvendig opplæring prioriteres. 

o Bistand til å prioritere arbeidsoppgaver og fordele ressurser for hver enkelt 
medarbeider 

o Tydeliggjøring og kompetanseheving i forhold til fagleder- og personallederoppgaver 
o Kompetanseoverføring fra brigadeledere og brannmestre til konstabler og aspiranter 
o Spesialisering i beredskapsavdelingen  
o Å gjøre gode og riktige rekrutteringsprosesser.  
o Å øke IKT-kompetansen i alle avdelinger, men særlig i beredskaps- og administrativ 

avdeling 
o Å bygge opp «skyggefunksjoner» til alle i nøkkelposisjoner 
o Å videreføre det gode arbeidsmiljøet og opprettholde et lavt sykefravær 

 
Lønns- og personalpolitikk  

Lønnsforhandlinger og ny lokal særavtale må være ferdigstilt i god tid innen 31.12.19. 
Overførte arbeidstakere fra Hurum og Røyken skal få nye arbeidsavtaler før 31.12.19. 
Permisjonsreglement må være harmonisert, men arbeidet med å harmonisere 
kvalitetssystem og alle rutiner vil pågå inn i 2020.  
 
ABBV må være konkurransedyktige på lønn. Det kan være at brannvesenet blir utsatt for 
en høyere turnover i kommende perioder. Det kan forebygges med et godt arbeidsmiljø, 
utfordrende arbeidsoppgaver, gode faglige utviklingsmuligheter og konkurransedyktig 
lønn. Budsjettmessig er det planlagt med en lønnsutvikling på 3,25 % pr år i planperioden. 
 

4.10 Miljøavtrykk  
Det vil antagelig ta flere år før vi kan endre drivstofftype (diesel) og kjøre uten kjettinger på 
de store brannbilene. Vi bør imidlertid vurdere å benytte mer miljøvennlige «småbiler». Vi 
bør også vurdere å avvikle ordningen med bruk av privatbil i tjeneste og få flere ansatte til 
å benytte sykkel eller kollektiv transport til jobb der det er realistisk. Dette kan gjøres ved 
motivasjonstiltak og belønning eller ved f. eks å begrense antall parkeringsplasser og å ta 
betalt for å parkere privatbil. Vi må også gå i dialog med eierne om mer miljøvennlige 
brannstasjoner. 
 
Øvelser og innsatser inklusiv bruk av skum, må være så miljøvennlige som mulig. 
Videokonferanser må brukes for å spare miljø og reisetid. Vi går også stadig over til flere 
digitale prosesser, og dette reduserer bruk og kast av papir.  
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Antall ansatte/mulige avganger   

 

  Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk 

Avdelinger: 2020 2021 2022 2023 

Brannsjef/Stab 1 1 1 1 

Administrasjon 7,7 7,7 7,7 7,7 

Forebyggende 25 25 25 25 

Beredskap heltid 112 112 112 112 

Beredskap deltid og HMS 2,3* 2,3* 2,3* 2,3* 

Markedsavdelingen 8 8 8 8 

Sum: 156 156 156 156 

Fast vikar utover 
stillingshjemler   

  

Sum inkl. vikar     

Ansatte i beredskap som kan 
gå av med pensjon  

RBR: 0 
HBV: 1 

ABBV: 6 

RBR: 0 
HBV: 0 

ABBV: 1 

 
 

RBR: 0 
HBV: 0 

ABBV: 2 

 
 

RBR: 1 
HBV: 0 

ABBV: 2 

Dagtidspersonell som kan gå 
av med særaldersgrense eller 
AFP ved fylte 62 år 

RBR: 0 
HBV: 0 

ABBV: 3 

RBR: 0 
HBV: 0 

ABBV: 0 

 
 

RBR: 0 
HBV: 0 

ABBV: 1 

 
 

RBR: 0 
HBV: 0 

ABBV: 1 

Dagtidspersonell som kan gå 
av med alderspensjon ved 
fylte 67 år 

RBR: 0  
HBV: 0 

ABBV: 0 

RBR: 0 
HBV: 0 

ABBV: 0 

 
 

RBR: 0 
HBV: 0 

ABBV: 0 

 
 

RBR: 1 
HBV: 0 

ABBV: 0 
 
* 2 heltidsstillinger og 25 deltidsstillinger 
 

 

5. ØKONOMISK SITUASJON  2020-2023  
Selskapet må regne med en strammere økonomisk situasjon i planperioden: 

o Vi har fått et forventning om innsparing på 3,6 millioner i forbindelse med etablering av 
ABBR 

o RBR og HBV har kommunale vedtak om styrking av brannberedskapen som det ikke er 
funnet midler til i Røyken kommunes og Hurum kommunes budsjetter 

o Behov for innsparinger fremover for våre eierkommuner (ref. deres handlingsprogram 
for 2020-2023): 

o Bærum kommune: «I forslag til omstillinger er det lagt inn 0,7 prosent 
effektivisering fra 2022» 

o Asker kommune: «Rådmannen legger opp til en omstilling og effektivisering på 
250 mill. kroner i fireårsperioden».  
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5.1 Inntekter  
ABBR har for den neste 4 års perioden lagt opp til en optimistisk 3 % årlig vekst i 
abonnementsinntektene (alarmtjenesten). Dette under forutsetning av at det ikke blir 
vesentlige endringer i kundeforholdet til eierkommunene og at betingelsene i alarmtilbudet til 
ABBR vil bidra til en positiv vekst i et konkurranseutsatt marked (særlig på boligalarm).  
 
Inntekter i forbindelse med unødige utrykninger er holdt på 2018 nivå for hele perioden. 
Årsaken er at vi vil fortsette jobben med å få redusert antall unødige utrykninger, og tar derfor 
ikke høyde for flere gebyrer, til tross for en forventet vekst i alarminntektene på 3%.  
 
Vi har lagt inn en forventning om blant annet å kunne fortsette med følgende typer 
inntektsbringende oppgaver:  
 

• ABBV: 
o service på nøkkelbokser 
o saksbehandlingsgebyr ved fyrverkerisalg 
o service på terrenggående kjøretøy (2 stk Argo) tilhørende Bane Nor 

• RBR: 
o vaktmestertjenester og merarbeid i kommunale bygg etter stengetid 
o dekkhotell/hjulskift for kommunale biler 
o utleie av eget trimrom 
o ettersyn av hydranter og brannkummer 

 
Inntektene RBR har i dag i forbindelse med Trygghetsalarmer er tatt ut, da dette overføres til 
trygghetsalarmleverandør i nye Asker.  
 
Sykelønnsrefusjoner og refusjon ved fødselspermisjoner er basert på erfaringstall fra tidligere 
år.  
 

5.2 Kostnader  
Det er lagt opp til en årlig lønnsøkning (helårsvirkning) på 3,25 % i planperioden.  
ABBR følger Hovedtariffavtalen (HTA) og Sentral Forbundsvis Særavtale (SFS 2404). 
Brannvesenet må regne med generelt større prosentvis økning av lønnsutgifter enn 
kommunene for øvrig. Dette skyldes blant annet følgende forhold: 
 

• Store brannkonstabelgrupper som ofte får lønnsøkning på grunn av lavtlønnsløft 

• Stadig økning av tillegg for vaktmannskaper ved endringer i både HTA og SFS 2404 

• Mange ulike stillingsnivå og sikringsbestemmelser som sikrer ledere høyere lønn enn 
underordnede 

 
Forebyggende avdeling økes med et årsverk i 2020 fordi det samlede innbyggertallet 
overstiger 220.000 innbyggere. 
 
Utrykningsstyrken har siden 1987 fulgt en skiftordning med gjennomsnittlig 42 timers 
arbeidsuke. Sentrale forhandlinger kan medføre redusert arbeidstid for utrykningsstyrken. 
Dette vil innebære at det vil bli nødvendig å etablere en ny skiftordning, hvor man må øke 
antall brigader/vaktlag fra nåværende 4 til 5. En slik arbeidstidsendring vil gi store 
merkostnader. Dette har vi ikke tatt hensyn til i planperioden. 
 
Selskapet har selvrisiko for AFP. ABBR vil arbeide aktivt for å beholde de ansatte lengst mulig 
i jobb og har seniorpolitiske tiltak for ansatte som kan ta ut AFP. 
 
Fremtidige pensjonskostnader er lagt inn basert på pensjonskostnadene de tre 
brannvesenene har i 2019 tillagt fremtidig lønnsvekst. Når personell fra RBR og HBV blir meldt 
inn fra 1.1.2020 i KLP (eller annen pensjonskasse) vil det bli foretatt en aktuarberegning som 
forhåpentligvis vil gi oss et bedre estimat for fremtidige pensjonskostnader. 
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ABBR skal kjøpe nødalarmeringstjenester og utalarmering til automatiske alarmer fra Oslo 
brann- og redningsetat (OBRE). Både OBRE og ABBR skal betale et grunnbidrag på 7,8 mill. 
for lovfestede tjenester. De resterende utgiftene for lovfestede oppgaver skal fordeles pr. 
innbygger. Både OBRE og ABBR betaler et fastbeløp pr kunde på kr. 450,- for tilknyttede 
alarmanlegg, uavhengig av alarmtype. 
 
I tråd med «Vertskommuneavtalen» mellom Oslo kommune og Asker kommune og Bærum 
kommune vedr. felles 110-sentral er kostnadene fordelt etter folketallet fra 2022 
(grunnbidraget bortfaller). Dette innebærer en besparelse på rundt kr. 5 mill. Det kan være at 
innsparingen bortfaller helt eller delvis, hvis det viser seg at det blir nødvendig med en utvidet 
vekteropplæring av eget personell og personell i 110-sentralen, samt behov for økt bemanning 
i 110-sentralen. 
 
Oppdragssystemet (Vision) som ble levert til 110-sentralene med den første Nødnetts-
leveransen er i «end of life» og må skiftes ut. Denne investeringen må 110-sentralene gjøre 
selv. Det er satt i gang et prosjekt mellom alle dagens 110-sentraler for å anskaffe likt 
oppdragssystem så sentralene kan ta over for hverandre ved nedfall. Innvesteringen vil 
antagelig bli gjort i planperioden, men fordi vi ikke har opplysninger om kostnadsnivå 
eller hva det vil bety for ABBR er ikke dette tatt hensyn til i økonomiplanen. 
 
Rammebetingelsene for nødnettets betalingssystem er angitt i St.prp. nr. 30 (2006-2007) om 
igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett.  ABBR betaler en fast 
lisensavgift pr. radioterminal. På sikt kan det være at lisenskostnader vil bli fordelt i forhold til 
bruk eller pr. innbygger i stedet for pr. terminal. Fordeling etter bruk kan gi reduserte kostnader 
da politi og helse bruker terminalene langt mere enn brannvesenet. Fordeling pr innbygger vil 
bety en betydelig kostnadsøkning for selskapet. Dette er det ikke tatt høyde for i perioden 
2019-2022.  
 
Husleiekostnadene antas å øke i takt med KPI som vi har lagt på. 2 % p.a. Det er skrevet i 
intensjonsavtalen mellom Nye Asker kommune og Bærum kommune følgende under punkt 3g: 
«Beregnet husleie for nye og eksisterende brannstasjoner skal baseres på et like-
behandlingsprinsipp for alle brannstasjoner. Dagens husleienivå er anslått til ca 600-700 
kr/m2».  

