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Saker til behandling 

1/20 Godkjenning av protokoll styremøte 14.11.2019 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.02.2020 1/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020: 

 

Møtebehandling 

Informasjon om innføring av nytt saksbehandler-  og utvalgssystem som innebærer at det fra nå kun 
foreligger elektronisk godkjenning av protokoller. Manuell signering av protokoller utgår. 
Styrets nestleder har i ettertid påpekt at dette ikke er i henhold til IKS lovens § 12, fjerde ledd. 
Signering av protokoller videreføres derfor. 
 
 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020s vedtak/innstilling  

Protokoll fra styremøte 14.11.2019 godkjennes 

[Lagre innstilling]  
 
 

2/20 Møteplan 2020 - Brannstyret 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

2 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.02.2020 2/20 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brannvesen IKS fra 
oktober 2019 

14.11.2019  

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020: 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:  
 
Brannstyret vedtar møteplan 1. halvår 2020 som foreslått 
 
 

Møtebehandling 

Flere medlemmer er forhindret til foreslått møte 01.04.2020 – nytt møte avtales til 02.04.2020 ved 
Røyken brannstasjon kl.19:00. Styremøter som avholdes ved Tofte brannstasjon flyttes fast til 
kl.19:00  
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Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020s vedtak/innstilling  

 
Brannstyret vedtar møteplan 1. halvår 2020 som foreslått med unntak av endring for møte 
01.04.2020 som flyttes til 02.04.2020, samt endring av oppstartstid fra kl. 18:00 til kl. 19:00 ved 
møter som avholdes på Tofte brannstasjon. 
 

[Lagre innstilling]  

 

 
 

3/20 Styrets årsberetning med regnskap 2019 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.02.2020 3/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020: 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Styrets beretning og årsregnskap for 2019 for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtas som fremlagt.  
 
 

Møtebehandling 

Årsberetning 2019; Brannsjefen orienterte kort om dødsbranner og ulykker for 2019, sykefravær 
m.m. Under pkt.4, brannstyremøte 02.10.2019 siste avsnitt tilføyes: Revisor anser at modellen som 
er utarbeidet, hvor kostnadene fordeles via aktiviteter til tjenestene, som den mest relevante 
fordelingsmetoden. 
 Det kom spørsmål fra styremedlem Bente Gro Herlofsen Slaatten om ABBR også har hatt 
utfordringer med ulovlig arbeidstid. Brannsjefen forteller at det har vært noen brudd på 
arbeidsmiljøloven, noe av dette henger sammen med utleie av medarbeider til Asker kommune ifm 
kommunesammenslåing og innføring av nytt økonomisystem. Styret ønsker en nærmere orientering 
om arbeidstid og brudd på arbeidsmiljøloven i 2019 som en egen styresak. 
 
Regnskap 2019; Presentasjon av årsregnskap 2019 ved Berit Ramstad. 
Spørsmål fra Erik Tørrisen om det er gjort benchmarking mot andre kommersielle alarmselskaper. 
Dette har vært vanskelig da ingen vil gi ut informasjon. Styret hadde også spørsmål om at tapte 
fordringer hadde økt, og lurte på om det var feietjenesten som lå bak dette. Berit Ramstad svarte nei 
til dette og sa at dette sannsynligvis dreier seg om alarmkunder som ikke har betalt. Hun fortalte 
videre at selskapet sender over fordringer som ikke blir betalt til inkasso selskapet Lindorff, for 
oppfølging. Lindorff overvåker kundene i 10 år og det er derfor mulig at vi får igjen deler av det som 
tapsført på et senere tidspunkt.  Styret ønsker å følge med på denne utviklingen. 
 
Regnskap godkjennes og signeres i møtet. 
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Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020s vedtak/innstilling  

Styrets beretning og årsregnskap for 2019 for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtas som fremlagt.  
 

[Lagre innstilling]  

 
 
 
 

4/20 Disponering av mindreforbruk 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.02.2020 4/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020: 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruk i driftsregnskapet på kr. 5 547 073, overføres til 
disposisjonsfond investering. Investeringsregnskapet balanserer.  
 
 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020s vedtak/innstilling  

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruk i driftsregnskapet på kr. 5 547 073, overføres til 
disposisjonsfond investering. Investeringsregnskapet balanserer.  
 
 

[Lagre innstilling]  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5/20 Rapportering - oppfølging av feieleverandører 



8/20 Protokoll Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020 - 20/00048-4 Godkjenning av  Protokoll Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020 : Godkjenning av  Protokoll Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020

 

 6  

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.02.2020 5/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020: 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Brannstyret ser det ikke som hensiktsmessig å sanksjonere ytterligere på nåværende tidspunkt, men 
vil vurdere dette ved eventuelt nye funn i ny kontraktsperiode.   
 
 
 

Møtebehandling 

Brannsjefen orienterte. Det blir lagt frem en egen sak om at brannvesenet tar tilbake boligtilsyn i 
neste styremøte. Styret bemerket at vi må være forsiktige i hvordan vi formulerer eventuelle 
lovbrudd. 
 
 
 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020s vedtak/innstilling  

Brannstyret ser det ikke som hensiktsmessig å sanksjonere ytterligere på nåværende tidspunkt, men 
vil vurdere dette ved eventuelt nye funn i ny kontraktsperiode.   
 

[Lagre innstilling]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/20 Avtale om overdragelse av biler m.m fra Asker (Røyken og Hurum) 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
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1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.02.2020 6/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020: 

 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Avtale om overdragelse av driftsmidler og andre eiendeler fra Asker kommune til Asker og Bærum 
brann og redning IKS inngås. 
 
 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020s vedtak/innstilling  

Avtale om overdragelse av driftsmidler og andre eiendeler fra Asker kommune til Asker og Bærum 
brann og redning IKS inngås. 
 

[Lagre innstilling]  
 
 

7/20 Styreseminar 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.02.2020 7/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.02.2020: 

 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Brannstyret vedtar program for styreseminar. 
 
 

Møtebehandling 

Leder av representantskapet Siw Wikan er forhindret i å delta oppsatt dato. Forslag om endre til 
12.03.2020 kl.11:00 – Asker brannstasjon. Styret mener det er viktig at nye medlemmer av styret og 
representantskapet deltar. Styret ønsker en orientering om status etter etablering av felles 
brannvesen for Asker, Bærum, Røyken og Hurum. 
 
Styret ønsker for øvrig faglig påfyll i styremøtene av interne-/eller eksterne foredragsholdere.  
 
 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020s vedtak/innstilling  
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Brannstyret vedtar program for styreseminar med endret dato til 12.03.2020 – Asker brannstasjon kl. 
11.00 
 

[Lagre innstilling]  
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Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
1/20 20/00072-1 Til Brannstyremøte 13.02.2020 

Enkeltvedtak tilsyn og bruksnektelse 
 

2/20 20/00090-1 Informasjon om forvaltningsrevisjon utført av Bærum 
kommune 2019 om kommunale selskapers praktisering av 
offentlighet 
 

3/20 20/00097-1 Invitasjon fra Bærum kommune til seminar 
selskapsorganisering og styrearbeid 
 

4/20 20/00099-1 Orientering om vårt nye brannvesen - muntlig orientering 

 
 
1/20 Enkeltvedtak tilsyn og bruksnektelse 
 
Brannsjefen informerte om enkeltvedtak om bruksnektelse og varsel om tilsyn i forhold til en konkret 
bruksnektelse. 

Dokumentasjon fra vedtak om bruksnektelse og om tilsyn, samt tilbakemelding fra eier ble delt ut i 
møtet. 

Styret tar dette til orientering 

 

 

2/20 Informasjon om forvaltningsrevisjon utført av Bærum kommune 2019 
om kommunale selskapers praktisering av offentlighet 
 

Styret tar saken til orientering. 

 

3/20 Invitasjon fra Bærum kommune til seminar selskapsorganisering og 
styrearbeid 
 

Tilsvarende seminar ble gjennomført for Bærum kommunes representanter i selskapsstyrer, 
og ble opplevd som lærerikt og nyttig. Årets seminar tilbys alle representanter i selskapene. 
Brannsjefen melder på alle faste medlemmer, og gir innspill om at brannstyret ønsker at 
seminaret også inneholder temaet «Korrupsjon». 
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4/20 Orientering om vårt nye brannvesen- muntlig orientering 
 
Prosjektleder Sverre Junker orienterte fra prosjektet etablering av felles brannvesen for Asker, 
Bærum, Røyken og Hurum som nå er avsluttet. Prosjektet skal evalueres. Evalueringen vil bli lagt 
frem for brannstyret.  
  

 

Eventuelt: 
 
Styreinstruks må settes på dagsorden i neste styremøte 02.04.2020 
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Arkivsak 
19/00043-1 

 Saksbehandler 

 

Berit Ramstad 

 

1 
 

    
 
Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020 
 
 
 

 
 
 

BUDSJETT 2021 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar budsjett 2021 slik det er presentert i 
denne sak.  
 
 
 

1. Saksutredning 
Budsjett 2021 måles mot regulert budsjett 2020.  
 
ABBR har mottatt informasjon fra Bærum kommune om at kommunedirektøren i Bærum har 
besluttet igangsatt arbeid med sikte på å redusere tjenestenes budsjettrammer med 4%, i 
løpet av perioden fra og med 2021 til og med år 2024. Når en av våre eiere (Bærum) 
reduserer overføringene til ABBR medfører dette tilsvarende reduksjon i overføringene fra 
den andre eieren (Asker). Konsekvensen av reduksjonen i budsjettrammen fra Bærum er en 
samlet reduksjon rammeoverføringene til ABBR på til sammen kr.1,6 mill. i 2021 og følgende 
i løpet av 4 års perioden:  
 

 Eier-     

 andel 2021 2022 2023 2024 

Bærum kommune - kutt på 4% 57,5 -0,9 -1,8 -2,7 -3,6 

Asker kommune  42,5 -0,7 -1,3 -2,0 -2,7 

Totalt:   -1,6 -3,1 -4,7 -6,3 

 
 
Det vil bli krevende for ABBR å klare de estimerte kuttene da vi går inn i en periode med: 
 

• høyt investeringsbehov 

• nytt oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralen   

• egen pensjonskasse i KLP for selskaper som sysselsetter arbeidstakere med 
særaldersgrense 

• mulig endring i salgsinntekter på grunn av reduserte oppdrag fra eierne (ref. kutt i 
tjenester som Røyken brann og redning utførte tidligere for Røyken kommune og 
færre innbruddsalarmer fra Bærum kommune).  

 
ABBR har rundt 32 mill. stående på disposisjonsfond og ubundet kapitalfond, samt 
premiefond hos KLP (Asker kommune skal skyte inn midler til de 3 fondene slik at deres 
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nåværende eierandel justeres opp til 42%, og Bærums nåværende andel gjøres om til 57,4% 
og har lagt opp til å tømme disse fondene i løpet av 4 års perioden for å dekke opp for et 
høyt investeringsbehov i denne perioden.  

 
 
 

DRIFTSBDUDSJETT (se vedlegg 1) 
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

• Lønnsvekst – 2,25% 

• Prisvekst – 2% 

• Vekst i alarminntekter – 2,5% 

• Innbyggertall - Asker 94 441 (42,5%) /Bærum 127 732 (57,5%) 
Hentet fra tabell 01222 hos SSB – befolkning ved inngangen av 1. kv. 2020 

 
 

1. DRIFTSINNTEKTER 
 

1.1 Salgsinntekter  
Alarminntektene (kr. 28,1 mill.) er økt med 2,5% basert på regulert budsjett 2020. 
Det er som beskrevet i regulert budsjett for 2020 knyttet usikkerhetsmomenter til 
omsetningen for 2020, da konsekvensene for tidligere kunder av RBR og HBV er at de får 
økt abonnementspris, samt at bedriftskunder nå blir ilagt gebyr for unødig utrykning. På 
bakgrunn av dette er det alarmkunder av tidligere RBR og HBV som har valgt og ikke 
fortsette med alarmoverføringer til ABBR 
 
Inntekter fra unødige utrykninger (kr. 6,2 mill.) er holdt på samme nivå som i regulert budsjett 
2020.  
 