 
5.3 Eksterne finansieringsinntekter 
Renteinntekter 
Vi har valgt å beholde posten på et jevnt nivå i planperioden.  
 

5.4 Investeringer  
Vi har i vårt langtidsbudsjett lagt inn behovet for å anskaffe nytt røykdykkerutstyr (2020) og 
nytt røykdykkersamband (2021). Vi har også lagt inn kjøp av nye vanntankbiler og 
mannskapsbiler. Det skal avholdes en stor brannmesse (Interschutz Der Rothe Hanh) i 
Hannover mellom 15 juni og 20. juni 2020 som vi ønsker å få med oss, før det tas beslutninger 
om hva de ulike kravspesifikasjonene skal inneholde. Det vil bil bli opprettet flere 
arbeidsgrupper som vil arbeide etter tildelte mandater.  
 
2020  
Brannbåt Tofte: Det er vedtatt (ref. budsjett 2020) å erstatte brannbåten som er plassert på 

Tofte så raskt mulig, da eksisterende brannbåt ikke har en størrelse, motor eller annen 

utrustning som er egnet for de brann- og redningsoppgaver som den er satt til å utføre. 

Det ble høsten 2019 sendt ut tilbudsinnbydelse til fem tilbydere. Vi mottok fire tilbud og endte 

opp med å gi kontrakten til Skarsvåg Boats AS. Båt som er satt i bestilling er en Skarsvååg 

800B (lengde 7,99 m/bredde 2,75m) med en Suzuki 300HK motor. Båten blir utrustet med en 

nedfellbar baugport som har 1,5 meter bred åpning. Det vil også bli en mindre dør både i 

babord og styrbord rekke hvor det vil være mulig å redde personer opp fra sjø. Den er godt 

egnet som brann og redningsbåt og har god plass til transport av utstyr og personell. Foran 
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styrhuset vil det være mulighet for å plassere liggende eller sittende pasienter. Båten blir 

utrustet med slepepunkt akter for styrhuset.  

 

Ny brannbåt vil bli plassert i egnet båthavn i nærheten av Tofte brannstasjon. Oppgraderingen 

av brannbåten på Tofte vil representere en vesentlig styrket brann- og redningsberedskap, 

samt oljevernberedskap for hele Hurumhalvøya. 

 

Røykdykkerutstyr: ABBV benytter en annen type pressluftapparater med tilhørende masker, 
enn RBR og HBV. Det «nye» brannvesenet må ha samme type røykdykkerutstyr da 
mannskapet i utrykningsstyrken flyttes mellom de forskjellige stasjonene, som følge av fravær, 
kurs, permisjoner med videre. Bæremeisene som benyttes til pressluftapparatene i ABBV er 
slitt og må skiftes ut. Røykdykkermaskene som benyttes i ABBV er nærmere 20 år gamle, 
hvor gummien i maskene begynner å bli hard. I tillegg er det vanskelig å få levert nye 
komponenter til røykdykkermaskene som ABBV benytter.  
 
Varmesøkende kameraer: De varmesøkende kameraene er materiell som blir mye brukt og 
som må skiftes ut med jevne mellomrom på grunn av svekket batterikapasitet, slitte skjermer 
og redusert anvendelsesområde i forhold til teknologisk utvikling i nye kameraer. 
 
Farlig gods henger med utstyr: Det er utstyr innen farlig gods håndtering som trenger å 
skiftes ut/oppgraderes, samt at det er behov for å supplere med mer utstyr. 
 
Minibuss/kombibil: Dette kjøretøyet har stått på tidligere års investeringsplan, men blitt utsatt 
i flere år. Det er behov for å erstatte dette kjøretøyet. 
 

2021 
Mannskapsbilen i Tofte er 12 år gammel. Den har lav kilometerstand, men bør erstattes med 
ny mannskapsbil. Det anbefales ikke å selge den gamle mannskapsbilen, men at denne 
inngår som reservekjøretøy i ABBR. 
 
Kombibil Tofte er et nytt kjøretøy, som vil bli benyttet av dagtidspersonell som er stasjonert 
på Tofte brannstasjon. I tillegg vil det bli benyttet av deltidsmannskapene ved innsatser. 
 
Vanntankbilen i Røyken skal erstatte eksisterende vanntankbil som det er behov for å skifte 
ut på grunn av alder, utilstrekkelig utrustning i forhold til blant annet branninnsatser i tunneler 
(Oslofjord tunnelen spesielt). 
 
Røykdykkersambandet er nødvendig utskifting som følge av at ABBV, RBR og HBV har 
forskjellig røykdykkersamband. I tillegg er det behov for utskifting som følge av flere års bruk. 
 

Hjelmer med lykt: ABBV har en annen type brannhjelmer, enn HBV og RBR. Brannhjelmer 
har begrenset godkjennelsestid og må følgelig skiftes ut ved jevne intervall. 
 
2022 
Kommandobil: Utskiftingen av kommandobilen har blitt forskjøvet i flere år. Den vil være 10 
år i 2022 og bør erstattes.  
 
Mannskapsbilene på Gjettum og Fornebu bør erstattes i 2022 og settes inn som 
reservekjøretøy. Utskiftingsplanen er basert på 6-7 år som «førstekjøretøy» og 6 år som 
reservekjøretøy. Mannskapsbilene selges etter 12-13 år. 
 
Vanntankbilen i Asker har stått på utskiftingsplanen i flere, men blitt forskjøvet. Ytterligere 
utsettelse av utskiftingen frarådes, da kjøretøyet vil nå en alder hvor chassisleverandør ikke vil 
ha samme servicenivå og servicekrav i forhold til leveranse av deler pga. alder. 
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Utskiftingen av Tetra-terminaler er basert på estimert levetid for terminalene og tilhørende 
batterier. 
 
2023 
 
Mannskapsbilene på Asker og i Røyken bør erstattes i 2023 og settes inn som 
reservekjøretøy. Utskiftingsplanen er basert på 6-7 år som «førstekjøretøy» og 6 år som 
reservekjøretøy. Mannskapsbilene selges etter 12-13 år. 
 
Investeringer som ikke er lagt inn i budsjettet 
 
Fagformann idrett i ABBV har utredet behovet for oppgradering av treningsutstyret på våre 
brannstasjoner. Han har sett på mulighetene for å fornye og modernisere spesielt styrkedelen 
av treningstilbudet. Det er ikke til å stikke under en stol at det å fornye, og investere i 
morderne treningsfasiliteter på flere brannstasjoner vil være en kostbar affære. Investeringer i 
et moderne styrkerom bør planlegges og dokumenteres godt slik at man kan fordele 
kostnadene over flere år. Det er ikke satt av penger til dette i det vedlagte 
investeringsbudsjettet men vi håper å kunne få dette til når flere usikkerhetsmomenter i det 
første langtidsbudsjettet til ABBR er fjernet.  
 
Oppdekking av investeringer ved uttak av premiefondet i KLP 
ABBV har tidligere utjevnet investeringsbehovet ved å regulere uttak fra premiefondet i KLP. 
Dette fondet har også gitt god avkastning som har redusert eiernes behov for overføringer.  
Det er brukt tilsammen 22 millioner kroner av fondet til oppdekking av pensjon i løpet av 2018 
og 2019. Fondet beløper seg til 2,15 millioner kroner ved inngangen til 1.1.2020 før eventuelle 
renter/overskudd fra 2019 tilføres fondet. Behovet for overføringer fra kommunene vil dermed 
øke de neste årene, da vi ikke lenger har dette fondet å bruke til utjevning ved større 
investeringer.  
 

5.5 Totalt behov for rammeoverføringer ABBV/ABBR 
ABBV følger budsjettprosessen til eierkommunene noe som medfører at et foreløpig budsjett 
blir presentert for representantskapet i april måned og et endelig budsjett i juni måned. 
Eierkommunene får på den måten den informasjonen de trenger for å legge inn ABBR sitt 
behov i egne forslag til handlingsprogram. Det er enighet mellom ABBR og administrasjonen i 
eierkommunene om at det er viktig med fellesmøter for å diskutere økonomiske rammer før 
foreløpig og endelig budsjett utarbeides.  

 
I tråd med «Intensjonsavtalen» som er inngått mellom Nye Asker kommune og Bærum 
kommune er det lagt inn at Asker kommune fra og med 1.1.2020 innbetaler et fastsatt 
grunnbeløp estimert til kr. 8,5 mill. per år til driften av nye ABBR. Grunnbeløpet er regulert 
med en estimert deflator på 2,3% (i henhold til intensjonsavtalen skal grunnbeløpet for 2020 
baseres på regnskapstall for 2019).  
 
Vi har i denne perioden lagt til grunn fordelingsnøkkelen på 42,6% på Asker og 57,4% på 
Bærum (vedlegg 1). Fordelingen er i henhold til SSBs tabell 11669 per april 2019. Denne 
fordelingen vil endre seg relativt i takt med befolkningsutviklingen og skal justeres hvert andre 
år, første gang basert på folketallet per 1.1.2020 (ref. selskapsavtalens §2).   

 

5.6 Fond 
Røyken brann og redning og Hurum brannvesen har ingen fond med seg inn i det nye 
brannvesenet. ABBV har med seg følgende fond: 
 

• Premiefond – KLP 

• Disposisjonsfond brann 

• Disposisjonsfond investeringer 

• Ubundet kapitalfond 
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Siden eierandelene endres fra 33% til 42,6% for Asker kommune og fra 67% til 57,4% for 
Bærum kommune fra 1.1.2020 har vi lagt inn at Asker kommune skyter inn midler på de 3 
fondene slik at deres nåværende eierandel justeres opp til 42,6% og Bærums nåværende 
andel gjøres om til 57,4%. Det betyr en oppjustering av fondene (ikke premiefondet i KLP):  
 
Ved å utføre denne oppjusteringen vil Asker kommune måtte skyte inn totalt kr. 2,8 mill. ekstra 
i forhold til deres nåværende andel av fondene.  
 
 
 
Premiefond KLP pr. 31.12.2019 – kr. 2,1 mill.      
Fondet er hovedsakelig bygd opp som følge av ny oppsparingsprofil ved overgang fra private 
pensjonskasser til KLP 1.1.2000. 
 
I 2018 og 2019 er det tatt ut til sammen 22 millioner av premiefondet som ABBV har i KLP. 
Målet var å tømme fondet helt i løpet av 2019. Målet er ikke nådd da fondet i løpet av 2019 har 
blitt tilført renter og overskudd fra 2018. Det betyr at det ved inngangen til 2020 vil stå 2,15 
mill. på premiefondet. I tillegg vil det bli tilført renter og overskudd fra 2019 i løpet av 2020.  
 
Det er ikke tatt stilling til hvordan endringen av eierandeler fra 1.1.2020 skal håndteres i 
forhold til bruk av premiefondet.  
 
Pensjonskostnadene er en av de aller største enkeltkostnadene i budsjettet, foruten lønn, og 
viser seg stadig å by på store overraskelser. Det er derfor viktig at eierkommunene er 
forberedt på at tallene kan bli endret i løpet av planperioden.  
 