Andre inntekter (kr. 2,4 mill.) blant annet fra utleie av lokaler, restverdiredning, service på 
nøkkelbokser og andre hjelpetjenester er holdt på samme nivå som i regulert budsjett for 
2020. Det innebærer at vi har lagt til grunn at inntektsnivået opprettholdes inklusiv inntekter 
fra kjøp av tjenester fra Asker kommune og Bærum kommune.  
 
1.2 Refusjon feiing  
Feiekontraktene er justert med forventet prisvekst på 2%, samt en forventet lønnsvekst på 
2,25% når det gjelder oppfølging av feierkontraktene.  
 
1.3 Andre refusjoner 
Inneholder postene for sykelønnsrefusjoner/fødselspermisjoner og mva-kompensasjon. 
Posten er holdt på samme nivå som i regulert budsjett for 2020. Mva-kompensasjon har 
motpost under post 2.3 «overføringer».  
 
1.4 Overføringer fra eierkommunene  
Behovet for rammeoverføringer til drift er økt med kr. 2,3 mill. i forhold til regulert budsjett 
2020. Det er lagt inn bruk av premiefondet til oppdekking av pensjonskostnader på til 
sammen kr. 3,8 mill. Det understrekes igjen at midler til nytt oppdragshåndteringsverktøy 
ikke ligger inne, samt økning i pensjonskostnader basert på egen pensjonskasse for de med 
særaldersgrense 
 
Endring i behovet for rammeoverføringer knyttet til våre investeringer i forhold til regulert 
budsjett 2020 innebærer en økning på kr. 1,5 mill. i 2021, når det brukes kr.10 mill. fra 
disposisjonsfondet til oppdekking. 
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Totalt i 2021 (sum drift/investeringer) blir det en økning av behovet for rammeoverføringer på 
kr. 3,7 mill. i forhold til regulert budsjett 2020 (se vedlegg 3).  
 
2. DRIFTSUTGIFTER 
 
2.1 Lønn inkl. sosiale kostnader  
 
2.1.1 Antall årsverk/lønnsoppgjør 
Det er ingen endring i antall budsjettert faste årsverk i forhold til regulert budsjett 2020. Det 
innebærer at det er budsjettert med 153.7 årsverk til heltidsstillinger og 2,3 årsverk som 
gjelder deltid beredskap på Tofte.  
 
Lønnsvekst på 2,25% er videreført fra 2020 men må sees på som et rundt estimat da det er 
krevende å forutsi lønnsvekst ved en vedvarende koronapandemi.  
 
2.1.2 Pensjonskostnader 
KLP har fått tariffpartenes aksept for å kunne etablere en egen utjevningsordning for bedrifter 
organisert som egne juridiske subjekter, som sysselsetter arbeidstakere med 
særaldersgrense, der en eller flere av bedriftskundens direkte eller indirekte eiere/deltakere 
ikke har pensjonsordning hos forsikringsgiver. KLP tar sikte på å opprette en slik 
utjevningsordning så snart dette formelt og praktisk lar seg gjennomføre, senest fra 1.1.2021. 
Vi vil informerer styret, representantskapet og administrasjonen i våre eierkommuner når vi 
vet noe mer rundt den varslede nye pensjonskassen i KLP.  
 
Vi vet ikke hva endringen innebærer med hensyn til våre pensjonskostnader og har derfor 
videreført pensjonskostnadene for 2020, justert med budsjettert lønnsvekst på 2,25%.  
Det er lagt inn bruk av 3,8 mill. av premiefondet til oppdekking av pensjon.   
 
2.2 Kjøp av varer og tjenester 
Det er lagt opp til en videreføring av nivået vi har lagt oss på i 2020 med hensyn til kjøp av 
varer og tjenester. Vi understreker imidlertid at det vil komme endringer i forbindelse med 
nytt oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralen som skal tas i bruk. Endringen er ikke tatt 
inn i budsjettet da vi ikke har fått noe estimat rundt kostnaden.   
 
Feiekontraktene er justert med forventet prisvekst på 2%, samt en forventet lønnsvekst på 
2,25% når det gjelder oppfølging av feierkontraktene.  
 
2.3 Overføringer 
Ingen større endringer i forhold til regulert budsjett 2020. Posten inneholder skattekostnader, 
mva-kompensasjon, tilskudd til bedriftsidrettslaget, samt tilskudd i forbindelse med salg av 
alarmanlegg til private.  
 
2.4 Kalkulatoriske avskrivninger 
Motpost under inntekter. 
 
2.5 Renteinntekter 
Ingen endring fra regulert budsjett 2020.  
  
 
INVESTERINGSBDUSJETT (se vedlegg 2) 
 
Mannskapsbil – Tofte 
Det er inngått kontrakt med Egenes brannteknikk i 2021 vedr. leveranse av ny mannskapsbil 
på Tofte. Bilen vil bli utstyrt med skjærslukker med skumblander. Mannskapsbilen som byttes 
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ut beholdes som reservekjøretøy i ABBR. Chassis blir betalt i 2020 og det resterende 
beløpet på kr. 3.3 mill. ved registrering på ABBR.   
 
Kombibil – Tofte 
Kjøretøy som vil bli benyttet av deltidsmannskapene ved innsatser, samt dagtidspersonell 
som er stasjonert ved Tofte brannstasjon.  
 
Vanntankbil – Røyken 
Erstatter den eksisterende vanntankbilen i Røyken som det er behov for å skifte ut grunnet 
alder og utilstrekkelig utrustning i forhold til blant annet branninnsatser i tunneler (Oslofjord 
tunnelen spesielt).  
 
Røykdykkerutstyr 
Per i dag benyttes det ulike pressluftapparater med tilhørende masker da tidligere 
ABBV/RBR/HBV hadde ulikt utstyr ved sammenslåing. Vi må ha samme type 
røykdykkerutstyr i ABBR da mannskapet i utrykningsstyrken flyttes mellom de forskjellige 
stasjonene, som følge av fravær, kurs, permisjoner med videre. Bæremeisene som benyttes 
til pressluftapparatene (ABBV) er slitt og må skiftes ut. Røykdykkermaskene (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 (ABBV).  
 
Røykdykkersamband 
Det er behov for utskiftning som følge av flere års bruk.  
 
Hjelmer med lykt 
Brannhjelmer har begrenset godkjenningstid og må følgelig skiftes ut ved jevne intervall.  
 
EK-innskudd KLP 
Årlig innskudd til KLP.  
 
 
RAMMEOVERFØRINGER FRA EIERKOMMUNENE (se vedlegg 3) 
I henhold til intensjonsavtalen som er inngått mellom våre eierkommune, så skal 
grunnbeløpet som Asker skal betale i henhold til avtalens pkt. 3c, endelig fastsettes basert 
på regnskapstallene for 2019. En arbeidsgruppe er nedsatt med representanter fra begge 
eierkommunene, samt ABBR som ser på dette. Fordelingen mellom eierkommunene i 
vedlegg 3 må derfor sees på som et estimat.  
 
 
 
Vedlegg: 

1. Driftsbudsjett 2021 
2. Investeringsbudsjett 2021 
3. Rammeoverføringer basert på eierandeler på 42,5%/57,5%. Grunnbeløpet på kr. 8,5 

mill. skal justeres med kommunal deflator når den blir kjent.  
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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VEDLEGG 1 

DRIFTSBUDSJETT 2021 
ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING IKS 

        

 

  

Regulert 
budsjett 

2020   Budsjett 2021  

      
DRIFTSINNTEKTER      

 Salgsinntekter  -36 166 318  -36 833 815  
 Refusjon vedr. feiing  (eierkommunene)  -15 572 828  -15 897 244  
 Andre refusjoner  -10 244 134  -10 321 328  
 Overføringer  -158 825 624   -161 088 736  
 Sum driftsinntekter  -220 808 904  -224 141 123  
       
 DRIFTSUTGIFTER      
 Lønn inkl. sosiale utgifter  145 622 991  147 683 519   

 Kjøp av varer og tjenester  64 089 779  65 160 426  
 Overføringer  11 896 134  12 097 178  
 Kalkulatoriske avskrivninger  4 610 000   4 610 000  
 Sum driftsutgifter  226 218 904  229 551 123  
       
 DRIFTSRESULTAT  5 410 000  5 410 000  
       
 FINANSPOSTER      
 Renteinntekter  -800 000  -800 000  
 Renteutgifter  0  0  
 Motpost kalkulatoriske avskrivninger  -4 610 000   -4 610 000  
 Sum finansposter  -5 410 000  -5 410 000  
       
 ORDINÆRT RESULTAT       
 (resultat før interne finansieringstrans.)  0  0  
       
 INTERNE FINANSIERINGSTRANS.      
 Dekning av tidligere års merforbruk  0  0  
 Avsatt til disposisjonsfond  5 547 073  0  
 Avsatt til bundne fond  0  0  
 Avsatt til ubundne fond  0  0  
 Overføring til investeringsregnskapet  0  0  
 Regnskapsmessig mindreforbruk  0  0  
 Bruk av tidligere års mindreforbruk  -5 547 073  0  
 Bruk av disposisjonsfond  0  0  
 Bruk av bundne fond  0  0  
 Overføringer fra driftsregnskapet  0  0  
 Regnskapsmessig merforbruk  0   0  
 Sum interne finansieringstransaksjoner  0  0  
           

  REGNSKAPSMESSIG          

  RESULTAT   0   0  
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VEDLEGG 2 

 Investeringsbudsjett  2021 

 
  

  INVESTERINGER   
  Investeringer i varige driftsmidler med mva kompensasjon   

  Mannskapbil - Tofte 3 550 000 

  Vanntankbil - Røyken 3 600 000 

  Røykdykkersamband (radioer/garnityr) 3 000 000 

  Røykdykkerutstyr 2 500 000 

  Hjelmer m/lykt (må byttes samtidig med røykdykkerutstyr) 600 000 

  Sum  13 250 000 

  MVA generell kompensasjonsordning 3 312 500 

  Sum investering med MVA kompensasjon 16 562 500 

      

  Investeringer i varige driftsmidler uten mva kompensasjon   

  Egenkapitalinnskudd KLP 1 100 000 

  Sum investering uten MVA kompensasjon 1 100 000 

  Sum kapitalinvesteringer 17 662 500 

      

  FINANSIERING    
  Salg av kapitalvare   

  Salg av kjøretøy /lettbåt -100 000 

      

  Sum salg av kapitalvare -100 000 

      

  Bruk av fond   

  Bruk av disposisjonsfond investeringer -10 000 000 

  Bruk av ubundet kapital fond   

  Sum bruk av fond -10 000 000 

      

  Avsetninger   

  Avsatt til ubundet disposisjonsfond 0 

  Sum avsatt til ubundet disposisjonsfond 0 

      

  Refusjon mva-kompensasjon   

  Mva-kompensasjon -3 312 500 

  Sum mva overføringer -3 312 500 

      

  Tilskudd vedr. investeringer   

 Asker rammetilskudd Investering -1 806 250 

 Bærum rammetilskudd Investering -2 443 750 

  Sum tilskudd vedr. investeringer -4 250 000 

  Sum finansiering -17 662 500 

      

  Kapitalinvestering minus sum finansiering 0 
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VEDLEGG 3 

 

  Drifts- og investeringsbudsjett     

  Rammeoverføringer 2021 
Regulert 

2020 
2021 

        

  Rammetilskudd drift -158 825 624 -161 088 736 

  Grunnbeløp Asker i henhold til intensjonsavtale -8 500 000 -8 500 000 

  Rammetilskudd drift til fordeling etter folketall -150 325 624 -152 588 736 

  Rammetilskudd investering -2 775 000 -4 250 000 

  Sum rammetilskudd drift og investering -161 600 624 -165 338 736 

        

  Endret behov drift fra foregående år 0 -2 263 112 

  Endret behov investering fra foregående år 0 -1 475 000 

  Sum endret behov fra foregående år 0 -3 738 112 

        

  Asker kommune:     

  Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -63 888 390 -64 850 213 

  Grunnbeløp i henhold til intensjonsavtale -8 500 000 -8 500 000 

  Rammetilskudd investering -1 179 375 -1 806 250 

  Sum rammetilskudd drift og investering -73 567 765 -75 156 463 

        

  Endret behov drift fra foregående år 0 -961 823 

  Endret behov investering fra foregående år 0 -626 875 

  Sum endret behov fra foregående år 0 -1 588 698 

        

  Bærum kommune:     

  Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -86 437 234 -87 738 523 

  Rammetilskudd investering -1 595 625 -2 443 750 

  Sum rammetilskudd drift og investering -88 032 859 -90 182 273 

        

  Endret behov drift fra foregående år 0 -1 301 289 

  Endret behov investering fra foregående år 0 -848 125 

  Sum endret behov fra foregående år 0 -2 149 414 
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Behandles av Møtedato 
Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020 
 
 
 

 
 
 

STYREVERVREGISTER 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret vedtar reglement for registrering av styreverv og økonomiske interesser for 
Asker og Bærum brann og redning IKS 
 
 
 

1. Sammendrag og konklusjon 
Styret for Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) vedtok i sitt møte 10.12.2007 at 
brannvesenet skal være registrert i KS Styrevervregister samt reglement for dette 
(Vedlegg 2). Brannsjefen anbefaler styret for ABBR å videreføre denne praksisen. 
 
 
2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 
For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller 
enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' 
styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og 
styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for 
allmennheten. 
 
Det innhentes automatisk opplysninger om den enkelte folkevalgte eller leder i alle 
kommuner og fylker - fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i 
Brønnøysund. I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv 
eller interesser. For kommunale bedrifter må generalforsamling først vedta å tilslutte seg 
Styrevervregisteret. 
 
Følgende organer, funksjoner og personer anbefales at registrerer seg i styrevervregisteret:  
1. Selskapets representantskap (faste medlemmer og varamedlemmer)   
2. Selskapets styre (faste medlemmer og varamedlemmer) 
3. Brannsjef 
4. Avdelingsledere 
5. Stasjonsmester 
6. Verksmester  
7. Involverte i andre innkjøpsfunksjoner  
 
Registeringen gjøres av den enkelte på http://www.styrevervregisteret.no/logg-inn-for-
vervsinnehavere 
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Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Styrevervregisteret Vedlegg 1 - Reglement 13.05.2020 (002) 
Styrevervregisteret Vedlegg 2 - Reglement 10.12.2007 
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Vedtatt av styret i ABBR 13.05.2020 
 
 

REGLEMENT FOR REGISTRERING AV 
STYREVERV OG ØKONOMISKE 

INTERESSER 
FOR 

ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING 
IKS 
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Vedlegg 1 
 

 

 
 
 
 
 
Reglement for registrering av styreverv og økonomiske interesser  
 

 

§ 1 Registrering av styreverv og økonomiske interesser m.m.  
Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) har vedtatt å innføre registrering av styreverv, 
økonomiske interesser og lignende for medlemmer/varamedlemmer av selskapets 
representantskap og styre. Registeret skal også omfatte brannsjefen, avdelingsledere og 
ansatte med innstillingsrett eller avgjørelsesrett i innkjøps- og anskaffelsessaker.  
 
§ 2 Innhold i registeret  
2.1 Styreverv i offentlig/privat eide selskaper/datterselskaper  
2.2 Styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar økonomisk  

støtte fra selskapet.  
2.3 Lønnet arbeid/konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som  

folkevalgt/styrerepresentant/ansatt i selskapet  
2.4 Næringsinteresser; fast eiendom (bolig/fritidseiendom/våningshus/driftsbygninger 

omfattes ikke) og større aksjepost/eierandel. 
  
§ 3 Føring og vedlikehold av opplysninger i registeret  
3.1 Registreringen skal foretas innen tre måneder etter at representantskapet/styret har 

konstituert seg. Administrativt personell registreres senest en måned etter samtykke er 
gitt.  

3.2 Registreringen skal foretas av den /de personer som brannsjefen utpeker som  
kontaktperson overfor KS. Registreringen foretas i henhold til veiledning fra KS.  

3.3 Registeret ajourføres to ganger pr. kalender år i henhold til rutiner fra KS  
3.4 Registrerte opplysninger er basert på samtykke fra den enkelte og er  

offentlig tilgjengelig gjennom www.styrevervregisteret.no.  
3.5 Den enkelte registrerte kan på ethvert tidspunkt velge å slette sine  

opplysninger i registeret. Opplysninger om en registrert person vil  
automatisk bli slettet etter fire år med mindre det er registrert ajourføring av  
personens opplysninger.  

 
§ 4 Ikrafttreden  
Disse reglene trer i kraft 13.mai 2020. Første gangs registrering skal foretas innen  
1. august 2020.  
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Vedtatt av styret i ABBV 10.12.2007 
 
 

 
 

REGLEMENT FOR REGISTRERING AV 
STYREVERV OG ØKONOMISKE 

INTERESSER 
FOR 

ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 
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Reglement for registrering av styreverv og økonomiske interesser  
 

 

§ 1 Registrering av styreverv og økonomiske interesser m.m.  
Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) har vedtatt å innføre registrering av styreverv, 
økonomiske  
interesser og lignende for medlemmer/varamedlemmer av selskapets representantskap og 
styre.  
Registeret skal også omfatte brannsjefen, avdelingsledere og ansatte  
med innstillingsrett eller avgjørelsesrett i innkjøps- og anskaffelsessaker.  
 
§ 2 Innhold i registeret  
2.1 Styreverv i offentlig/privat eide selskaper/datterselskaper  
2.2 Styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar økonomisk  
støtte fra selskapet.  
2.3 Lønnet arbeid/konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som  
folkevalgt/styrerepresentant/ansatt i selskapet  
2.4 Næringsinteresser; fast eiendom (bolig/fritidseiendom/våningshus/driftsbygninger 
omfattes ikke) og større aksjepost/eierandel. 
  
§ 3 Føring og vedlikehold av opplysninger i registeret  
3.1 Registreringen skal foretas innen tre måneder etter at representantskapet/styret har  
konstituert seg. Administrativet personell registreres senest en måned etter samtykke er 
gitt.  
3.2 Registreringen skal foretas av den /de personer som brannsjefen utpeker som  
kontaktperson overfor KS.  
Registreringen foretas i henhold til veiledning fra KS.  
3.3 Registeret ajourføres to ganger pr. kalender år i henhold til rutiner fra KS  
3.4 Registrerte opplysninger er basert på samtykke fra den enkelte og er  
offentlig tilgjengelig gjennom www.styrevervregisteret.no.  
3.5 Den enkelte registrerte kan på ethvert tidspunkt velge å slette sine  
opplysninger i registeret. Opplysninger om en registrert person vil  
automatisk bli slettet etter fire år med mindre det er registrert ajourføring av  
personens opplysninger.  
 
§ 4 Ikrafttreden  
Disse reglene trer i kraft 1.januar 2008. Første gangs registrering skal foretas innen  
1. juli 2008.  
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Behandles av Møtedato 
Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020 
 
 
 

 
 
 

STYREINSTRUKS  

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret vedtar styreinstruks for styret i ABBR slik den er presentert i denne sak. 
 
 

1. Saksopplysninger 
Brannstyre vedtok vedlagte styreinstruks (Vedlegg 1) for Asker og Bærum brannvesen 
IKS (ABBV) 08.11.2018. Styreinstruksen skal rulleres hvert annet år i første styremøte 
etter at representantskapet har foretatt styrevalg. Dette ble uteglemt i styremøte 
13.02.2020 gjeldende styret for Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR). 
Styreinstruksen legges derfor frem for rullering og vedtak i dette møtet. Brannsjefen 
foreslår ikke endringer i styreinstruksen for ABBR’s styre (Vedlegg 2) ut over tekniske 
endringer som følge av at selskapets navn er endret m.v.. 
 
 
 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Styreinstruks 08.11.2018 - Vedlegg 1 
Styreinstruks  - 13.05.2020 - Vedlegg 2 
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1. Formål 
IKS (ABBV) sin funksjon, oppgaver og ansvar. Ved eventuell motstrid mellom denne 
styreinstruks og Selskapsavtalen, vedtak fattet av representantskapet eller ufravikelige 
bestemmelser i lovgivningen, viker bestemmelsene i denne instruks for disse. 
 
En styreinstruks er en selvpålagt veiledning for hvordan styret skal arbeide. Denne vedtas 
derfor av styret selv.   
 
Styrearbeidet i Asker og Bærum brannvesen IKS skal følge denne styreinstruksen. Styret 
kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen.  
 
Styrets arbeid baseres på visjonen: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – 
der ingen skal skades eller omkomme i brann 
 
2. Styrets ansvar og oppgaver 
Styrets ansvar og oppgaver følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning, 
selskapsavtalen, fullmakter, vedtak i styret og instrukser gitt fra Representantskapet 
samt denne styreinstruks.  
 
Styret skal som hovedregel behandle alle saker som etter selskapets forhold er av 
uvanlig art eller stor betydning. Nedenfor følger en oversikt over en del av styrets 
oppgaver. Listen er ikke uttømmende. 
 
2.1 Styrets forvaltning av selskapet 
Forvaltningen av selskapet hører under styret. 
 
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 
 

2.2 Forvaltning og organisering 
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet forøvrig. 
 
Styret skal sørge for en forsvarlig forvaltning og herunder organisering av virksomheten 
inklusiv ansettelse og oppsigelse av daglig leder og utarbeidelse av instruks for denne. 

 STYREINSTRUKS 

for 
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Styret er ansvarlig for å vedta selskapets etiske retningslinjer. Disse skal rulleres 
annethvert år.  
 
2.3 Budsjettering, planlegging og strategi 
Styret fastlegger selskapets overordnede mål og strategi, herunder den overordnede 
forretningsstrategi i tråd med Representantskapets føringer. Innenfor strategiområdet 
skal styret være pådriver for administrasjonen, spesielt innenfor omstruktureringer 
og/eller omlegginger av driften. 
 
Styret skal vedta forslag til selskapets budsjett for neste år og økonomiplan for de neste 
fire år etter forslag fra brannsjefen.  
 
2.4 Økonomisk styring og kontroll 
Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at 
dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
Administrasjonen skal orientere styret minimum hvert tertial om oppnådde resultater og 
utsiktene fremover. Orienteringen kan være i møte. 
 
Styret skal avlegge styrets årsberetning og årsregnskap innen 15. februar til selskapets 
revisor. Styrets årsberetning skal bl.a. gi opplysninger om oppnådde resultater og 
framtidsutsikter. 
 
Styret innstiller til representantskapet vedrørende selskapets investeringsplan under 
behandling av budsjett og økonomiplan, og investeringer som er av uvanlig art eller stor 
betydning. 
 
Når brannsjefen benytter seg av nødfullmakt til akutte investeringer skal styret ved første 
anledning orienteres om dette. 
 
Styret skal sørge for at selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut fra 
risikoen ved, og omfanget av, virksomheten i selskapet. 
 
 
3. Styrets saksbehandling og arbeidsform 
 
3.1 Møteplan, innkalling til styrebehandling 
På siste styremøte hvert halvår skal styre vedta møteplan for kommende halvår. Det skal 
avholdes minimum to møter pr. halvår. For øvrig gjennomføres styremøter etter behov. 
 
Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. 
Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. 
 
Ekstraordinære styremøter innkalles med minst 5 dagers varsel, men styret kan kalles 
inn på kortere varsel dersom sakens natur tilsier umiddelbar styrebehandling. 
 
Styrets medlemmer har plikt til å møte og avgi stemme dersom de ikke har gyldig forfall.  
 