Disposisjonsfond brann pr 31.12.2019 - kr. 1,5 mill.  
Størrelsen på disposisjonsfond brann ble tatt opp i styresak 28/2012. For å kunne dekke 
kostnader ved uforutsette hendelser relatert til materiell/vedlikehold, samt lønnsutgifter i en 
kortere periode ved langvarige innsatser er det skjermet 1,5 million kroner til dette på 
disposisjonsfond brann. I følge Kommunenes Sentralforbund (KS) er det ikke utarbeidet regler 
eller retningslinjer for størrelse på disposisjonsfond, verken for kommuner, fylkeskommuner 
eller interkommunale selskap.  
ABBR forutsetter at eierkommunene også bygger opp fond for blant annet ekstraordinære 
innsatser som skogbrann 
 
Disposisjonsfond investeringer pr. 31.12.2019 – kr.11,2 mill.  
Det ble i 2011 opprettet et eget disposisjonsfond øremerket investeringer. Fondet skal være et 
supplement til investeringsfondet hvor det kan avsettes midler til fremtidige investeringer.  
 
Ubundet kapitalfond pr. 31.12.2019 – kr. 3,5 mill.  
Fondet kan kun brukes til oppdekking i investeringsregnskapet.  

 

5.10 Gjeldsbyrde 
ABBR har ingen gjeldsbyrde eller garantiansvar (ikke lov i henhold til selskapsavtalens  
§ 12), og vil derfor heller ikke ha utgifter til renter og avdrag i planperioden. 
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Drifts og investeringsbudsjett 
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Langtidsbudsjett 2020-2023 
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Investeringsbudsjett 2020- -2023 
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6. HANDLINGSPLAN 2020 
 

6.1 Særskilte utfordringer 2020 
Følgende av periodens særskilte utfordringer prioriteres i 2020  

• Kulturutvikling 
o utvikle kjerneverdier og en ny visjon 

• Konsolidere, implementere og evaluere prosessen med å etablere ABBR 

• Prioritere, effektivisere og digitalisere administrativt arbeid 

• Lederutvikling: personalledelse og innsatsledelse 
• Utnytte ressursene effektivt (jf. benchmarking) 
• Mer effektiv bruk av IKT-system  

o opplæring i fagsystem (GAT, Simplyer, Locus, StarLeaf) 
o bruk av videokonferanse for å redusere tidsbruk og unødig kjøring 
o Utvikle bedre interne informasjonssystem 

• Øke håndteringsevnen ved å utvikle samarbeidet med andre nødetater og 
nabobrannvesen. 

• Utrede mulighet for avtale om regionale ressurser (drone, båtressurser, innkjøp 
m.m.) 

• Ny organisering av boligtilsynet 

• Feiing av fritidsboliger 

• Trygg hjemme – utsatte grupper 
 

6.2 Målstyringsdokumenter 
 

➢ Utarbeide tertialrapporter og brannsjefens virksomhetsrapport 
 

➢ Utarbeidelse av økonomiplan for 2021 – 2024 med budsjett samt handlingsplan for 
2021 

 

6.3 «Benchmarking»  
 
Mål: Utvikling og benytte etablert system for sammenligning med andre brannvesen  
 

ABBV deltar sammen med 7 andre store brannvesen i et benchmarking- og 
utviklingsnettverk i regi av KS-Bedrift. Målsettingen med utviklingsnettverket er «at 
deltakerne i løpet av 3 år sammen jobber frem gode styringsindikatorer for effektivitet og 
tjenestekvalitet innenfor brann- og redningstjenestene». ABBR har som mål å benytte 
noen av resultatene fra dette arbeidet allerede i 2020. 
 

6.4 Forebyggende avdeling  
 
Mål:  Ingen branndøde og ingen «storbranner»  
 

I alt som skal etableres og utvikles av tiltak/rutiner/planer o.l., skal det innhentes erfaringer fra 

alle tre tidligere brannvesen for å sikre erfaringsoverføring til det nye felleskapet. 

 
Delmål forebyggende avdeling 
 
1. Særskilte satsningsområder:  

a. En vesentlig del av boligbrannene i Asker og Bærum starter i forbindelse med 
matlaging. Komfyrbranner og komfyrvakt var derfor eget satsningsområde i 2018 
og 2019. Spørreundersøkelse, om blant annet komfyrvakt, ble gjennomført i 2018. 
Denne skal gjentas i 2020 for å se utviklingen på dette området. Undersøkelsen 
skal vise om arbeidet har gitt resultater i perioden. Ytterligere tiltak vurderes i 
forhold til resultatet av undersøkelsen. 
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2. Virksomheter 

• Sluttføre risikokartleggingen av de særskilte brannobjektene for å avdekke behovet 
for hyppigheten av tilsyn/andre tiltak.  

• Gjennomføre natt-/kveldskontroller på utvalgte bo- og behandlingsentre og hoteller. 
Erfaringer og informasjon etter kontrollene skal tilflyte alle objekter i samme 
kategori. 

• Gjennomføre tematilsyn/tiltak for ungdomskolene med hensyn til rutiner for 
evakuering ved brann.  

• Kartlegge og vurdere tiltak for et utvalg omsorgsboliger. Utvalget vil bestemmes 
etter kartleggingen.  

• Eksisterende brannsikkerhetsplan for Holmsbu og områdene Follestad og Norcem 
skal vies særlig oppmerksomhet. 

• Det skal gjennomføres ca. 20 tilsyn med gassanlegg.  

• Delta på nasjonale og lokale aksjoner, herunder nasjonal tilsynsaksjon med farlig 
stoff og avfallsanlegg (begge i regi av DSB) og politiets tverretatlige tilsynsaksjon. 

• Gjennomføre befaringer og informere om utvendig lagring og plassering av 
avfallsbeholdere og containere. 

• Avholde to informasjonskvelder om systematisk arbeid med brannsikkerhet for 
styrer i boligselskaper. 

• Kartleggingen av boligblokker bygget før 1985 skal følges opp med hensyn til 
informasjon/oppgraderingsbehov. 

• Virksomheter/bransjer som normalt ikke er registrert som særskilte objekter skal 
kartlegges og vurderes i forhold til aktuelle tiltak og hyppighet for disse. 

 
3. Plan, utvikling og informasjon 
 
Legge føringer for det forebyggende arbeidet 

• Etablere rutiner for: 
o bruk av statistikk fra BRIS Ut i det forebyggende arbeidet for avdelingen 

generelt. 
o evaluering inkludert hvordan evalueringen skal gjennomføres.   

• Evaluere hendelser for å se om det forebyggende arbeidet har hatt ønsket effekt, 
herunder:  

o alle branner med personskade og død 
o alle branntilløp/branner i særskilte objekter 
o alle branntilløp/branner i virksomheter som kunne ført til tap av store materielle 

verdier eller føre til store miljøskader 
o alle branntilløp hos utsatte grupper i egen bolig/bofellesskap 
o brannhindrende tiltak komfyr (tørrkok) 

 

• Kartlegge og evaluere samarbeidspartnere avdelingen har og eventuelt foreslå nye. 
Samarbeidsformene skal evalueres.  

• Kartlegge arbeidet og kontaktpunktene til felles målgrupper og samarbeidspartnere på 
tvers av brannvesenets avdelinger. 
Det skal foreslåes minst ett nytt samarbeidsområde med andre ressurser i 
brannvesenet. 

• Det skal gjennomføres opplæring/oppfriskning for hele avdelingen på 
innovasjonsmetodikken B-L-T (Behov-løsning-test). Metoder for det kontinuerlige 
forbedringsarbeidet skal utvikles. 

• Etablere metode/verktøy for å registrere andre aktiviteter enn tilsyn (for rapportering)i 
§13 objekter. 

• Digitalisere tjenester for innbyggerne for effektiv og brukervennlig behandling 
(Eksempelvis elektronisk skjema for salg og oppbevaring av Fyrverkeri, chatboot, FAQ-
side på nett etc) 

• Det skal etableres en ny felles Facebook-side der vi skal bestrebe å få med oss alle 
tidligere følgere fra de tre foregående brannvesens Facebook-sider. 
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• Et nytt intranett skal etableres og lanseres i hele ABBR 
 

4. Befolkningen generelt 
De som mottar feiertjenester 
Vi skal sikre at feiertjenesten blir gjennomført som beskrevet i avtaler gjeldende fra 
1.1.2020 (Asker) og 1.3.2020 (Bærum).  Dette tilsvarer 6975 tilsyn samt feiing av 8625 
pipeløp i Nye Asker og 9700 tilsyn samt feiing av 8160 pipeløp i Bærum kommune. 
Avtalene omfatter også feietjenester i fritidsboliger. 
 
 
Barn og ungdom 

a. Vi skal tilby alle femåringene i barnehagene i Asker og Bærum å delta i vårt 
opplæringstilbud.  

b. Vi skal tilby alle som går i 4. klasse på barneskoler i Asker og Bærum undervisning 
i forbindelse med Brannvesenets julekalender.  

c. Vi skal gjennomføre tiltak (undervisning/informasjon) for alle 10-klassingene i 
ungdomsskolene.  

 
Nasjonale kampanjer 
Vi skal delta på alle relevante nasjonale kampanjer der DSB har regi eller er 
samarbeidspartner (Aksjon boligbrann, Brannvernuka, Komfyrvaktkampanjen, Åpen dag 
m.fl.). 
 
Lokale arrangement 
Vi skal delta ved lokale arrangementer der kommunene er bestillere.  
Det skal gis informasjon og opplæring rettet mot befolkningen i begge kommunene, 
herunder innbyggertorg og eldresentre 
 

5. Byggesak og annen saksbehandling:  
Alle saker skal behandles innen to uker. Det skal utarbeides rutiner for å sikre dette. 
 

6. Utsatte grupper - «Trygg Hjemme»:  

Antall bekymringsmeldinger skal reduseres gjennom systematiske, målrettede og 

tilpassede tiltak/aktiviteter/prosjekter.  

Det skal etableres ny samarbeidsavtale med Nye Asker. 

Alle relevante forespørsler fra kommunenes ressurser for utsatte grupper skal 

gjennomføres. 

DSB og Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt e-læringstilbud rettet mot aktører som 

arbeider med risikoutsatte grupper. Vi skal bidra til at dette inngår som en obligatorisk 

opplæring i kompetanseplanene til de kommunale virksomhetene dette er relevant for. 

 
6.5 Beredskap  
 
Mål: 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. For deltidsstyrken på Tofte, som 
vil bli en del av ABBR 1.1.2020, er tilsvarende mål om 4 minutter forspenningstid 
på dagtid og 6 minutter på kveld og natt. 

 
Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for 
rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, 
næringsparker og konsentrerte industriområder. 
Innsatstiden 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 
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Delmål beredskapsavdelingen 
 
9. Ingen ulykker eller alvorlige nesten ulykker i forbindelse med utrykning, innsatser eller 

øvelser 
 
10. Gjennomføre tiltak anbefalt i granskningsrapport som omhandlet trafikkulykke med A 3.1 

for å redusere risikoen for at ABBR skal bli involvert i nye alvorlige trafikkulykker 
 

11. Utarbeide ny øvelsesstruktur som en konsekvens av økt antall stasjoner og mannskap 
som må øves. 

 
12. Kartlegge muligheten for å opprette en egen faggruppe med et konkret mandat som kan 

jobbe med videreutvikling av operativ ledertrening i ABBR.  
 

13. Gjennomføre operativ ledertrening på ulike nivå 
 
14. Fortsette å delta aktivt i etablerte arbeidsgrupper for bruk av skjærslukker og CAFS 

(Compressed Air Foam System) 
 
15. Gjennomføre opplæring i bruk av skum  

 
16. Gjennomføre opplæring i slukking av brann i kjøretøy med alternative energibærere 

(strøm, hydrogen, mm.) 
 