3.2 Inhabilitet 
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen av spørsmål som har særlig betydning for 
egen del eller for noen så nærstående at medlemmet må anses å ha personlige eller 
økonomiske særinteresser i saken. Det samme gjelder for daglig leder. 
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3.3 Behandling av saker i styret 
Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan 
forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styremedlemmene og 
daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsberetning og årsregnskap skal alltid 
behandles i møte.  
 
Styrebehandlingen ledes av styreleder. Deltar ikke styreleder, ledes styrebehandlingen 
av nestleder. Deltar heller ikke denne, velger styret selv møteleder blant styrets 
medlemmer. 
 
Daglig leder forbereder sakene for styret med forslag til vedtak, og daglig leder har rett 
og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg med mindre annet er 
bestemt av styret i den enkelte sak. Daglig leder kan ha med andre fra ledelsen i styrets 
møter etter behov og dersom ingen av styrets medlemmer har innvendinger til dette. 
 
Styremedlemmene innkalles pr. e-post med minimum 1 ukes varsel. Saksdokumentene 
skal også være styremedlemmene i hende minimum 1 uke før styremøtene, med mindre 
særlige forhold foreligger. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til vedtak.  
 
Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på styremøtene, skal så snart som mulig 
varsle administrasjonen som innkaller vararepresentanter. Styret er beslutningsdyktig når 
minst halvparten av medlemmene er til stede hvorav minst to er styremedlemmer valgt 
av representantskapet. 
 
Styremøtene holdes for åpne dører, med unntak for personalsaker, saker som omfattes 
av taushetsplikt, saker som berører selskapets konkurranseforhold eller andre spørsmål 
som styret mener bør behandles for lukkede dører. 
 
3.4 Styrebehandling utenfor møte  
Ekstraordinær styrebehandling av enkeltsaker kan gjennomføres når styrets leder 
beslutter det når en sak krever styrets behandling og det ikke er hensiktsmessig å 
avvente til behandling på neste ordinære styremøte.  
Ekstraordinær styrebehandling kan gjennomføres skriftlig dersom styrets leder finner det 
forsvarlig, og gjennomføres i så fall ved at saksbehandlingen kan dokumenteres ved e-
post basert behandling og avgjørelse styremedlemmene imellom. 
Protokolldokumentasjon sendes samtlige styremedlemmer og signering finner sted på 
neste styremøte. Alle som har deltatt i behandlingen skal signere protokollen. Ordinære 
styreprotokoller skal signeres i neste styremøte.  
 
3.5 Innstillinger til representantskapet 
Saker der styret fremsetter forslag til vedtagelse i representantskapet skal som en 
hovedregel behandles av styret i god tid før innkallingen, med styrets forslag, sendes til 
representantskapets medlemmer i henhold til de frister som følger av selskapsavtalen.  
 
3.6  Avtaler med eier eller annen nærstående part av eier 
Styret skal behandle avtaler av betydning mellom selskapet og en eier eller annen 
nærstående av eier er pliktet å utøve aktsomhet for å ivareta likebehandling av eierne. 
 
3.7 Styreprotokoll 
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, 
deltakere og styrets beslutninger. Er styrets beslutning ikke enstemmig skal det angis 
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hvem som har stemt mot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning 
kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av de 
medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen godkjennes i neste 
styremøte. 
 
3.8 Taushetsplikt 
Samtlige styremedlemmer har taushetsplikt om fortrolige selskapsforhold de gjøres kjent 
med gjennom saksfremleggene, forhandlingene og avstemningen i styret og dets utvalg.  
 
 

4. STYRETS FULLMAKTER 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.  
 
Styret har gitt daglig leder rett til å tegne selskapets firma, slik at selskapet forpliktes ved 
underskrift av daglig leder. 
 
Selskapet ledes av daglig leder, som har anvisningsrett innenfor rammen av vedtatte 
budsjetter.  
 
 

5. STYRETS ERSTATNINGSANSVAR 
Styrets overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet følger av 
selskapslovgivningen. Styrets medlemmer kan hver og en bli stilt solidarisk ansvarlig for 
skade som de forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt selskapet eller andre under 
utførelsen av sine oppgaver. Selskapet har tegnet styreansvarsforsikring på inntil kr 
15.000.000,-. 
 

 
6. DAGLIG LEDERS OPPGAVER OG PLIKTER OVERFOR STYRET 
 
6.1 Daglig leders oppgaver. 
Daglig leder står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret gir. Daglig leder skal iverksette de vedtak som styret fatter. 
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets art er av særlig art eller 
stor betydning eller uvanlig. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret 
i det enkelte tilfelle. Styret skal i så tilfelle snarest underrettes om avgjørelsen. 
 
Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lover og forskrifter 
og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 
 
6.2 Daglig leders plikter overfor styret 
Daglig leder skal minst hvert tertial, i møte eller skriftlig, sørge for at styret får 
underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. 
 
Styret eller det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en 
nærmere redegjørelse om bestemte saker. Daglig leder forbereder i samråd med styrets 
leder saker som skal behandles av styret. Saker forberedes og fremlegges slik at styret 
har et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. 
 
 
 
 



11/20 Styreinstruks  - 20/00334-1 Styreinstruks  : Styreinstruks 08.11.2018 - Vedlegg 1

Vedlegg 1  
 

7. Rullering av styreinstruksen 
 
Denne styreinstruks er vedtatt av styret den 06.12.2018, og kan endres etter nærmere 
beslutning i styret. 
 
Styreinstruksen skal rulleres hvert annet år i første styremøte etter at representantskapet 
har foretatt styrevalg.  
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STYREINSTRUKS 
for 

Asker og Bærum brann og redning IKS 
 
 
1. Formål 
Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) sin funksjon, oppgaver og ansvar. Ved 
eventuell motstrid mellom denne styreinstruks og Selskapsavtalen, vedtak fattet av 
representantskapet eller ufravikelige bestemmelser i lovgivningen, viker bestemmelsene 
i denne instruks for disse. 
 
En styreinstruks er en selvpålagt veiledning for hvordan styret skal arbeide. Denne 
vedtas derfor av styret selv. 
 
Styrearbeidet i Asker og Bærum brann og redning IKS skal følge denne styreinstruksen. 
Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen. 
 
Styrets arbeid baseres på visjonen: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve 
i – der ingen skal skades eller omkomme i brann 
 
2. Styrets ansvar og oppgaver 
Styrets ansvar og oppgaver følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning, 
selskapsavtalen, fullmakter, vedtak i styret og instrukser gitt fra Representantskapet 
samt denne styreinstruks. 
 
Styret skal som hovedregel behandle alle saker som etter selskapets forhold er av 
uvanlig art eller stor betydning. Nedenfor følger en oversikt over en del av styrets 
oppgaver. Listen er ikke uttømmende. 
 
2.1 Styrets forvaltning av selskapet 
Forvaltningen av selskapet hører under styret. 
 
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 
 

2.2 Forvaltning og organisering 
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet forøvrig. 
 
Styret skal sørge for en forsvarlig forvaltning og herunder organisering av virksomheten 
inklusiv ansettelse og oppsigelse av daglig leder og utarbeidelse av instruks for denne. 
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Styret er ansvarlig for å vedta selskapets etiske retningslinjer. Disse skal rulleres 
annethvert år. 
 
2.3 Budsjettering, planlegging og strategi 
Styret fastlegger selskapets overordnede mål og strategi, herunder den overordnede 
forretningsstrategi i tråd med Representantskapets føringer. Innenfor strategiområdet 
skal styret være pådriver for administrasjonen, spesielt innenfor omstruktureringer 
og/eller omlegginger av driften. 
 
Styret skal vedta forslag til selskapets budsjett for neste år og økonomiplan for de neste 
fire år etter forslag fra brannsjefen. 
 
2.4 Økonomisk styring og kontroll 
Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at 
dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
Administrasjonen skal orientere styret minimum hvert tertial om oppnådde resultater og 
utsiktene fremover. Orienteringen kan være i møte. 
 
Styret skal avlegge styrets årsberetning og årsregnskap innen 15. februar til selskapets 
revisor. Styrets årsberetning skal bl.a. gi opplysninger om oppnådde resultater og 
framtidsutsikter. 
 
Styret innstiller til representantskapet vedrørende selskapets investeringsplan under 
behandling av budsjett og økonomiplan, og investeringer som er av uvanlig art eller stor 
betydning. 
 
Når brannsjefen benytter seg av nødfullmakt til akutte investeringer skal styret ved første 
anledning orienteres om dette. 
 
Styret skal sørge for at selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut fra 
risikoen ved, og omfanget av, virksomheten i selskapet. 
 
3. Styrets saksbehandling og arbeidsform 
 
3.1 Møteplan, innkalling til styrebehandling 
På siste styremøte hvert halvår skal styre vedta møteplan for kommende halvår. Det 
skal 
avholdes minimum to møter pr. halvår. For øvrig gjennomføres styremøter etter behov. 
 
Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. 
Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. 
 
Ekstraordinære styremøter innkalles med minst 5 dagers varsel, men styret kan kalles 
inn på kortere varsel dersom sakens natur tilsier umiddelbar styrebehandling. 
 
Styrets medlemmer har plikt til å møte og avgi stemme dersom de ikke har gyldig forfall. 
 
3.2 Inhabilitet 
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen av spørsmål som har særlig betydning for 
egen del eller for noen så nærstående at medlemmet må anses å ha personlige eller 
økonomiske særinteresser i saken. Det samme gjelder for daglig leder. 
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3.3 Behandling av saker i styret 
Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan 
forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styremedlemmene og 
daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsberetning og årsregnskap skal alltid 
behandles i møte. 
 
Styrebehandlingen ledes av styreleder. Deltar ikke styreleder, ledes styrebehandlingen 
av nestleder. Deltar heller ikke denne, velger styret selv møteleder blant styrets 
medlemmer. 
 
Daglig leder forbereder sakene for styret med forslag til vedtak, og daglig leder har rett 
og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg med mindre annet er 
bestemt av styret i den enkelte sak. Daglig leder kan ha med andre fra ledelsen i styrets 
møter etter behov og dersom ingen av styrets medlemmer har innvendinger til dette. 
 
Styremedlemmene innkalles pr. e-post med minimum 1 ukes varsel. Saksdokumentene 
skal også være styremedlemmene i hende minimum 1 uke før styremøtene, med mindre 
særlige forhold foreligger. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til vedtak. 
 
Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på styremøtene, skal så snart som mulig 
varsle administrasjonen som innkaller vararepresentanter. Styret er beslutningsdyktig 
når 
minst halvparten av medlemmene er til stede hvorav minst to er styremedlemmer valgt 
av representantskapet. 
 
Styremøtene holdes for åpne dører, med unntak for personalsaker, saker som omfattes 
av taushetsplikt, saker som berører selskapets konkurranseforhold eller andre spørsmål 
som styret mener bør behandles for lukkede dører. 
 
3.4 Styrebehandling utenfor møte 
Ekstraordinær styrebehandling av enkeltsaker kan gjennomføres når styrets leder 
beslutter det når en sak krever styrets behandling og det ikke er hensiktsmessig å 
avvente til behandling på neste ordinære styremøte. 
Ekstraordinær styrebehandling kan gjennomføres skriftlig dersom styrets leder finner det 
forsvarlig, og gjennomføres i så fall ved at saksbehandlingen kan dokumenteres ved 
epost-basert behandling og avgjørelse styremedlemmene imellom. 
Protokolldokumentasjon sendes samtlige styremedlemmer og signering finner sted på 
neste styremøte. Alle som har deltatt i behandlingen skal signere protokollen. Ordinære 
styreprotokoller skal signeres i neste styremøte. 
 
3.5 Innstillinger til representantskapet 
Saker der styret fremsetter forslag til vedtagelse i representantskapet skal som en 
hovedregel behandles av styret i god tid før innkallingen, med styrets forslag, sendes til 
representantskapets medlemmer i henhold til de frister som følger av selskapsavtalen. 
 