17. Gjennomføre kurs i medarbeidersamtaler for ledere av beredskapsavdelingen  

 
18. Jobbe aktivt for å fremskaffe og øve i øvelsesobjekter for kalde øvelser i Asker og Bærum 

 
19. Sammenstille og utarbeide felles enhetlige rutiner/prosedyrer for ABBR 

 
20. Gjennomføre øvelser og opplæring på nye felles rutiner i ABBR 

 
 

6.6 Markedsavdeling 
 

Mål: ABBR skal bidra med å redusere kommunenes behov for overføringer 
med inntekter fra alarmtjenesten. Alarmtjenesten skal i tillegg være med å 
bidra til at ABBR redder liv og verdier. Vi skal fortsatt satse på 
boligkunder og boligsameier, tilby alarmoverføring fra bedrifter og 
institusjoner samt ta vare på eksisterende kunder slik at ABBR kan 
utnytte de interne ressursene som er til rådighet. 

 
 
Delmål markedsavdelingen 2020: 
 
21. 3 % vekst på abonnementsomsetningen under forutsetning av at det ikke blir store 

endringer i kundeforholdet til eierkommunene eller hos eksisterende kunder fra Røyken og 

Hurum. 

 

22. Planlegge og implementere endringer i forbindelse med etablering av ABBR. 

 

23. Utarbeide nytt offentlig anbud for installatørsamarbeid. 
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24. Gjennomføre tiltak for å redusere antall unødige utrykninger. 

 

25. Videreutvikle og implementere oppgraderinger i Transfire 8 Alarm og nytt 

oppdragshåndteringsverktøy. 

 

26. Gjennomføre kvalitetsmessig god saksbehandling inkludert testing av alarmsignaler. 

Respondere på skriftlige henvendelser senest innen 48 timer. Alltid være tilgjengelige på 

kundesenteret mellom kl 8-15 (inklusiv lunsj, ferier, møter etc). 

 
 

6.7 Administrasjon 
 
Mål:  Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal,  

arkiv/saksbehandling, ikt, budsjett, regnskap og rapportering. 
 
 
Delmål administrasjonsavdelingen: 
 
27. Fullføre jobben med oppdatere og eventuelt utarbeide nye KS-dokumenter/reglementer 

/rutiner innenfor det administrative området til ABBR. 
 

28. Etablere innsynsløsning for utvalgssaker (styret/representantskapet) og offentlige 
postlister. 
 

29. Få lagret alle journalpostene som ligger i den historiske basen til 
saksbehandlingsprogrammet ESA (1999-2015), samt ny ESA base (2015-2019) inn i 
arkivkjernen Documaster (alle dokumenter på ett sted).  

 
30. Planlegge elektronisk uttrekk fra Documaster for oversendelse til arkivdepot.  

 
31. Se på hvilke løsninger som finnes for deponering av eksisterende papirarkiv. 

 
32. Utvikle modulbasert lederutviklingsprogram med tilhørende KS-dokumenter. 
 
33. Kartlegge kompetansekrav per avdeling med tilhørende GAP analyse. 
 
34. Digitalisere lønnsprosesser, herunder sykemeldinger. 
 
35. Arrangere åpen dag for kvinner som ønsker å bli brannkonstabel 

 
36. Løpende se på mulige digitaliseringsprosesser som kan effektivisere regnskaps- og 

økonomi området. 
 

37. Forme og utvikle nyopprettet IKT-stilling slik at den dekker de behovene ABBR vil ha 
innenfor fagområdet.  

 
 

6.8 Helse, miljø og sikkerhet  
  
Mål:  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. 
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Delmål helse miljø og sikkerhet: 
 

38. Utarbeide gode statistikker som viser våre innkomne meldinger, avvik og 
forbedringsmeldinger på en slik måte at organisasjonen kan lære av det og redusere faren 
for ulykker og skader.  
 

39. Ingen fraværsskader og færre skader uten fravær enn året før 
 

40. Ikke mer enn 10 skader på materiell, inklusiv skader på brannbiler 
 

41. Følge opp handlingsplan for BHT. 
 

42. Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg. 
 

43. Gjennomføre vernerunder og brannvernrunder ved brannstasjoner og øvingsanlegg og 
følge opp avvik og merknader. 
 

44. Behandle HMS-avvik systematisk og korrekt. 
 

45. Følge opp forfallslisten for internt HMS-arbeid 
 

46. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte. 
 

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

48. Ha en proaktiv tilnærming til sykefraværsoppfølgingen, herunder styrket tilrettelegging for 
alternative oppgaver og krav til dokumentasjon av oppfølgingen.  
 

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

50. Utarbeide handlingsplan for AMU 2020. 
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Behandles av Møtedato
Representantskapet 12.12.2019

TERTIALRAPPORT 2-2019

Brannstyretsforslag til vedtak:
Brannstyret anbefaler representantskapetå fatte følgende vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Saksutredning:

Asker og Bærum kommuner har ingen omkomne på brannstatistikken for 2. tertial 2019, men
en kvinne omkom på grunn av skader hun pådro seg i en brann i en omsorgsbolig i Bærum.
Hun døde så lenge etter brannen at det ikke ble registret som dødsbrann. Hun tilhørte også
en av risikogruppene for å omkomme i brann. Vi har hatt en mindre alvorlig fraværsskade. To
personer omkom i en tragisk trafikkulykke på motorveien 13. mai. 51 personer er skadet i
trafikken pr. 2. tertial, hvorav 45 personer er lettere skadet.

Vi vil ikke nå vårt mål om bare fem personskader da vi ved utgangen av 2. tertial har hatt to
fraværsskader og fem skader på personell uten fravær. Utover dette er ABBV i ferd med å nå
de flesteoppsatte målene i handlingsplanen for 2019, men vi ser at en del forebyggende og
administrative oppgaver må skyves ut i 2020 pga stor arbeidsmengde i forbindelse med
etablering av ABBR.

Det samlede sykefraværet er redusert fra 3,9 % i andre tertial 2018 til 3,0% i andre tertial
2019.

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 7,4mill. Hovedårsaken til det store avviket
skyldes at det negative premieavviket for 2018 på kr. 4,5 mill. er amortisert. I tillegg har vi
mindreforbrukgrunnet delvis ubesatte stillinger og et lavere lønnsoppgjør enn budsjettert.
Feieren i Bærum ligger bak opprinnelig skjema per 2. tertial. Etterslepet vil bli rettet opp i 3.
tertial.

Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 1,2 mill. (se vedlegg 2). Målet var å få
på plass en skogbranncontainer før skogbrannsesongen i år. Da prosessen med å innhente
tre tilbud viste seg å være mer krevende enn først antatt, vil container ikke være på plass før
i slutten av 3. tertial 2019 eller i begynnelsen av1. tertial. 2020. To oppsett for
videokonferanse, samt ATV (firehjuling) skulle også vært på plass i 2. tertial. Innkjøpene er
satt i bestilling og kommer i 3. tertial. Det jobbes med å innhente tilbud på en ren/skitten sone
garderobeløsning på Isi. Målet er å få dette på plass innen utgangen av året.
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ABBV oppdaget sommeren 2018 at feie- og tilsynsleverandør har fått betalt for tilsyn de ikke 
har utført. ABBV anmodet derfor om, og fått, en internrevisjon av feie- og tilsynstjenesten fra 
forvaltningsrevisjonen i Bærum. Avtale med leverandør om tilbakebetaling av for mye utbetalt 
vederlag for tilsyn som ikke er utført ble inngått i 2. tertial. Tilbakebetaling vil være utført i 
løpet av 2019.  
 
Arbeidet med å etablere Asker og Bærum brann og redning (ABBR) har kommet langt i 2. 
tertial: 

• Ledere er innplassert med unntak av en seksjonsleder og to brigadeledere. Disse tre 
stillingene skal lyses ut eksternt.  

• Mandatbesvarelser fra faggruppene er levert. 
• ROS-analyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse er utarbeidet og anbefalt 

av brannstyret. 
• Budsjett 2020 og foreløpig langtidsbudsjett 2020 – 2023 er utarbeidet og anbefalt av 

styringsgruppen. 
• Forhandlinger om ny særavtale for heltid har kommet langt. 

  
 
 
 
Anne Hjort 
Brannsjef 
 
Vedlegg: Tertialrapport med driftsregnskap og investeringsregnskap 2. tertial 2019 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Forenklet tertialrapport 2-2019 
Asker og Bærum brannvesen IKS 

 

 
 
 

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

1800 femåringer var samlet på Kalvøya i 
Sandvika 22.mai for å se skuespillet med de 
nye karakterene Petter og Pernille.  

Skuespillet er skrevet om etter Bjørnis sitt 
inntog i vårt brannforebyggende arbeid rettet 
mot barn. 
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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 
 
Brannsjefen sammendrag:  
Asker og Bærum kommuner har ingen omkomne på brannstatistikken for 2. tertial 2019, men en kvinne omkom på grunn av skader hun pådro 
seg i en brann i en omsorgsbolig i Bærum. Hun døde så lenge etter brannen at det ikke ble registret som dødsbrann. Hun tilhørte også en av 
risikogruppene for å omkomme i brann. To personer omkom i en tragisk trafikkulykke på motorveien 13. mai. 51 personer er skadet i trafikken i 
2. tertial, hvorav 45 personer er lettere skadet. 
 
Vi vil ikke nå vårt mål om bare fem personskader da vi ved utgangen av 2. tertial har hatt to fraværsskader og fem skader på personell uten 
fravær. Utover dette er ABBV i ferd med å nå de fleste de oppsatte målene i handlingsplanen for 2019, men vi ser at en del forebyggende og 
administrative oppgaver må skyves ut i 2020 pga stor arbeidsmengde i forbindelse med etablering av ABBR. 
 
Det samlede sykefraværet er 3,0 % pr. 2. tertial 2019 mot 3,9 % pr. 2. tertial 2018.  
 
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 7,4 mill. Hovedårsaken til det store avviket skyldes at det negative premieavviket for 2018 på kr. 
4,5 mill. er amortisert (inntektsført). I tillegg har vi mindreforbruk grunnet delvis ubesatte stillinger og et lavere lønnsoppgjør enn budsjettert. 
Feieren i Bærum ligger bak opprinnelig skjema per 2. tertial. Etterslepet vil bli rettet opp i 3. tertial. 
 
Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 1,2 mill. (se vedlegg 2).  Målet var å få på plass en skogbranncontainer før 
skogbrannsesongen i år. Da prosessen med å innhente tre tilbud viste seg å være mer krevende enn først antatt, vil container ikke være på 
plass før i slutten av 3. tertial 2019 eller i begynnelsen av 1. tertial. 2020. To oppsett for videokonferanse, samt ATV (firhjuling) skulle også vært 
på plass i 2. tertial. Innkjøpene er satt i bestilling og kommer i 3. tertial. Det jobbes med å innhente tilbud på en ren/skitten sone 
garderobeløsning på Isi. Målet er å få dette på plass innen utgangen av året.  
 
ABBV oppdaget sommeren 2018 at feie- og tilsynsleverandør har fått betalt for tilsyn de ikke har utført. ABBV anmodet derfor om, og fått, en 
internrevisjon av feie- og tilsynstjenesten fra forvaltningsrevisjonen i Bærum. Revisjonsrapporten ble oversendt i februar 2019. Saken følges er 
fulgt opp i 2. tertial gjennom avtale med leverandøren.  
 