3.6 Avtaler med eier eller annen nærstående part av eier 
Styret skal behandle avtaler av betydning mellom selskapet og en eier eller annen 
nærstående av eier er pliktet å utøve aktsomhet for å ivareta likebehandling av eierne. 
 



11/20 Styreinstruks  - 20/00334-1 Styreinstruks  : Styreinstruks  - 13.05.2020 - Vedlegg 2

VEDLEGG 2 
 

 
 
 
3.7 Styreprotokoll 
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, 
deltakere og styrets beslutninger. Er styrets beslutning ikke enstemmig skal det angis 
hvem som har stemt mot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning 
kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av de 
medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen godkjennes i neste 
styremøte. 
 
3.8 Taushetsplikt 
Samtlige styremedlemmer har taushetsplikt om fortrolige selskapsforhold de gjøres kjent 
med gjennom saksfremleggene, forhandlingene og avstemningen i styret og dets utvalg. 
 

4. STYRETS FULLMAKTER 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 
 
Styret har gitt daglig leder rett til å tegne selskapets firma, slik at selskapet forpliktes ved 
underskrift av daglig leder. 
 
Selskapet ledes av daglig leder, som har anvisningsrett innenfor rammen av vedtatte 
budsjetter. 
 

5. STYRETS ERSTATNINGSANSVAR 
Styrets overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet følger av 
selskapslovgivningen. Styrets medlemmer kan hver og en bli stilt solidarisk ansvarlig for 
skade som de forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt selskapet eller andre under 
utførelsen av sine oppgaver. Selskapet har tegnet styreansvarsforsikring på inntil kr 
15.000.000,-. 
 

6. DAGLIG LEDERS OPPGAVER OG PLIKTER OVERFOR STYRET 
6.1 Daglig leders oppgaver. 
Daglig leder står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret gir. Daglig leder skal iverksette de vedtak som styret 
fatter. 
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets art er av særlig art eller 
stor betydning eller uvanlig. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra 
styret 
i det enkelte tilfelle. Styret skal i så tilfelle snarest underrettes om avgjørelsen. 
 
Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lover og forskrifter 
og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 
 
6.2 Daglig leders plikter overfor styret 
Daglig leder skal minst hvert tertial, i møte eller skriftlig, sørge for at styret får 
underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. 
 
Styret eller det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en 
nærmere redegjørelse om bestemte saker. Daglig leder forbereder i samråd med styrets 
leder saker som skal behandles av styret. Saker forberedes og fremlegges slik at styret 
har et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. 
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7. Rullering av styreinstruksen 
Denne styreinstruks er vedtatt av styret den 13.05.2020, og kan endres etter nærmere 
beslutning i styret. 
 
Styreinstruksen skal rulleres hvert annet år i første styremøte etter at representantskapet 
har foretatt styrevalg. 
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Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020 
 
 
 

 
 
 

DELEGASJON AV BRANNFAGLIG MYNDIGHET 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Styret delegerer sin brannfaglige myndighet etter brann-og eksplosjonsvernloven til 
brannsjefen 
 
 

 
1. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 

I forbindelse med sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum kommuner er 
tidligere Røyken brann og redning og Hurum brannvesen virksomhetsoverdratt til 
tidligere Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) pr 01.01.2020. I denne 
sammenheng har de to eierkommunene ved deres respektive kommunestyrer på ny 
fattet vedtak om delegasjon av sin brannfaglige myndighet til selskapet Asker og 
Bærum brann og redning IKS (ABBR) – vedlegg 1 og vedlegg 2 
 
Det vises for øvrig til vedtatt selskapsavtale og styreinnstruks for begrensinger av 
brannsjefens fullmakter. 

 
 
 
3. Tidligere behandling 
I møte 30.04.2020 fattet representantskapet følgende vedtak; 
 

Representantskapet delegerer sin brannfaglige myndighet etter brann og 
eksplosjonsvernloven til styret, som kan videredelegere myndigheten til brannsjefen. 
Dette gjelder ikke myndigheten til å vedta lokale forskrifter. 

 
 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg 1 – Delegasjon av brannfaglig myndighet - Asker kommune 
Vedlegg 1 – Delegasjon av brannfaglig myndighet – Bærum kommune 
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Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020 
 
 
 

 
 
 

ORGANISERING AV TILSYN MED BOLIGER 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret anbefaler at representantskapet legger frem en sak for eierne om at 
brannvesenet overtar feietilsynet fra 01.01.2022. 
 
 
 

1. Sammendrag og konklusjon 
Boligtilsynstjenesten kan organiseres billigere samtidig som den brannforebyggende 
gevinsten økes dersom boligtilsynet overføres til brannvesenet 
 
2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 
Ved anbudsutlysning av Feie- og tilsynstjenesten i Asker og Bærum i 2015 og 2019 var det 
kun to reelle tilbydere, det var de samme tilbydere i begge prosessene. Dette viser at det er 
et dårlig fungerende marked for tjenesten.  
 
Brannsjefen mener den brannforebyggende effekten av boligtilsynet kan bli mer målrettet. 
 
Denne saken drøfter organisering av tjenesten og muligheten til å gjennomføre deler av 
tjenesten i brannvesenets regi.  
 

Dagens ordning 
 
Avtaler  
Feie- og tilsynstjenesten i Asker og Bærum kommuner er privatisert og utføres i dag av Feie- 
og tilsynstjenester AS i Asker kommune og Feieren AS i Bærum kommune. ABBR har to 
årsverk til administrering, oppfølging og kvalitetssikring av feietjenesten. Trolig brukes mer 
enn disse ressursene til å gjennomføre oppfølgingen.  
 
Tjenesten skal utføres i henhold til kontrakt inngått henholdsvis 1. januar 2020 i Asker og 1. 
mars 2020 i Bærum. Utførelsen gjøres på bakgrunn av en kravspesifikasjon med vedlegg. 
Kontraktene utløper 31.12.2021 med mulighet for forlengelse på 2+2+2 år. 
 
Oppfølging av feietjenesten 
ABBR har utarbeidet et kvalitetssikringsdokument som beskriver hvordan tjenesten skal          
følges opp. En av følgende kontroller mot leverandørene gjennomføres minimum én gang i 
måneden. Dagens praksis er ukentlige kontroller. 
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o Utekontroll 
Delta på feiing eller boligtilsyn sammen med leverandøren ute hos de som mottar 
feietjenester. 
 

o Arkivkontroll 
Tar stikkprøver av arkivet 
 

o Registreringskontroll 
Kontrollerer registreringer i datasystemet 
 

o Etterkontroll  
Gjennomføre stedlig kontroll hos de som mottar feietjenester etter at leverandøren 
har vært der for å kontrollere om jobben er tilfredsstillende utført 
 

o Telefonintervju 
Ringe de som mottar feietjenester for å bekrefte eller avkrefte om tjenesten er 
mottatt. Det stilles i tillegg en rekke spørsmål om hvordan feiing/boligtilsyn ble 
gjennomført. Dette gjøres for å sikre at rutiner i henhold til kontrakten følges 

 
I tillegg kontrolleres tjenesten på følgende måter:  
o Gjennomgang av all saksgang ut mot de som mottar feietjenester. ABBR tar over 

saksgang ved alvorlige avvik og der hvor eier ikke svarer leverandøren. 
o Egne befaringer knyttet til henvendelser/klager vedrørende feiertjenesten. 
o Korrigering og opplæring av føring i og ajourhold av dataregisteret (KomTek) 
o Jevnlige møter med leverandøren hvor fokus er klager, treffprosent, fremdriftsplan, 

økonomi, egenkontroll, kontroller og kvalitet på tjenesten. 
 

Andre oppgaver ABBR har i forbindelse med feietjenesten 
o Utarbeide maler for saksbehandling og oppfølging   
o Oppdatere systemer 
o Arrangere fagdager 
o Bidra til god informasjon om tjenesten ut til de som skal motta feietjenester 
o Utarbeide budsjetter 
o Utarbeide anbud med kravspesifikasjon 
o Svare på henvendelser om og eventuelt foreta endring av gebyr 
o Vedlikeholde register over ildsteder 
o Ha fokus på og oppfordre til miljøtiltak som bytte til rentbrennende ovner 
o Rapportere til kommunene ved fortsatt bruk av fossilt brensel 
o Tilsyn og evaluering av branner/hendelser tilknyttet fyringsanlegg 

 
 

Utfordringer ved dagens organisering av feie- og tilsynstjeneste 
 
Markedet fungerer dårlig 
I anbudsprosessene i 2015 og 2019 har vi fått kun to tilbydere. Tilbyderne i 2020 er de 
samme som ble tildelt kontrakt i 2016. Dette indikerer at markedet er for lite. 
Anskaffelsesenhetene i tidligere Asker, Bærum, Røyken og Hurum kommuner har alle på 
forespørsel informert om at de mener det bør være minimum tre tilbydere for å ha 
tilstrekkelig konkurranse. 
 
Krevende å følge opp kvalitet i boligtilsynet 
Det er enklere å måle antall utførte tilsynsoppgaver enn kvaliteten på tilsynsoppgavene 
som er utført. Kravspesifikasjonen er spisset til å gjelde konkrete oppgaver uten 
leveranse på kvalitet om brannforebygging. Det vil si at det er listet opp en del oppgaver 
og temaer som det skal være fokus på, men at det er vanskelig å sikre at de er utført 
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godt nok. Det er ikke ABBR sitt ansvar å utføre opplæringen, noe som 
kommunerevisjonen i 2019 la vekt på. Med stadig økende fokus på brannsikkerhet for 
utsatte grupper er dagens organisering av tjenesten lite fleksibel i forhold til dette 
arbeidet.  
 
Manglende fleksibilitet i boligtilsynsfrekvens  
Det er i dag satt et minimumsintervall for boligtilsyn på hvert fjerde år. Disse intervallene 
skal etter intensjonen i Forskrift om brannforebygging behovsprøves. Det er vanskelig å 
gjennomføre ved privat leveranse av tjenesten.  
Da vi må sette minimumsintervall for å kunne beskrive størrelsen på oppdraget. Markedet 
forandrer seg og vi er avhengig av å ha fleksibilitet i fokusområder.  
 
Hva gjør andre brannvesen  
Fokus på boligbranner og forebygging har økt i hele landet. Flere andre brannvesen har 
valgt å ta tilbake feietjenesten som tidligere har vært privatisert. Dette gjøres for å styrke 
det forebyggende arbeidet.  
o Vestfold interkommunale brannvesen IKS tok tilbake hele feietjenesten i Tønsberg 

kommune 2010 og i Re kommune i 2011.  
o Østre Agder brannvesen IKS i tok tilbake hele tjenesten i Tvedestrand kommune 

2008/2009.  
o Nedre Romerike brann- og redningsvesen tok tilbake hele tjenesten i Nittedal 

kommune 2014.   
o Larvik kommune har siden tidlig på 90 tallet konkurranseutsatt feiingen, men har 

selv utført boligtilsynet. Larvik har nå tatt tilbake hele tjenesten. 
o Kristiansandsregionen brann og redning IKS har hatt privat feietjeneste i en av sine 

kommuner helt frem til i 2018. Årsaken til at de valgte å ta tilbake tjenesten, var i 
hovedsak at de kunne utføre tjenesten billigere på grunn av friere satt 
behovsprøving. De mente også at kvaliteten på tilsynene ville øke. 

o Oslo brann- og redningsetat har i 2018/19 utredet muligheten for å privatisere 
feiingen. De ønsker fortsatt å utføre boligtilsyn selv. Denne prosessen er kun utredet 
og ikke iverksatt. 
 

 Erfaringer etter oppfølging av feietjenesten 
 

Vi har hatt to alvorlige saker hvor leverandør ikke har levert i henhold til kontrakt og har 
fått for mye betalt. Det mest alvorlige tilfellet i 2009 og det andre i 2019. I kjølvannet av 
disse sakene har det blitt gjennomført mange endringer i kontrakten og rutinene for 
oppfølging av tjenesten. ABBR har nå personell med både feierbakgrunn og administrativ 
kompetanse til å følge opp tjenesten. 
 
14.02.19 gjennomførte forvaltningsrevisjonen i Bærum en ny gjennomgang av hele 
feietjenesten. Her kom det føringer for videre oppfølging og innspill til eventuelt nye 
kontrakter. Disse føringene er fulgt, og det er lagt til rette for bedre oppfølging og 
kontrakter fra 2020. 
 

Selv uten to store alvorlige økonomiske saker de siste ti årene mener ABBR at tjenesten 
ikke fungerer optimalt slik den er organisert i dag.  
 
Noen av årsakene til dette er: 
o Manglende kompetanse og høy turnover 

Høy turnover hos særlig én av leverandørene har ført til ansettelse av mange 
ufaglærte. Tidligere ansatte har antydet at turnover skyldes dårlig styring, for stort 
arbeidspress og ikke gode nok arbeidsvilkår. Dette gjelder én leverandør. 
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o Gjennomføringsevne 

ABBR har erfart at det på grunn av bemanningsutfordringer har vært vanskelig å 
gjennomføre anbudet i henhold til fremdriftsplan. Det er tilfeller der innbyggerne ikke 
har mottatt tjenesten innenfor det satte fire års intervallet. 

 
o Manglende brannforebygging 

ABBR erfarer at leverandørene burde ha kontrollert og veiledet enda mer, bredere 
og bedre om brannforebygging. Kontroller viser flere eksempler på dette. I tillegg har 
tidligere ansatte hos leverandørene fortalt dette. 

 
o Feilregistreringer 

Det er avdekket flere feilregistreringer i saksbehandlingssystemet Komtek som gir 
feilinformasjon og kan føre til feil i faktureringer. ABBR gjør månedlige kontroller av 
dette. Funn i kontrollene blir kreditert ved neste avregning. Ved mange feil blir det 
vurdert ytterligere sanksjoner. 

 
o Manglende registrering av avvik 

Det har vært få registrerte avvik. Dette er forhold som baserer seg på feierens 
faglige vurdering og skjønn som gjøres underveis. Manglende avviksregistrering kan 
oppdages ved «utekontroll» og «etterkontroll» fra ABBR sin side, men er fortsatt 
vanskelig å gjøre noe med.  
Her er et eksempel: ABBR tok opp med en leverandør at antall avvik har gått kraftig 
ned det siste året. Leverandøren svarte at årsaken til dette var at NN hadde sluttet 
og at vedkommende alltid skrev mye avvik. Avvikshåndtering skal ikke bare baseres 
på skjønn. Det skal være en minimumsstandard som må følges.  
 

o Liten tid per kunde 
En leverandør har i dagens anbud satt opp en produksjon på 12 boligtilsyn + 12 
feiinger per dag. Den andre leverandøren har enten 30 feiinger eller 16 boligtilsyn 
per dag. Dette er liten tid inne hos hver enkelt kunde. I tillegg er det avsatt liten tid til 
uforutsette hendelser. Dette er liten tid for begge leverandører. Særlig når det ikke 
er satt av nok tid til uforutsette hendelser som sykdom, beboere med flere behov 
osv. 

 
o For lite fokus på ansattes sikkerhet og helse  

Vi har under kontroller avdekket at leverandørene har for lite fokus på bruk av 
verneutstyr. Det er ved flere anledninger avdekket manglende bruk av 
åndedrettsvern, feiebekledning og sikring ved arbeid på tak. 
Under en periode på under to måneder i fjor datt tre feiere ned fra taket i samme 
kommune. 

 
o En leverandør viser lite fleksibilitet 

Det kommer mange henvendelser og bekymringsmeldinger fra våre innbyggere. En 
av dagens leverandører er lite fleksible ved slike uforutsette henvendelser. I noen av 
tilfellene tar det også lang tid før svar mottas og utførelse skjer.  

 
o For lav effekt av kontrollene 

Kontroller indikerer at det blir gitt for lite brannforebyggende informasjon. Til tross for 
hyppige og varierte kontroller opplever vi det som svært vanskelig å måle kvaliteten 
på boligtilsynet. Kontrollmetodene er i tillegg ressurskrevende, og de oppfulgte 
kundene gir ikke et godt nok bilde av hvor flinke leverandørene er på informasjon 
om brannforebygging.  
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o Tilgjengelighet for publikum 
Vi har fått flere klager/henvendelser på tilgjengelighet hos feieren, spesielt i én 
kommune. Det er vanskelig å få tak i feieren per telefon. I samme kommune har vi 
også fått klager på urettferdig behandling og et lite imøtekommende sentralbord. 
Dette er tatt opp med leverandøren. 
 

o Manglende tilbud om tømming av sot og feiing av røykrør 
Flere av de som mottar feietjenester melder om manglende tilbud om å tømme sot 
og feie røykrør selv om dette er kontraktfestet. Dette er tjenester som er tidkrevende 
for leverandøren.  
 

 Uavhengig av dette gjøres det fortsatt mye godt brannforebyggende arbeid i dagens 
ordning. Leverandørene har utviklet seg i til det bedre på noen områder. ABBR har 
utviklet sine kontroller og treffer derfor bedre i type kontroll og i funnene som gjøres. 

 
 

Ny organisering av feie og tilsynstjenesten 
  
 Bør deler av tjenesten utføres av brannvesenet? 

Feieren er den «brannforebyggeren» som treffer flest innbyggere i sitt arbeid og treffer 
dem der hvor det brenner mest, i hjemmet. Hvert år gjennomføres boligtilsyn med 
fyringsanlegg hvor tilsynspersonellet møter beboere direkte og informerer om 
brannsikkerhet. Dagens ordning er låst i kravspesifikasjonen i anbudet. Det medfører at 
feietjenesten i hovedsak leveres og følges opp på bakgrunn av kvantitet uten at det 
reelle behovet hos publikum vurderes. De forebyggende ressursene blir antageligvis 
heller ikke utnyttet på en måte som vil redde flest liv.  
 
Ved å organisere boligtilsynet gjennom brannvesenet kan ressursene utnyttes bedre 
og styrke det brannforebyggende arbeidet ved å: 
 

   Være fleksible og sette inn riktige tiltak i forhold til behov 
o Ved å kartlegge og fastslå behov for boligtilsyn etter risiko vil vi prioritere dem som 

har størst behov for oppfølging. Brannvesenet vil kunne gjennomføre hyppigere 
boligtilsyn hos dem med behov og sjeldnere der vi ser det som brannsikkert. 
 

o ABBR har et bedre omdømme enn private feieaktører. Det har ved flere anledninger 
vist seg at brannvesenet har større gjennomslagskraft ovenfor boligeiere enn det de 
private aktørene har. 

 
Lettere styre informasjonen som gis til publikum 
o Det vil være enklere å vurdere effekten av informasjonen vi gir ut.  
 
o ABBV kan enklere tilpasse seg dagsaktuell informasjon.  

 
Være varslere og utøvere i Trygg hjemme arbeidet 
o Kommunen og ABBR har i dag samarbeid på flere nivåer. Hvis ABBR utfører 

boligtilsynet vil dette kunne bedre samarbeidet blant annet ved å ha kortere 
«saksvei». Dette vil være spesielt gunstig med tanke på Trygg hjemme arbeidet 
hvor samarbeid med ulike kommunale etater står sentralt. Med boligtilsynets mange 
besøk samt et «trent øye» for personer med «lav boevne» vil dette kunne være en 
stor ressurs i dette arbeidet. Dette vil være særlig gunstig for å oppdage 
risikoutsatte personer som ikke mottar tjenester fra kommunen.  
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Bedre samarbeidet med andre instanser 
o Mer enn 50% av alle branner har en elektrisk årsak. Enkel informasjon og kontroller 

kan gjennomføres av feier. Det er i dag et samarbeid mellom det lokale eltilsyn 

(DLE) og ABBR. Dette kan enklere styrkes dersom boligtilsynet utføres av ABBR.  

o ABBR har i dag samarbeid med NAV gjennom arbeidet med innlosjering av 
arbeidsinnvandrere og Aksjon boligbrann. Dette samarbeidet kan styrkes hvis ABBR 
utfører boligtilsynet. Uverdige boforhold som betales gjennom NAV kan oppdages 
og varsles.  

 
o ABBR har i dag samarbeid med politiet, arbeidstilsynet, mattilsynet og andre 

nabobrannvesen. Det vil være enklere og kortere vei for å rapportere om eventuelle 
bekymringsmeldinger til de rette instansene. Det vil også være enklere å reagere på 
eventuelle bekymringsmeldinger.  
 

Kvalitet i boligtilsynet vil ikke i samme grad påvirkes av behov for økonomisk 
gevinst 
o ABBR vil ha større forebyggende fokus enn en privat aktør.  

 
o ABBR vil enklere kunne endre fokus basert på endret risiko uten å tenke profitt og 

kontraktslengde.  

 

o Innbyggerne vil få færre virksomheter å forholde seg til.  

 
Større fleksibilitet med andre forebyggende ressurser – «større bredde» 
o ABBR har i dag forebyggende personell som er godt utdannet innen 

brannforebygging. Ved å la de som utøver tilsyn i særskilte brannobjekter også 

foreta tilsynet med fyringsanlegget i disse bygningene, vil vi redusere ressursbruken 

både for ABBR og innbyggerne/virksomhetene.  

o ABBR´s forebyggende avdeling blir enda sterkere dersom fagmiljøet utvides med 
flere ansatte. 

 
o Flere ansatte vil føre til større fleksibilitet for ABBR som virksomhet. 

 
Rasjonelle kontroller av konkurranseutsatt feiing 
ABBR vil kunne: 
o kontrollere om det er utført feiing samtidig som det utføres boligtilsyn.  

(feiing av røykrør og skorstein, tømming av sot). 

o intervjue kunden om hvordan de oppfatter den konkurranseutsatte delen av 
tjenesten. 

 
o sjekke behov for ekstraordinær feiing og anmode de som mottar feietjenester om å 

kontakte feieren. Eventuelt varsle feieren direkte. 
 

Kompetanseheving 
o Vi tror at ABBR lettere vil kunne rekruttere feiere som er faglærte og har god 

kompetanse innenfor faget. Jobbsøkere vil kunne oppleve det som mer attraktivt, 

utfordrende og fleksibelt å jobbe i brannvesenet. ABBR tilbyr stabilitet og fordeler 

som ikke er normalt i det private markedet. ABBR har svært lav turnover og har et 

meget godt arbeidsmiljø. 
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Hva med feiingen? 
For at ABBR skal kunne utføre feiingen selv er det flere utfordringer som må løses. De 
største og dyreste er at det kreves mye større og spesialtilpassede lokaler (feierbad), 
biler og verktøy for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav til å beskytte feierne mot sot og 
kreftfare. 
 
Faktorer som gjør tjenesten dyrere er: 
o Det må ansettes ca. 6 feiere for å utføre feiing minimum hvert fjerde år. 
o Det må oppgraderes eller leies nye lokaler med dusj og både ren og skitten 

garderobe med strenge krav til ventilasjon for å sikre skitten og ren sone.  
o Biler må spesialtilpasses slik at de har skitten og ren sone for utstyr og klær.  
o Det må kjøpes inn dyrere klær som forhindrer eksponering av sot mot huden. 
o Det er mer slitasje på klær og utstyr i forbindelse med feiing. 

 
Andre argumenter for ikke å ta tilbake feiedelen: 

o Det er lite sannsynlig at ABBR kan utføre feiedelen av tjenesten billigere og bedre 
enn en privat leverandør. 

o Det er mye enklere å kontrollere feiing enn boligtilsyn, særlig hvis brannvesenet selv 
utfører boligtilsynene.  

o Det er større forebyggende effekt i boligtilsynet enn i feiedelen av tjenesten.  
o Det er enklere og billigere å starte opp med tilsynsdelen enn feiedelen av tjenesten. 