Arbeidet med å etablere Asker og Bærum brann og redning (ABBR) har kommet langt: 

• Ledere er innplassert med unntak av en seksjonsleder og to brigadeledere. Disse tre stillingene skal lyses ut ekstern.  
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• Mandatbesvarelser fra faggruppene er levert. De viktigste nødvendige vedtak er fattet, mens noen vedtak blant annet om hva slags 
utstyr vi skal skifte til (røykdykkerutstyr m.m.) er utsatt til 2020. 

• ROS-analyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse er utarbeidet og anbefalt av representantskapet. 

• Budsjett 2020 og foreløpig langtidsbudsjett 2020 – 2023 er utarbeidet og anbefalt av representantskapet. 

• Forhandlinger for ny særavtale for heltidsansatte og lønnsharmonisering er vedtatt. Lokal særavtale for deltidsansatte er ikke vedtatt. 

 
Mye arbeid må imidlertid gjøres i 3. tertial, blant annet: 

• Ansatte må innplasseres i lønnssystemet 

• Kunder fra Røyken og Hurum må omrutes til Oslo 110 og data «vaskes». Dette er en stor jobb. 

• Personalreglement må justeres og vedtas 

• Rutiner må revideres og implementeres 

• Felles overordnet vakt må etableres og opplæres i nye geografiske områder 

• Nødvendig omprofilering på biler, uniformer m.m. må gjennomføres 

• Dokumentasjon av brannvesen (brannordning) må revideres 

 
Rapportering på øvrige mål i henhold til handlingsplan 2019 
 

Nr.   Status for mål  

  Oppnådd I rute Vil ikke bli 
oppnådd 

Merknad 

 
Særskilte utfordringer  

 Prosjekt: Vårt fremtidige brannvesen  X   

 Trygg hjemme  X   

 Øke håndteringsevnen ved å samarbeide med andre nødetater og 
nabobrannvesen 

 X   

 Utnytte ressursene effektivt (KPI og Benchmarking)   X KPI-mål skader er 5. Pr. 2. tertial er det 
7 skader, hvorav 2 fraværsskader. 

Målstyringsdokumenter  
 Utarbeide tertialrapporter og brannsjefens virksomhetsrapport  X   

 Utarbeidelse av økonomiplan for 2020 – 2023 med budsjett samt 
handlingsplan for 2020 

 X   
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Mål KPI og «benchmarking»  
Jobber frem gode styringsindikatorer for effektivitet og tjenestekvalitet 
innenfor brann- og redningstjenestene sammen med syv andre store 
brannvesen innen 2022. 

 
 

X   

 
Mål forebyggende  
1 Ingen branndøde og ingen «storbranner»  

 
 
 
 
Særskilt satsningsområde: 

a. Mer enn 40 prosent av boligbrannene i Asker og Bærum i 
2017 startet i forbindelse med matlaging. Komfyrbranner og 
komfyrvakt var derfor eget satsningsområde i 2018 og vil 
fortsatt få stort fokus i 2019. Spørreundersøkelse, om blant 
annet komfyrvakt, som ble gjennomført i 2018 skal gjentas i 
2019 for å se utviklingen på dette området.  

b. Boliger for personer med omsorgsbehov inklusiv 
omsorgsboliger skal vies særskilt oppmerksomhet etter 
behov. 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

En kvinne omkom pga skader hun 
pådro seg i en brann i en omsorgsbolig, 
men døde så lenge etter brannen at det 
ikke har blitt registrert som dødsbrann. 
 
 
Spørreundersøkelsen ble ikke 
gjennomført i 2018 som planlagt, men i 
2019. Leverandøren av disse tjenesten 
anbefaler ikke å gjennomføre ny 
spørreundersøkelse før 2020. Vi velger 
å følge anbefalingen.   
Oppgaven er ikke prioritert som følge 
av lav bemanning/høyt sykefravær i 
seksjon for virksomheter. Aktiviteten blir 
videreført til 2020. 

Delmål forebyggende  

2 BRIS 
DSB vil i 2019 komme med en ny versjon av det nasjonale 
rapporteringsverktøyet BRIS. Vi skal etablere rutiner for bruk av 
«nye» BRIS for mer målrettet arbeid mot utfordringene som 
fremkommer i denne nasjonale statistikkbasen 
 
 

  
X 

  

3 
 

Kompetanse internt 
Avdelingen skal fokusere på å implementere «Behov – Løsning – 
Test - metoden» i daglige rutiner og arbeidsmetoder for alt det 
forebyggende arbeidet. (Kunnskapen ble tilegnet i 2017). Vi skal 
etablere systematikk for evaluering av eget arbeid. Kompetanse og 
ressurser på tvers av seksjoner og enheter skal utnyttes bedre. 

  
X 
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4 Befolkningen generelt 
De som mottar feietjenester 
Vi skal sikre at feietjenesten blir gjennomført som beskrevet i 
eksisterende avtaler gjeldende fra 1.1.2016 (Asker) og 1.3.2016 
(Bærum).  Dette tilsvarer 4647 tilsyn samt feiing av 5202 pipeløp i 
Asker og 8310 tilsyn samt feiing av 8155 pipeløp (inkludert 
etterslep fra 2017) i Bærum kommune.  
Regionsamarbeidet har i 2018 utarbeidet forslag til hvordan 
feietjenester til fritidsboliger skal gjennomføres. Vi starter opp dette 
arbeidet i 2019.  
Nytt og forbedret anbud for feietjenestene skal ferdigstilles og nye 
avtaler gjeldende fra 1.1.2020 skal signeres. 

  
 

X 

 
 
 

 
 
ABBV oppdaget sommeren 2018 at 
feie- og tilsynsleverandør har fått betalt 
for tilsyn de ikke har utført. ABBV 
anmodet derfor om, og fikk, en 
internrevisjon av feie- og 
tilsynstjenesten fra 
forvaltningsrevisjonen i Bærum 
kommune. Revisjonsrapporten ble 
oversendt i februar 2019. Saken ble 

fulgt opp i 2. tertial. Avtale med 
leverandør om tilbakebetaling av for 
mye utbetalt vederlag for tilsyn som 
ikke er utført ble inngått i 2. tertial. 
Tilbakebetaling skal være utført i 
løpet av 2019. Leverandør får i 
tillegg anledning til å utføre 
manglende tilsyn for årene 2017 og 
2018 i løpet av 2019. 

 Barn og ungdom 
a. Vi skal tilby alle femåringene i barnehagene i Asker og Bærum å 

delta i vårt opplæringstilbud. Et særskilt mål er å få temaet 
brann som en obligatorisk del av læringsplanen.  

  
X 

  

 b.  Vi skal tilby alle som går i 4. klasse på barneskoler i Asker og 
Bærum undervisning i forbindelse med Brannvesenets 
julekalender.  

 X   

 c. Vi skal tilby alle ungdomsskoler evakueringsøvelser med 
påfølgende undervisning til alle elever som går i 10. klasse. 
Undervisning skal inneholde forebyggende arbeid og 
relasjonsbygging 

 X   

 Nasjonale kampanjer 
Vi skal delta på alle relevante nasjonale kampanjer der DSB har 
regi eller er samarbeidspartner (Komfyrvaktkampanjen (ca 50% 
av alle boligbranner starter i.f.m. matlaging) , Brannvernuka, 
Aksjon boligbrann m.m.). 

  
X 
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6  Byggesak og annen saksbehandling:  
Alle saker skal behandles innen to uker. 

  
X 

 
 

 
 

7  Utsatte grupper - «Trygg Hjemme»:  
Vi skal i større grad rette fokus mot systematiske, målrettede og 
tilpassede tiltak/aktiviteter/prosjekter for å hindre økning i antall 
bekymringsmeldinger. 

  
X 

 
 

Resultatene for Bærum kommune er 
bedre enn for Asker kommune. 
Informasjons- og motivasjonsarbeidet for 
Asker kommune forsterkes. 

9  Virksomheter:  
Vi skal fullføre risikokartlegging av særskilte brannobjekter.  
Eldre lager-/produksjonsbygninger som ikke er særskilte 
brannobjekter skal kartlegges. 

  
X 

X Kartleggingen av særskilte brannobjekter 
er mer tidkrevende enn først antatt. I 
tillegg er seksjonen som utfører 
oppgavene vesentlig redusert som følge 
av permisjon og sykdom. Målet blir derfor 
ikke nådd. 

10.  Vårt nye brannvesen:  
Sammen med representanter fra Hurum og Røyken skal vi 
fullføre bestillingen fra prosjektgruppa i forbindelse med «Vårt 
fremtidige brannvesen fra 2020. 

  
X 

  

 
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.  

  X 
 
 
 

Gjennomsnittlige forspenningstider var 49 
sekunder i tidsperioden 07:00-23:00 og 
142 sekunder i tidsperioden 23:00-07:00. 
Ingen avvik i tidsperioden 07.00-23.00. 
Avvik på 52 sekunder i tidsperioden 23.00-
07.00. Vi er ikke fornøyd med å ikke innfri 
kravet til forspenningstid på natt og vil 
arbeide for at vi klarer å forbedre oss på 
dette punktet. 

 Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse 
med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, 
sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og 
konsentrerte industriområder. 
Innsatstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter 
i tettstedet. 
 

 X  Forskriftskrav ble innfridd til alle typer 
objekter i andre tertial. Vår 
gjennomsnittlige innsatstid til 
bygningsbranner var 8 minutter og 40 
sekunder i Asker og Bærum, fordelt med 
gjennomsnitt på 10 minutter og 22 
sekunder i Asker og 8 minutter og 11 
sekunder i Bærum. 
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Gjennomsnittlig innsatstid til trafikkulykker 
var 8 minutter og 41 sekunder i Asker og 
Bærum.  
 
Økt trafikktetthet i både Asker og Bærum 
gjør at vi i stadig større grad må innrette 
vår aktivitet etter trafikale forhold. Fornebu 
brannstasjon har siden etableringen hatt 
«kjernetid», hvor de må oppholde seg 
innenfor et begrenset område for å ivareta 
god beredskap. Det samme gjelder Asker 
brannstasjon, hvor vi stiller strenge krav til 
distriktsberedskap. Alle brannstasjoner har 
distriktsansvar og oppmerksomhet rettet 
mot god beredskap til enhver tid. 

 Holde bygninger, biler og utstyr i sikkerhets- og driftsmessig 
forsvarlig stand, på økonomisk sett mest gunstig måte 

 X   

Delmål beredskapsavdelingen 

11 Ingen ulykker eller alvorlige nesten ulykker i forbindelse med 
utrykning, innsatser eller øvelser. 

  X Det har vært en fraværsulykke i 
forbindelse med en øvelse (skulder ut av 
ledd). I tillegg har vi hatt en alvorlig 
nestenulykke da en mannskapsbil kjørte ut 
i midtrabatten på E18. 

12 
 

Følge opp pålegg fra Arbeidstilsynet vedrørende bygninger og 
dokumentasjon. 

 X   

13 Gjennomføre kjøregårdstrening og opplæring av utrykningssjåfører 
for å redusere risikoen for ulykker og skader. 

 X   

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

X    

15 Øke kompetansen ved å gjennomføre pålagt ROC kurs for 
båtførere, samt gjennomføre opplæring på IUA båt (Oskar 76). 

 X  Ingen ansatte har behov for denne 
opplæringen i 2019 

16 Delta aktivt i etablerte arbeidsgrupper for bruk av skjærslukker og 
CAFS (Compressed Air Foam System). 

 X   

17 Gjennomføre opplæring i bruk av skum, samt få avklart 
miljømessige konsekvenser ved anvendelse av skum. 

X    
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18 Gjennomføre kurs i medarbeidersamtaler for ledelsen av 
beredskapsavdelingen og brannmesterne. 
 