 
Argumenter for å ta tilbake feiedelen: 

o Det kan ansettes lærlinger som kan utføre og få opplæring i alle oppgaver som en 
feier gjør. En feierlæring må både rense fyringsanlegg og gjennomføre tilsyn. Vi vil 
slippe å lage hospiteringsavtaler eller lignende med private leverandører hvis vi 
utfører feiing selv. 

o ABBR vil ha kontroll over hele tjenesten. 
o ABBR vil få flere ressurser som vil gi mer fleksibilitet i det forebyggende arbeidet. 

 
Anbefaling: 
Brannsjefen anbefaler at feiing fortsatt konkurranseutsettes. Private aktører vil etter 
all sannsynlighet kunne utføre denne tjenesten rimeligere enn ABBR og trolig med 
like god kvalitet forutsatt at tjenesten følges opp tett.  

 
 

Økonomiske vurderinger 
 
Stipulerte kostnader ved feiing på anbud og ved at ABBR gjennomfører boligtilsynet: 
Tabellene under viser stipulerte kostnader. Det presiseres at tallene er overslagmessige. 
 
Oppfølging av leverandører kan være krevende. Brannvesenet må selvfølgelig også bruke 
ressurser på å følge opp egne ansatte så de leverer en fullgod tjeneste og benytter tiden 
effektivt. I tillegg må brannvesenet sørge for oppfølging av den enkelte ansatte i forhold til 
helse, miljø og sikkerhet samt avtaleverk og interne prosedyrer. 
Utregningen er basert på syv (feiere) + en (leder) årsverk i ABBR for utførelsen av boligtilsyn. 
Feiing på anbud er basert på priser for feietjenesten i Asker og Bærum i anbudsrunde fra 
2020 i tillegg til ett årsverk for oppfølging av tjenesten. 
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Kostnader i 2020 ved at ABBR gjennomfører boligtilsyn 

 Samlet kostnad Asker kommune Bærum kommune 

Utgifter for å ha tilsyn hos ABBR Kr 5 980 000 kr 2 541 500 kr 3 438 500 

Feiing utført av leverandører kr 5 709 250 kr 2 658 750 kr 3 050 500 

Årsverk for oppfølging kr 810 000 kr 344 250 kr 465 750 

Totalsum eks. mva 12 499 250 kr 5 544 500 kr 6 954 750 

 
 
Kostnader sett i forhold til dagens ordning 
Utregningen er basert på leverandørenes priser i anbud 2020 og sum av det ABBR mener tjenesten 
vil koste med ABBR som utfører boligtilsyn og feiing på anbud.  
 

Totale kostnader for begge kommuner ved privatisering: kr 15 305 000 

Totale kostnader for begge kommuner ved omorganisering: kr 12 499 000 

Differanse eks. mva kr 2 805 000 

   
Beregnet besparelse per kommune   
Total besparelse for Bærum kommune eks. mva: kr 1 314 000 

Total besparelse for Asker kommune eks. mva: kr 1 491 000 
 
Kostnader ved oppstart 
Det er i tillegg til disse kostnadene medregnet ca. kr. 200 000,- til innkjøp av nytt og bedre 
utstyr som for eksempel videokamera, trekkmåler, verktøy og masker. Disse kostnadene er 
kun ved oppstart, og derfor vil en årlig besparelse ligge på ovennevnte beregninger. 
 
Lokasjoner 
I dag leier ABBR ut lokaler på Bekkestua brannstasjon til en av leverandørene. Dette gir oss 
en årlig inntekt på rundt 105 000,- summen er ikke medregnet i øvrige vurderinger. Da det er 
usikkerhet om disse kontorene trengs brukt til vårt nye personell. Det er utenom disse 
lokalene fortsatt ledige kontorer som nye feiere kan benytte seg av på Bekkestua, Gjettum 
og Røyken brannstasjoner. 
 
 
Gebyr og volum 
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er basert på selvkostprinsippet. I dag er gebyr for feiing og 
tilsyn fordelt forskjellig i de to kommunene. I Asker kommune er det satt opp to gebyrer. Én 
for boligtilsyn og én for feiing. Gebyr for boligtilsyn deles på antall boenheter med 
fyringsanlegg, mens gebyr for feiing fordeles på antall pipeløp med tilknyttet ildsted. Ved å 
dele opp gebyret slik, har vi en rettferdig inndeling og vi vil enklere kunne fordele gebyr 
basert på antall pipeløp. Det er allerede startet en prosess for å fordele gebyret på samme 
måte i Bærum kommune, men per dags dato mottar kunden ett feiegebyr per pipeløp som 
dekker både feiing og boligtilsyn. Det er forventet at denne endringen skjer for Bærum 
kommune fra 1.1.2021 
 
I Kom-Tek er det fra 2020 registrert ca. 31.900 boenheter i Asker kommune og ca. 35.500 
boenheter i Bærum kommune, inkludert fritidsboliger. I hovedsak vil boligtilsyn gjennomføres 
hvert fjerde år, men hos enkelte kan behovet være hyppigere. Ca. 400 av bygningene hvor 
feieren utfører boligtilsyn er særskilte objekter, og tilsyn med fyringsanlegget bør være en del 
av det ordinære tilsynet brannvesenet utfører. Boligtilsynet i disse objektene vil derfor kunne 
gjennomføres meget rimelig. 
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Konklusjon kostnader 
Dersom feie- og tilsynstjenesten deles mellom ABBR og private aktører antar vi at 
kostnadene reduseres med nesten kr. 3 000 000,- (inkl. mva) årlig i forhold til priser i 
anbudsprosess 2020. Dette vil spare innbyggerne i Asker kommune for nesten kr. 
1 500 000,- og Bærum kommune for omtrent kr. 1 300 000,- i feie- og tilsynsgebyr. 
Priser vil variere ut i fra den avtalen vi klarer å anskaffe ved neste anbudsprosess.  
 
Hovedårsaken til dette er at tilbyderne er bundet til en minimumsintervall for gjennomføring 
av boligtilsyn. Hvis ABBR skal gjennomføre boligtilsynene selv er vi ikke like bundet av 
tilsynshyppighet, men kan vurdere alle boenheter etter risiko. Normalt vil vi gjennomføre 
boligtilsyn hvert fjerde år, men i noen tilfeller med lav risiko vil vi vurdere et lengre intervall for 
gjennomføring. Dette vil senke kostnadene og gi ABBR mer fleksibilitet. 

 

Overføring av tjenesten 
 
Praktisk  
Dagens kontrakter utløper 31.12.2021 for begge kommuner. 
Det er lagt opp til at det signeres kontrakt for to år med mulighet for opsjon flere ganger. 
Maks kontraktlengde er åtte år. 

 
Det er også lagt inn mulighet for å ta tilbake boligtilsynsdelen ved 60 dagers varsel. 
Tilbyderne har lagt inn pris på kun feiing hvis et slikt vedtak gjennomføres. 
 
Usikkerhet 
I slike endringer vil det alltid være noe usikkerhet rundt drift og økonomisk lønnsomhet. Der 
ABBR vurderer risikoen som størst når det gjelder disse punktene: 

o Endringen kan føre til at det ikke er nok gevinst i anbudet slik at leverandørene 
kan/må presse opp prisen på feiing eller velger å ikke gi tilbud. Hvis ABBR ender opp 
med å måtte utføre feiing selv, vil dette bety økte kostnader for ABBR. Det skyldes 
behov for ansettelser, mer utstyr, leie av større lokaler med skitten og ren sone, samt 
innkjøp av biler som håndterer skitten og ren sone. 
Risikoen er uansett tilstede, også ved dagens ordning, særlig fordi markedet er så 
lite. Dersom leverandørene av en eller annen grunn ikke leverer tilbud ved neste 
anbudsrunde, vil ABBR uansett måtte håndtere tjenesten selv. 

o Hvordan skal tilstrekkelig opplæring/utdanning skal ivaretas? Det må lages 
rutiner/avtaler som sikrer komplett utdanning som feiersvenn, slik at de ufaglærte får 
erfaring og kunnskap fra både feiing og tilsyn. Dette kan gjøres med for eksempel 
hospiteringsavtaler med firmaer som utfører feietjenester. 

o Klarer ABBR å tiltrekke seg godt nok og kvalifisert personell? Vi mener at vi har bedre 
forutsetninger for å klare dette enn private selskaper har. 

 
Ressurser i ABBR 
Utføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg krever kompetanse som er beskrevet i 
dimensjoneringsforskriften. Utøvere må minimum ha svennebrev i feierfaget. 
ABBR har i dag allerede to årsverk tilknyttet oppfølging av feietjenesten.  
ABBR mangler per dags dato en feiermester som kan administrere tjenesten.  
ABBR har en ansatt under utdannelse og som vil ferdigstille mesterbrev før sommeren 2021. 
Hvis en eventuell overtagelse skjer før den tid må det søkes dispensasjon fra DSB eller 
ansettes en ferdig utdannet mester. Det er trolig ikke vanskelig å få dispensasjon så lenge vi 
har en ansatt under utdannelse. 
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Forslag til fremdriftsplan 

 

År Måned Handling 

2020 Vår Behandling i brannstyret 

2020 Sommer Behandling i Representantskap 

2020 Vinter Forberede markedet på endringen 

2021 1.1  Gebyr splittes i Bærum kommune 

2021 Hele  Planlegge drift av tjenesten, teste ut løsninger 

2021 Vår  Ny anbudsrunde for feiing eller velge opsjon 

2021 Sommer  Inngåelse av kontrakt for feiing i Asker og Bærum kommuner 

2021 Høst  Ansettelser av tilsynspersonell 

2021 Vinter Innkjøp utstyr, klær, ordne kontorplasser m.m. 

2022 1.1 ABBR overtar drift av tilsyn i Asker kommune 

2022 1.1 ABBR overtar drift av tilsyn i Bærum kommune 
 
 
3. Tidligere behandling 
En orientering om at saken vil bli lagt frem for vedtak, ble lagt frem for brannstyret (02.10.19 
sak 35/19). Brannstyret tok saken til orientering.  
 
 
4. Brannsjefens vurdering 
Boligtilsynstjenesten kan organiseres billigere samtidig som den brannforebyggende 
gevinsten økes dersom boligtilsynet overføres til brannvesenet.  
 
Brannsjefen foreslår at brannstyret anbefaler at brannvesenet overtar boligtilsyn fra 
01.01.2022. 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Behandles av Møtedato 
Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020 
 
 
 

 
 
 

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2019 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret tar brannsjefens virksomhetsrapport til orientering 
 
 
 

1. Sammendrag og konklusjon 
I 2019 omkom to personer i brann i Asker og Bærum, en i en omsorgsbolig på Bekkestua og 
en i en liten enebolig på Emma Hiort. Begge de omkomne var i en av risikogruppene for å 
omkomme i brann. To personer omkom i trafikkulykker i Asker og Bærum. Begge i samme 
ulykke på E18 i Asker. 
 
I løpet av 2019 ble vårt prosjekt med å etablere et felles brannvesen (ABBR) for Asker, 
Bærum, Røyke og Hurum fullført og den videre oppfølging av prosjektet overført til drift. 
 
Feilføringer hos en feierleverandør som ble oppdaget i 2018 ble ferdig fulgt opp og lukket i 
2019. For mye utbetalt er gjort opp ved enten tilbakebetaling/utfør feiing eller tilsyn som var 
feilført. 
 
Arbeidet med å sikre innbyggere i høyrisikogruppene mot å omkomme i brann (Trygg 
Hjemme), har også i 2019 hatt meget stort fokus. 
 
Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 3,5 % i 2019 mot 3,6 % i 2018. 
 
Driftsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på kr.5,5 mill. Mindreforbruket er 
sammensatt men skyldes i hovedsak reduserte lønn og pensjonskostnader (kr. 2,3 mill.) og 
økte salgsinntekter (kr. 1 mill.).  Asker kommune er fakturert for påløpte prosjektkostnader i 
2019 som beløp seg til kr. 2,6 mill. Skattekostnaden i 2019 er estimert til kr. 2,1 mill. som er 
kr. 0,2 mill. lavere enn budsjettert.  
 