 

 X   

19 Utbedre påpekte mangler etter gjennomførte vernerunder.  X   

20 Planlegge og tilrettelegge for endringer i forbindelse med «Vårt 
fremtidige brannvesen fra 2020». 

 X   

 
Mål markedsavdelingen  

 ABBV skal bidra med å redusere kommunenes behov for 
overføringer med inntekter fra alarmtjenesten. Alarmtjenesten 
skal i tillegg være med å bidra til at ABBV redder liv og verdier. 
Vi skal fortsatt satse på boligkunder og boligsameier, tilby 
alarmoverføring fra bedrifter og institusjoner samt ta vare på 
eksisterende kunder slik at ABBV kan beholde dagens struktur 
og utnytte de interne ressursene som er til rådighet. 

    

Delmål markedsavdelingen 

21 3 % vekst på abonnementsinntektene fra bolig-, boligsameie- og 

bedriftskunder, under forutsetning av det ikke blir store endringer i 

kundeforholdet til eierkommunene 

 X   

22 Planlegge, tilrettelegge og iverksette endringer og forbedringer i 
forbindelse med «Vårt fremtidig brannvesen» 

 X  Det har vært stor fokus på ABBR gjennom 
hele året. Oppgavene er nå overført til 
drift. Mange av oppgavene i forbindelse 
med overføring av eksisterende kunder fra 
Røyken og Hurum vil bli gjennomført i 
2019, men det vil allikevel bli en del 
oppgaver som må gjøres og følges opp i 
2020. 

23 Jobbe aktivt med å effektivisere arbeidsprosesser. Se på 
muligheter for å digitalisere prosesser og oppgaver for økt gevinst 
og brukeropplevelser. 

       X  Vi har hatt god fokus på effektivisering, 
forbedre prosesser og KS-rutiner. 
Oppgraderingen av Transfire 8 Alarm er 
noe forsinket slik at vi ikke har fått innført 
alle ønskede forbedringer.  

24 Sterk fokus på service. Respondere på skriftlige henvendelser 
senest innen 48 timer, og alltid være betjent i kontortiden (inklusiv 
lunsj, ferier, møter) for kunder, samarbeidspartnere og internt i 
ABBV. 

 X  Avdelingen har sterk fokus på å være 
tilgjengelige for kunder og 
samarbeidspartnere både på telefon og 
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mail. Vi mener vi leverer godt på dette 
punktet. 

25 Fokusere på høy faglig kompetanse for å kunne levere god kvalitet. 
Gjennomføre en fagdag. 

 X  Avdelingen har fokus på å levere kvalitet. 
Vi har gjennomført flere kortere fagmøter 
for økt kunnskap og innsikt. 

26 Gjennomgå rutiner og arbeidsprosesser samt sørge for at 
avdelingen har nødvendige skyggefunksjoner. 

 X  Vi har gjennomgått og oppdatert alle KS-
dokumentene og har gode rutiner for 
skyggefunksjoner.  

 
Mål administrasjonsavdelingen  

 Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal, 
arkiv/saksbehandling, budsjett, regnskap og rapportering. 
 
 
 

    

Delmål administrasjonsavdelingen 

27 Ferdigstille prosjektet «elektronisk personalarkiv». Utarbeidelse og 
implementering av rutiner og opplæring av ledere. 

 X  Vi er ferdige med å skanne inn det 
«historiske» materialet som skal ligge i de 
elektroniske personalmappene.  
Utarbeidelse av rutinebeskrivelser og 
opplæring av ledere vil bli utført i 3. tertial.  

28 Utarbeidelse og implementering av rutiner for internkontroll rundt 
personvern. 

 X  Det er utnevnt et personvernombud i 
ABBV. HR-rådgiver og 
personvernombudet har revidert 
risikovurderingen for GDPR i ABBV, og for 
6 av 7 punkter er risikoen redusert og 
funnet tilfredsstillende.  

29 Ferdigstille lederhåndbok.   X Dette skyves til 1. tertial 2020 grunnet 
andre mer presserende oppgaver i 2019.   

30 Lære opp interne brukere i ny versjon av rekrutteringsmodulen 
Webcruiter. 

 X  Opplæring vil foregå i 3. tertial. 

31 Utrede om vi har de riktige systemene tilgjengelig for 
personaloppfølging. 
 

  X Dette skyves til 1. tertial 2020 grunnet 
andre mer presserende oppgaver i 2019.  

32 Utføre oppgavene i avdelingens mandat for «Vårt fremtidige 
brannvesen» 

 X  Avdelingen jobber systematisk med de 
oppgavene som må ferdigstilles før ABBR 
er en realitet 1.1.2020. 3. tertial blir en 
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særdeles hektisk periode for avdeling 
innenfor alle våre fagområder. 

33 Følge Asker kommunes prosjekt i forbindelse med overgang til den 
nye web-baserte databasen i regnskapssystemet United4 Business 
World (tidligere Agresso), som skal tas i bruk 1.1.2020. 

 X  Grunnstruktur i databasen er utarbeidet i 
løpet av sommeren. Avdelingens Agresso 
ekspert er leiet ut 50% til Asker kommune 
for å kjøre deler av prosjektet.  

34 Implementere nytt sak og arkiv system i samarbeid med Asker 
kommune 

 X  Sommeren er brukt til testing. Opplæring 
av saksbehandlere, samt igangsettelse av 
systemet som vil bli utført tidlig i 3. tertial. 
ABBV er pilot og tar systemet i bruk før 
Asker kommune.  

 
Mål for HMS  

 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. 

    

Delmål helse miljø og sikkerhet: 

35 Følge opp pålegg fra arbeidstilsynet X   Ferdigstilt.  
 

36 Følge opp resterende tiltak i prosjektet Trygg på jobb og overføre 
prosjektet til linjen 

X   Ferdigstilt. 

37 Ikke mer enn 5 personskader inklusiv skader under trening   X Det er registrert en skader med fravær i 
forbindelse med øvelse overflateredning 
tillegg er det registrert 5 skader uten 
fravær.   

38 Ikke mer enn 10 skader på materiell, inklusiv skader på brannbiler.  X  Det er registrert tre skader på biler. En 
alvorlig kollisjon og en mindre skade ved 
parkering på parkeringsplass. I tillegg ble 
lemmen på en brannbil skadet ved 
innkjøring i vognhallen.  

39 Følge opp handlingsplan for BHT.  X  Samarbeidsmøte og utarbeidelse av 
handlingsplan med Synergi helse ble 
gjennomført januar 2019. Flere tiltak er 
gjennomført så langt i 2019.  
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40 Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg  X  Det er gjennomført tre AMU-møter så 
langt i 2019. Det gjennomføres granskning 
av bilulykken i regi av AMU. 

41 Gjennomføre vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg og 
følge opp avvik og merknader. 

 X  Vernerunder er planlagt gjennomført i  
3. kvartal på alle brannstasjoner og 
øvingsanlegg.  

42 Behandle HMS-avvik systematisk og korrekt.  X  HMS-avvik behandles på alle AMU, møter, 
ledermøter og avdelingsmøter. 
Kontinuerlig oppfølging av ledere i linjen. 

43 Følge opp forfallslisten  X  Forfallslisten er på agendaen i hvert AMU-
møte. Pr. 2. tertial gjenstår kun 
vernerunder, medarbeidersamtaler og 
røykdykkersertifisering/fysisk test. Disse 
aktivitetene gjennomføres iht. plan.   

44 Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte.  X  Frist for å gjennomføre 
medarbeidersamtale er 01.02.2020. 
Gjennomførte samtaler registreres i GAT 
av hver enkelt leder.  

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

 X  HMS og avvik er på agendaen i alle 
ledermøter, avdelingsmøter og AMU-
møter.  

46 Følge opp IA-arbeidet i ABBV iht vedtatte mål og delmål, herunder 
styrket tilrettelegging for alternative oppgaver. 

 X  Ny IA-avtale innebærer at det ikke vil bli 
inngått en avtale mellom partene på 
samme måte som tidligere. I ABBV står IA 
på agendaen i alle ledermøter og AMU-
møter, og det er fokus på å finne egnete 
tilretteleggingstiltak der det er aktuelt. 

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

 X  Sykefraværet pr. 2. tertial på 3,0 %. Det 
jobbes godt med tidlig intervensjon og 
identifisere tilretteleggingsmuligheter, i 
tillegg til avklaring av langvarige 
sykefraværstilfeller.  

48 Utarbeide handlingsplan for AMU 2020  X  Handlingsplan for AMU vil bli utarbeidet i 
forbindelse med årsrapporten fra AMU 
2019 i 3. tertial.  

49 Planlegge og tilrettelegge for HMS-endringer i forbindelse med 
«Vårt nye brannvesen fra 2020». 

 X  ABBV i samarbeid med Røyken brann og 
redning og Hurum brannvesen arbeider 
systematisk med å skape trygghet og 
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forutsigbarhet i omstillingsprosessen med 
vårt nye brannvesen. Det er opprettet 
faggrupper som ivaretar alle fagmiljøer og 
hvor HMS-rutiner og -retningslinjer 
samordnes.  
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19/00046-1
Saksbehandler
Anne Hjort
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Behandles av Møtedato
Representantskapet 12.12.2019

"VÅRT NYE BRANNVESEN"

Brannstyretsforslagtil vedtak:

Representantskapettar saken til orientering

1. Saksfremlegg

Styreleder orienterer muntlig i representantskapsmøtet.

Anne Hjort
brannsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Saksbehandler
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Behandles av Møtedato
Representantskapet 12.12.2019

VALG AV REPRESENTANTSKAPETS LEDER OG
NESTLEDER MED PERSONLIGE VARAREPRESENTANTER

Brannstyrets forslagtil vedtak:
Valg av leder og nestleder for representantskapet, samt konstituering gjøres i møtet
12.12.2019

Saksutredning
Kommunestyret i Asker behandlet i møte 12.11.19, sak 23/19 «Styrer, råd og utvalg –
valg av medlemmer for perioden 2019-2023». I den forbindelse ble varaordfører
Monica Vee Bratlie valgt inn i representantskapet til Asker og Bærum brannvesen IKS,
med ordfører Lene W. Conradi som personlig varamedlem.

Varaordfører i Bærum, Siw Wikan er innstilt som Bærums representant i representantskapet,
med ordfører Lisbeth Hammer Krog som personlig varamedlem. Innstillingen vil bli behandlet
i kommunestyret til Bærum som avholdes onsdag 27. november.

Anne Hjort
brannsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Behandles av Møtedato
Representantskapet 12.12.2019

VALG AV STYRETS LEDER, NESTLEDER OG
STYREMEDLEMMER MED PERSONLIGE
VARAREPRESENTANTER.

Brannstyrets forslagtil vedtak:
Brannstyret innbyrrepresentantskapet til å fatte slikt vedtak:

Valg av styremedlemmer, leder og nestleder for selskapets styre gjøres i møtet 12.12.2019

1. Saksutredning
Etter § 10 i Lov om interkommunale selskaper er det representantskapet som skal velge

medlemmer til selskapets styre. Eierne har rett og plikt til å foreslå kandidater, etter
selskapsavtalen § 9.

I følge selskapsavtalen §7heter det om styret:
Selskapetskal ha et styre med 6 medlemmer og 4 varamedlemmer, halvparten fra hver av
deltakerne. Styremedlemmene/varamedlemmene velges for 2 år, med mulighet til gjenvalg.

Vervet som styrets leder og nestleder skal alternere mellom deltakerne annethvert år.

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

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

• de ansattes representanter kan ikke deltai behandling av enkeltvedtak, jf.
forvaltningsloven §2

Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av beggekjønn i styret gjelder tilsvarende for
styrene i IKS’er. Dette innebærer at hver av eierkommunene ikke står fritt med hensyn til
kjønnssammensetningen på de kandidatene de foreslår overfor representantskapet, dersom
styret skal være lovlig sammensatt.

Formannskapet i Asker vilforeslå medlemmer med personlige varamedlemmer til ABBRsitt
styre. Det skjer antagelig i møte 3. desember 19.
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Kommunestyret i Bærum vil i møte onsdag 27. november, behandle innstilling fra 
eierutvalget vedr. medlemmer med personlige varamedlemmer til ABBV sitt styre. 
 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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19/00278-1
Saksbehandler
Berit Ramstad

1

Behandles av Møtedato
Representantskapet 12.12.2019

AVVIKLING AV ABBVS VEDTEKTER

Brannstyretsforslagtil vedtak:
Brannstyret innstiller på at representantskapet fatter følgende vedtak:

Representantskapet vedtar at «Vedtekter for det interkommunale selskapet Asker og Bærum
brannvesen IKS» avvikles.

Saksutredning
I brannstyremøte 22.05.2019 tok brannstyret opp at innholdet i «Vedtekter for det
interkommunale selskapet Asker og Bærum brannvesen IKS» er overflødig. Innholdet er
dekket via følgende dokumenter i ABBR:

• Selskapsavtale for Asker og Bærum brann og redning IKS

Anne Hjort
brannsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:
1. Vedtekter for det interkommunale selskapet Asker og Bærum brannvesen IKS
2. Selskapsavtale for Asker og Bærum brann og redning IKS
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VEDTEKTER 

 
for det interkommunale selskapet 

 

ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 

 

 

 

§ 1 

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) er et interkommunalt selskap med hjemmel i lov 

om interkommunale selskaper og lov om brannvern m.v. § 12, jfr. forskrifter om 

dimensjonering og organisering av brannvesen §§ 3 – 1 og 4 – 1, med Asker og Bærum 

kommuner som deltakere. 

 

§ 2 

ABBV`s formål er på vegne av de to deltakerkommuner å dekke de to kommuners plikter og 

oppgaver etter: 

 

- lov av 6. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. (brannvernloven) med tilhørende      

forskrifter av 5. juli 1990 nr. 550 om brannforebyggende tiltak og brannsyn og av 

3.mai 1995 nr. 405 om organisering og dimensjonering av brannvesen, 

- lov om eksplosive varer av 14. juni 1974 nr. 39 med tilhørende forskrifter, 

- lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under 

trykk, samt 

- lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 43 og 44 om       

      beredskap mot akutt forurensning. 

 

ABBV skal videre for begge kommuner ivareta øvrige beslektede alarm- og utryknings-

oppgaver mv. som deltakerne har tillagt eller tillegger det og kan selge konsulent- og andre 

tjenester, samt drive kurs- og opplæringsvirksomhet innenfor sitt fagområde.  

ABBV har videre som oppgave å drifte sivilforsvarets beredskapslagre i kommunene. 

 

§ 3 

ABBV’s høyeste myndighet er representantskapet, som bl.a. skal påse at brannvesenet har et 

godt fungerende styre og tilstrekkelige ressurser til å etterleve brannordningen.  

Representantskapet fastsetter økonomiske rammer som grunnlag for styrets forslag til ABBVs 

handlingsprogram og årsbudsjett. Representantskapet skal vedta ABBV’s årsbudsjett.  

 

§4 

Representantskapet velger 6 medlemmer med personlige varamenn til styret.  De ansatte i 

ABBV velger 2 styremedlemmer med personlige varamenn.  De ansattes representanter 

fratrer når styret behandler saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 

arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner, oppsigelse av 

tariffavtaler og behandling av saker som vedrører brannlovgivningen, jfr. de begrensninger 

som fremkommer i forvaltningsloven.  

 

Brannsjefen er sekretær for styret. 
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Styret har ansvar for at brannvesenet er bemannet med tilstrekkelig personell i henhold til 

brannordningen. Personellet skal ha kvalifikasjoner i henhold til dimensjoneringsforskriftens 

minimumskrav og ha tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. 

 

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver 

utføres i henhold til lov, forskrift og eventuelle pålegg.  Styret sørger for at saker som skal 

behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt.  Styret iverksetter 

representantskapets vedtak, og kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den 

utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet. 

 

Styret skal vedta handlingsplan for ABBV.   

 

Styret skal avlegge tertial- og årsrapporter for ABBV som behandles i representantskapet. 

 

§ 5 

Nødvendig finansiering av virksomheten for å dekke ABBV`s oppgaver etter brannvern-

lovgivningen og vedtatt brannordning, dekkes ved tilskudd fra eierkommunene, med 

forholdsmessig fordeling etter de til enhver tid gjeldende eierandeler. 

 

ABBV kan budsjettere med avsetninger til anskaffelsesfond, og etter vedtak i styret også 

avsette eventuelt regnskapsmessig overskudd til slikt anskaffelsesfond. Slikt fond skal 

disponeres av ABBV`s styre. 

 

Eventuelt underskudd i forhold til budsjettet må dekkes inn av ABBV innenfor neste års 

budsjett.  Dette gjelder ikke ekstraordinære og upåregnelige utgifter pådratt i forbindelse med 

store skogbranner eller andre katastrofepregede brann- og ulykkestilfeller. I slike tilfeller kan 

dekningen av konkrete utgifter tas opp med kommunene. 

 

ABBV følger samme budsjettår som kommunene. Budsjett og regnskap føres etter 

kommunale regnskapsprinsipper. 

 

§ 6 

Styret er arbeidsgiver for ansatte i brannvesenet.  Deltakerne har imidlertid et solidarisk 

ansvar ved eventuelle innskrenkninger og ved eventuell oppløsning av ABBV. Kommunene 

skal videre ha et felles ansvar for å løse problemer som måtte oppstå ved eventuelle behov for 

attføringsstillinger, retrettstillinger, omplasseringer, oppsigelser etc., som ABBV selv ikke 

kan løse. 

 

ABBV følger hovedavtalens bestemmelser. 

 

De ansatte er medlemmer i KLP eller annen pensjonsordning etter ordinært regelverk. 

 

Representantskapet ansetter brannsjef etter innstilling fra styret. For øvrige ansettelser er 

styret ansettelsesmyndighet.  Styrets ansettelsesmyndighet kan delegeres til brannsjefen. 

Ansettelsessaker behandles administrativt i partssammensatte utvalg før ansettelse skjer.  

Ved dissens avgjøres saken av styret. 

 

Ansettelser skjer i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser. 
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§ 7 

Representantskapet skal utøve den brannfaglige myndighet som i brannlovgivningen er lagt til 

kommunestyret, i henhold til delegasjonsvedtak i kommunestyrene i Asker og Bærum. 

 

Representantskapet kan videredelegere denne myndighet til styret, som igjen kan delegere 

denne myndighet til brannsjefen. 

 

§ 8 

Som daglig leder for ABBV skal være tilsatt brannsjef i hel stilling.  Brannsjefen skal: 

 

- påse at brannordningen følges opp, 

- være ansvarlig overfor styret for den daglige drift av brannvesenet, 

- overfor styret foreslå handlingsplan, økonomiplan, årsbudsjett, årsberetning og 

regnskap for ABBV, 

- ha anvisningsmyndighet innenfor budsjettets forutsetninger og være ansvarlig 

overfor styret for all virksomhet i ABBV, 

- ha det brannfaglige ansvar som er tillagt brannsjefen i henhold til 

brannlovgivningen og delegert myndighet, 

- forberede saker som skal legges fram for styret, 

- utarbeide handlingsplan og årsrapport for HMS, som vedtas av styret, 

- påse at det drives produktivitetsarbeid i henhold til hovedavtalens § 16. 

 

§ 9 

Kommunene fastsetter feieavgift og krever inn denne. 

 

§ 10 

Opptak av nye deltakerkommuner kan bare skje med tilslutning av kommunestyrene i både 

Asker og Bærum.  Selskapsavtale og  vedtekter må da endres tilsvarende. 

 

§ 11 

Endringer i disse vedtekter skal, for å være gyldige, behandles i ABBV`s styre og vedtas av 

representantskapet. 

 

§ 12 

Tvist om forståelse av disse vedtektene avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsnemd 

på 3 medlemmer, hvorav hver av partene velger 1 medlem og fylkesmannen i Oslo og 

Akershus oppnevner det 3. medlem som skal ha dommerkvalifikasjoner og være nemndas 

leder. Nemndas leder skal ha dobbeltstemme ved eventuell stemmelikhet. 

 

 

 

 

Vedtatt i Asker kommunestyre 13.11.2002 

 

Vedtatt i Bærum kommunestyre 28.08.2002 
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Utkast av 12.11.2018 

 

 

Selskapsavtale 
for 

Asker og Bærum brann og redning IKS 
 
 

§ 1 Navn 
Selskapets navn er Asker og Bærum brann og redning IKS (forkortet til ABBR). 
 
Selskapets hovedkontor er i Asker kommune. 

 
 
§ 2 Deltakere 
Selskapet eies av Asker kommune og Bærum kommune (deltakerne). 
 
Deltakernes eierandeler er fordelt med 43 % på Asker kommune og 57 % på Bærum 
kommune. Eierandelene er basert på kommunenes folketall per 1.1.2018.  
 
Eierandelene justeres hvert andre år, første gang basert på folketallet per 1.1.2020. 
 
Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet, 
med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. 
 
Deltakerne har plikt til å foreta de innskudd som er nødvendige for å finansiere en forsvarlig 
organisering, utrustning og bemanning av tjenesten.  
 
Prinsipper for fordeling av kostnader mellom deltakerne er nærmere regulert i § 4. 
 
 
§ 3 Formål og ansvarsområde 
Selskapet er en videreføring av Asker og Bærum brannvesen IKS, etablert 1.1.2003, og med 
tidligere Røyken brann og redning og Hurum brannvesen innlemmet ved 
virksomhetsoverdragelse. Alle driftsmidler og andre eiendeler som har vært benyttet i disse 
virksomhetene overtas av selskapet, fri for heftelser. 
 
Selskapets formål er å ivareta de deltakende kommuners plikter og oppgaver vedrørende 
brann- og ulykkesberedskap og brannforebyggende arbeid, herunder 
 

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

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig 

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

krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann 
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der dette er bestemt med grunnlag i 

kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser 
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
Deltakerne samlet kan legge andre oppgaver til selskapet så langt dette ikke svekker 
gjennomføringen av oppgaver i andre ledd. 
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Selskapets virksomhet skal skje i overenstemmelse med den til enhver tid gjeldende 
lovgivning, herunder: 

 
 Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende 
forskrifter 

 

 Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), 
jf. §§ 4 og 44 om beredskap mot akutt forurensning. 

 
 Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), med tilhørende forskrifter. 

 
Selskapet skal ikke drives med fortjeneste. 
  

 
§ 4 Innskuddsplikt og fordeling av kostnader 
Selskapets kostnader knyttet til drift og investeringer fordeles mellom deltakerne i samsvar 
med deres eierandel, jf. § 2 ovenfor. 
 
Hver av deltakerne har innenfor sin kommunegrense plikt til å stille til disposisjon 
hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet. Deltakerne dekker 
investeringskostnadene ved oppføring av brannstasjoner i sin kommune. Det utarbeides 
leieavtaler knyttet til drift- og vedlikehold av disse. Beregnet husleie skal baseres på et 
likebehandlingsprinsipp for alle brannstasjoner. 
 
ABBR har ellers ansvaret for vedlikehold, forsikringer og nyanskaffelser av utstyr. 
 
Før kostnadene fordeles mellom deltakerne basert på eierandel, skal Asker kommune hvert 
år betale et fastsatt grunnbeløp til driften av selskapet. Grunnbeløpets størrelse og prinsipper 
for fordeling av fremtidige kostnader fremgår av intensjonsavtalen om felles interkommunalt 
brannvesen, inngått mellom Asker kommune og Bærum kommune den 28.11.2017, se bilag 
1 Intensjonsavtalens punkt 3 Elementer i endelig avtale 
 
Grunnbeløpet reguleres hvert år i samsvar med den årlige deflatoren, og er grunnlag for 
forhandlinger hvert 10. år. 
 

 
§ 5 Representantskapet og dets sammensetning 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 
 
Representantskapet består av to medlemmer med personlige varamedlemmer. 
 
Kommunestyrene i hver av deltakerkommunene velger ett medlem og ett varamedlem til 
representantskapet. Representantskapets medlemmer velges for fire år av gangen. 
 
Representantskapet velger selv sin leder. Ledervervet skal alternere mellom deltakerne 
annet hvert år. 
 
Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert. 
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§ 6 Om representantskapet 
Representantskapets leder innkaller til møte når det er nødvendig for behandling av saker 
som etter lov eller selskapsavtale skal behandles av representantskapet, og ellers når det er 
nødvendig for behandling av en bestemt sak. Representantskapets leder plikter å innkalle 
representantskapet til møte når styret, revisor eller et av representantskapets medlemmer 
krever det. 

 
Innkalling til møte skal normalt skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste. 
Offentleglovas bestemmelser om møteoffentlighet gjelder for representantskapets møter. 
 
Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som 
styret legger fram. 
 
Representantskapet skal: 

- velge styremedlemmer med varamedlemmer 
- velge styrets leder og nestleder 
- vedta selskapets mål og strategier 
- behandle regnskap, budsjett og økonomiplan 
- vedta å avhende større kapitalgjenstander  
- vedta å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller 

deltakerne 
- vedta selskapets pensjonsordning 
- fremme forslag til endringer i dimmensjoneringen av brannvesenet, herunder øke 

med vaktlag mv. 
- velge revisor 
- fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer 

  
Representantskapet er beslutningsdyktig når begge deltakerne er representert.  
 
Representantskapsmedlemmene har en stemme hver. Vedtak gjøres med vanlig flertall av 
de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
 
Beslutninger om å delta i andre selskaper, om å anvende eller pantsette fast eiendom eller 
andre større kapitalgjenstander eller om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning 
for selskapet eller for en eller begge deltakere, krever enstemmighet. 
 
Saker som ikke er meddelt representantskapet etter de regler om innkalling som følger av 
selskapsavtalen, kan bare behandles når begge tilstedeværende representantskaps-
medlemmer samtykker. 
 
Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av begge tilstedeværende 
representantskapsmedlemmer. 
 
Om ikke representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe annet, har styrets 
medlemmer og daglig leder rett til å være til stede og til å uttale seg. Styrets leder og daglig 
leder har plikt til å være til stede, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger 
gyldig forfall. 
 

 
§ 7 Styret og dets sammensetning 
Selskapet skal ha et styre med 6 medlemmer og 4 varamedlemmer, halvparten fra hver av 
deltakerne. Styremedlemmene/varamedlemmene velges for 2 år, med mulighet til gjenvalg. 
 
Vervet som styrets leder og nestleder skal alternere mellom deltakerne annethvert år. 
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I tillegg kommer to styremedlemmer med personlige varamedlemmer, valgt av og blant de 
fast ansatte i selskapet. Styremedlemmer som representerer de ansatte har de samme 
rettigheter og plikter som øvrige medlemmer av styret, med følgende unntak: 

 de ansattes representanter kan ikke delta ved behandling av arbeidsgivers 
oppsigelse av tariffavtaler og lønn- og tarifforhandlinger 

 de ansattes representanter kan ikke delta i behandling av enkeltvedtak, jf. 
forvaltningsloven § 2 

 

 
§ 8 Om styret 
Styret avholder møter når styreleder bestemmer det eller når det blir krevd av minst 
halvparten av styremedlemmene.   

 
Innkalling til møte skal normalt skje med minst 5 dagers varsel og skal inneholde saksliste. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  
 
Vedtak gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende. 
 
Saker som ikke er meddelt styret etter de regler om innkalling som følger av selskapsavtalen, 
kan bare behandles når hele styret samtykker. 
 
Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet. 
 
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, 
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og 
skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Forvaltningen av selskapet hører under styret. 
Styre skal: 

- føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten 
- utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan 
- fremlegge forslag til årsregnskap og årsberetning 
- vedta selskapets organisasjonsplan 
- ansette/avskjedige selskapets ansatte og fastsette deres lønn og arbeidsforhold, i 

den utstrekning dette ikke er delegert til daglig leder 
 

Styret innstiller til representantskapet. 
 
Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av samtlige 
tilstedeværende styremedlemmer. 
 
Representantskapets medlemmer har rett til å være til stede, og til å uttale seg. 
Rådmennene selv eller dennes stedfortreder har rett til å være til stede. 
 
Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert. 
 

 
§ 9 Daglig leder 
Selskapet skal ha en daglig leder som innehar tittel og funksjon som brann- og redningssjef.  
Daglig leder ansettes av styret. 
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Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og 
pålegg som styret har gitt. 
 
Daglig leder innstiller til styret. 
 
Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor 
betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt 
daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig 
ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. 

 
 

§ 10 Selskapets representasjon 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller 
daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan bestemme at de som har slik rett må 
utøve den i fellesskap. 
 
Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet, jf. 
§ 9. 
 

 
§ 11 Årsbudsjett og økonomiplan 
Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. 
Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det 
forventede økonomiske resultat av driften. 
 
Er det grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i 
utgiftene i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til 
representantskapets medlemmer. Representantskapets leder skal sørge for at det avholdes 
møte i representantskapet til behandling av saken. På møtet skal styret redegjøre for 
grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett. 
 
Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til 
grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal 
omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, 
forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av 
disse i denne perioden. 

 
 
§ 12 Låneopptak og garantistillelse 
Selskapet kan ikke ta opp lån. 
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser. 
 

 
§ 13 Disposisjonsfond 
Selskapet kan bygge opp egenkapital/disposisjonsfond for gjennomføring av investeringer og 
til nødvendig driftskapital. 
 
Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser. 
Regnskapsmessig overskudd/underskudd skal overføres/dekkes av fondene.  
 

Styret kan ikke delegere til daglig leder å vedta bruk av egenkapital/disposisjonsfond. 
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§ 14 Revisor 
Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 
Selskapet har bokføringsplikt etter bokføringsloven. 
 
Representantskapet velger selskapets revisor. 

 
§ 15 Delegering av myndighet 
Representantskapet er delegert kommunenes myndighet etter lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter.  
 
Rammen for delegering omfatter ikke prinsipielle saker eller saker som loven legger til 
kommunestyret selv. 
 
Representantskapet kan videredelegere sin myndighet. 
 
For enkeltvedtak truffet av representantskap, styret eller daglig leder, er klageinstansen 
kommunens særskilte klagenemnd opprettet med hjemmel i forvaltningsloven § 28.  

 
 
§ 16 Eierskifte 
Selskapsandel kan bare overdras til ny deltaker med samtykke fra den andre deltakeren. 
 

 
§ 17 Uttreden 
Den enkelte deltaker kan med 2 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og 
kreve seg utløst av dette. 

 
Den enkelte deltaker kan tre ut med øyeblikkelig virkning dersom deltakerens rett er blitt 
krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet.  

 
Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. 
Utløsningssummen kan overstige verdien av deltakerens innskudd.  

 
Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales. 
 
Utløsningssummen skal utbetales straks. 
 

 
§ 18 Oppløsning 
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. 
 
Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere 
bestemmelser om avviklingen. 
 
Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne et 
avviklingsstyre som skal gjennomføre avviklingen innen den frist representantskapet 
fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyre er valgt. 
 
Oppløsning av selskapet kan ikke skje før deltakerne har fastsatt og iverksatt annen 
tilfredsstillende ordning som ivaretar kommunenes lovpålagte beredskapsplikt. 
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§ 19 Ansattes rettigheter 
Deltakerne har et solidarisk ansvar for å ivareta de ansatte ved nødvendige innskrenkninger 
eller eventuell oppløsning av selskapet. De har også et felles ansvar for å løse problemer 
som måtte oppstå ved eventuelle behov for retrettstillinger, omplassering, oppsigelser og 
lignende som selskapet selv ikke kan løse. 
 
§ 20 Tvist 
Tvist i anledningen av denne selskapsavtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom 
partene. 
 
Fører ikke det frem, avgjøres tvisten av de alminnelige domstoler med Asker og Bærum 
tingrett som verneting. 
 

 
§ 21 Endring av selskapsavtalen 
Endringer av selskapsavtalen kan gjøres av et enstemmig representantskap, bortsett fra  
§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,12 og 20, som krever vedtak i deltakernes kommunestyrer. 
 

 
§ 22 Øvrige bestemmelser 
For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper slik denne til enhver tid lyder, og så langt 

den passer. 
 
 
§ 23 Ikrafttreden 
Denne avtalen trer i kraft 1.1.2020. 

 
 
 

Denne selskapsavtalen er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av deltakerne. 

 
 
……………………………..     …………………………………… 
 sted/dato       for Asker kommune 

 
 
…………………………….     …………………………………… 
 sted/dato       for Bærum kommune 
 
 
 
Bilag 1: Intensjonsavtale «Felles interkommunalt brannvesen» Nye Asker kommune og 
Bærum kommune, datert 28.11.2017 
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Behandles av Møtedato
Representantskapet 12.12.2019

MØTEPLAN 2020

Brannsjefensforslag til vedtak:
Representantskapet vedtar møteplan i henhold til forslag i dette saksfremlegg.

Saksutredning:
Brannstyret har foreløpig ikke vedtatt møteplan for 2020. Da det per i dag ikke er noe som
tilsier vesentlig endring av saksmengde, eller når de formelle sakene skal behandles av
representantskapet i 2020, anbefales tilsvarende møtestruktur i 2020 som tidligere.

Representantskapet skal holde minst to ordinære møter i løpet av året. Styrets årsberetning
med regnskap 2019 skal behandles innen utgangen av april måned. For at budsjettet for
påfølgende år skal være behandlet og vedtatt før sommeren har det normalt også vært
avholdt et møte i juni. Dette blant annet for å kunne spille inn riktigst mulig behov for
rammeoverføringer til rådmennene i deres arbeid med handlingsprogrammene. I desember
møte skal blant annet økonomiplan med handlingsplan vedtas.

Forslag til møtetider for representantskapet i 2020:

Uke 18: torsdag 30.04.20 kl. 08:00 Asker brannstasjon
Uke 25: torsdag 18.06.20 kl. 08:00 Asker brannstasjon
Uke 51 torsdag 17.12.20 kl. 08:00 Asker brannstasjon

Anne Hjort
brannsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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