ABBV fikk i år et negativt premieavvik på kr.2,25 mill. som vil bli amortisert i 2020. 
Det er brukt kr. 10 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av 
pensjonsinnskuddet i 2019. Premiefondet i KLP ble tilført kr.3,1 mill. i renter og overskudd i 
løpet av 2019. Det står kr. 2,35 mill. på premiefondet pr. 31.12.2019. Investeringsregnskapet 
balanserer.  
 
I henhold til representantskap sak 3/19 vedr. disponering av mindreforbruk 2018, er det 
overført kr. 0,76 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet til 
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KLP beløp seg i år til kr.  0,9 mill. Bokført egenkapital pr. 31.12.2019 beløper seg til kr. 14,8 
mill.  
 
Den økonomiske risikoen for selskapet vurderes som lav ut fra selskapets økonomistyring og 
gode likviditet. Mindreforbruket på kr. 5 547 073,- i driftsregnskapet for 2019 anbefales 
overført til disposisjonsfond investeringer. ABBR har som beskrevet i økonomiplan 2020-
2023 et høyt investeringsbehov de neste 4 årene.  
 
Noen nøkkeltatt fra brannstatistikken:  
 

Utrykninger 2019 2018 Endring i % 

Totalt antall utrykninger inklusiv 
avbrutte utrykninger 

4682 4849 -3,44 % 

Unødige brannalarmer inklusiv 
unødig alarm fra vaktselskap* 

1789 1781 0,45 % 

Innbruddsalarmer 768 861 -10,80 % 

% unødige alarm, innbrudd 
og avbrutt av totalt antall 
utrykninger 

54,61 % 54,49 %  

 
 
 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Brannsjefens virksomhetsrapport 2019 
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BRANNSJEFENS 
VIRKSOMHETSRAPPORT 

2019 
Asker og Bærum brannvesen IKS 

 
 

 
Foto: ABBV – Bilder fra skogbrann i Lommedalen juli 2018  
 

 
Visjon: 

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

 
 

Nasjonale mål: 
• Færre omkomne i brann 
• Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 
• Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 
• Styrke håndteringsevnen 
• Mindre tap av materielle verdier 
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BRANNSJEFENS SAMMENDRAG  

 
I 2019 omkom to personer i brann i Asker og Bærum, en 
i en omsorgsbolig på Bekkestua og en i en liten 
enebolig på Emma Hiort. Begge de omkomne var i en 
av risikogruppene for å omkomme i brann. To personer 
omkom i trafikkulykker i Asker og Bærum. Begge i 
samme ulykke på E18 i Asker. 
 
I løpet av 2019 ble vårt prosjekt med å etablere et felles 
brannvesen (ABBR) for Asker, Bærum, Røyken og 
Hurum fullført og den videre oppfølging av prosjektet 
overført til drift. 
 
Feilføringer hos en feierleverandør som ble oppdaget i 
2018 ble ferdig fulgt opp og lukket i 2019. For mye 
utbetalt er gjort opp ved enten tilbakebetaling/utfør feiing 
eller tilsyn som var feilført. 
 
Arbeidet med å sikre innbyggere i høyrisikogruppene 
mot å omkomme i brann (Trygg Hjemme), har også i 
2019 hatt meget stort fokus. 
 
Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 3,5 % i 2019 
mot 3,6 % i 2018. 
 

Driftsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på kr. 5,5 mill. Mindreforbruket er sammensatt, 
men skyldes i hovedsak reduserte lønns- og pensjonskostnader (kr. 2,3 mill.) samt økte 
salgsinntekter (kr.1 mill.). Asker kommune er fakturert for påløpte prosjektkostnader i 2019, som 
beløp seg til kr. 2,6 mill. Skattekostnaden i 2019 er estimert til kr. 2,1 mill, som er kr. 0,2 mill. lavere 
enn budsjettert.  
 
ABBV fikk i år et negativt premieavvik på kr. 2,25 mill. som vil bli amortisert i 2020. 
Det er brukt kr. 10 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 
2019. Premiefondet i KLP ble tilført kr.3,1 mill. i renter og overskudd i løpet av 2019. Det står kr. 
2,35 mill. på premiefondet pr. 31.12.2019. Investeringsregnskapet balanserer.  
 
I henhold til representantskap sak 3/19 vedr. disponering av mindreforbruk 2018, er det overført  
kr. 0,76 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp 
seg i år til kr.  0,9 mill. Bokført egenkapital pr. 31.12.2019 beløper seg til kr. 14,8 mill.  
 
Den økonomiske risikoen for selskapet vurderes som lav, ut fra selskapets økonomistyring og 
gode likviditet. Mindreforbruket på kr. 5 547 073,- i driftsregnskapet for 2019 anbefales overført til 
disposisjonsfond investeringer. ABBR har som beskrevet i økonomiplan 2020-2023 et høyt 
investeringsbehov de neste 4 årene.  
 
Noen nøkkeltatt fra brannstatistikken:  
 

Utrykninger 2019 2018 Endring i % 
Totalt antall utrykninger inklusiv 
avbrutte utrykninger 

4682 4849 -3,44 % 

Unødige brannalarmer inklusiv 
unødig alarm fra vaktselskap* 

1789 1781 0,45 % 

Innbruddsalarmer 768 861 -10,80 % 
% unødige alarm, innbrudd 
og avbrutt av totalt antall 
utrykninger 

54,61 % 54,49 %  
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Særskilte utfordringer 2019:  

Følgende av periodens særskilte utfordringer har vært prioritert i 2019  
• Prosjekt: Vårt nye brannvesen – omtales under 
• Trygg hjemme – omtales under kapittelet for brannforebyggende avdeling  
• Øke håndteringsevnen ved å utvikle samarbeidet med andre nødetater og 

nabobrannvesen – omtales underkapittelet for beredskapsavdelingen  
• Utnytte ressursene effektivt (KPI og benchmarking) omtales under 

 
Målstyringsdokumenter - Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter 
 

Utarbeide tertialrapporter og brannsjefens virksomhetsrapport 2020 
Brannsjefens virksomhetsrapport for 2019, samt tertialrapport for 1. og 2.tertial 2019 er 
utarbeidet. 
 
Utarbeidelse av økonomiplan for 2020 – 2023 med budsjett, samt handlingsplan for 
2020 
Økonomiplan 2020 – 2023 med budsjett samt handlingsplan for 2020 er utarbeidet og vedtatt.  

 
Vårt nye brannvesen  
 
Styringsgruppen og prosjektgruppen arbeidet etter tildelt prosess og mandat for iverksettelse av ny 
organisasjonsform for brannvesenet i «nye» Asker og Bærum kommuner. 
 
Organisasjonsprosessen ble ledet av et prosjektstyre bestående av: 
 
Styringsgruppe 

• Ulf Erik Knudsen, Røyken kommune - leder 
• Linn Tautra Grønseth, Hurum kommune 
• Jan Willy Mundal, Bærum kommune 
• Ragnar Sand Fuglum, Asker kommune 
• Tillitsvalgt Rolf Sigurd Sørensen, Hurum brannvesen 
• Tillitsvalgt Vegard Boberg, Røyken brann og redning 
• Tillitsvalgt Ivar Eriksen, ABBV IKS 

Det praktiske arbeidet ble ledet av en prosjektgruppe bestående av: 
 
Prosjektgruppe 

• Sverre Junker, ABBV IKS – prosjektleder 
• Nils Georg Nordskag, konstituert brannsjef Hurum brannvesen 
• Tom Folvik, Røyken konstituert brannsjef brann og redning 
• Anne Hjort, brannsjef Asker og Bærum brannvesen IKS 
• Tillitsvalgt Rolf Sigurd Sørensen, Hurum brannvesen 
• Tillitsvalgt Vegard Boberg, Røyken brann og redning 
• Tillitsvalgt Ivar Eriksen, ABBV IKS 
• Marte Kristoffersen, HR-rådgiver ABBV IKS 

 
Dag Otto Sjøhaug avløste Tom Folvik som representant i prosjektgruppen, da Tom fratrådte sin 
stilling i 2019. 

Prosjektgruppen hadde mandat til å nedsette nødvendige fag-/arbeidsgrupper med spesifikke 
områder for avlevering til prosjektgruppen. 
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8 faggrupper og 5 arbeidsgrupper ble etablert 
Prosjektleder utarbeidet mandater for 8 faggrupper som ble behandlet og godkjent i 
prosjektgruppen. 
 
Faggruppene var er innen fagområdene: 

- Alarm og marked 
- Administrasjon 
- Beredskap 
- Forebyggende (inkludert forebyggende analyse) 
- IKT 
- Informasjon og kommunikasjon 
- Kultur og Identitet 
- ROS (inkludert beredskapsanalyse) 

 
Faggruppe beredskap nedsatte fire arbeidsgrupper og faggruppe kultur og identitet etablerte en 
arbeidsgruppe. Etableringen av arbeidsgrupper var innfor mandatbeskrivelsen og myndigheten til 
faggruppene. 
 
Alle faggrupper og arbeidsgrupper, med unntak av faggruppe IKT, besto av representanter fra de 
tre brannvesen. Årsaken til at faggruppe IKT ikke besto av representanter fra de tre brannvesen, 
var fordi mandatet innebar å undersøke om «Vårt nye brannvesen» kunne inngå avtale om IKT-
tjenester (datasystem, brukerstøtte, sentralbordtjeneste, innkjøpssamarbeid m.v) med «nye» Asker 
kommune, uten å gjennomføre offentlig utlysing. Asker og Bærum brannvesen fikk disse 
tjenestene levert fra Asker kommune i dag, hvilket de har vært svært fornøyd med. Juridisk 
vurdering, konkluderte med at «Vårt nye brannvesen», kunne inngå avtale om IKT-tjenester med 
«nye» Asker kommune, uten offentlig utlysing. Skriftlig IKT-avtale ble inngått med «nye» Asker 
kommune, før Asker og Bærum brann og redning (ABBR) gikk i drift. 
 
Faggruppene hadde tidsfrist til 1. april 2019, med å levere sine mandatbesvarelser til 
prosjektgruppen. Alle faggruppene leverte innen tidsfristen. Alle ansatte i Asker og Bærum 
brannvesen (ABBV), Hurum brannvesen (HBV) og Røyken brann og redning (RBR) ble anmodet 
om å komme med innspill til mandatbesvarelsene og sammenslåingsprosessen. En rekke møter, 
seminar og samlinger ble gjennomført i forbindelse med sammenslåingsprosessen.  
 
Prosjektprosessen hadde flere faseendringer hvor man gikk fra faggrupper til avdelingsmessig 
mandatoppfølging. Faggruppene IKT, Informasjon og kommunikasjon, samt Kultur og identitet ble 
opprettholdt fram til Asker og Bærum brann og redning IKS gikk i drift 1. januar 2020.  
 
KPI og «benchmarking»: Utvikling av nøkkeltallsindikatorer (KPI) og sammenligning med 
andre brannvesen:  
 
Mål: Utvikling av nøkkeltallsindikatorer (KPI) og sammenligning med andre brannvesen  
I 2019 har brannvesenet følgende delmål på dette område: 
 
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». 
 
Det har vist seg å være vanskelig å få gode sammenlignbare tall for 2019 for mange av 
indikatorene i vårt benchmarkingprosjekt fordi: 
 

• DSB har lanserte en helt ny løsning for brannstatistikken mot slutten av 2019; BRIS-Ut.  
Her er nye kommuner, som følge av kommunesammenslåinger, lagt til i eksisterende 
brannvesenområder. Disse kommunene ligger inne i brannvesenområdene også for tall 
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som gjelder før 2020. Det betyr at det ikke lenge er mulig å få riktige tall for de gamle 
kommunene. 

 
• I ny løsning er det gjort en omlegging/presisering av noen hendelsestyper. Dette gjør at tall 

for utvikling fra 2017 og 2018 med 2019 blir feil.  

Benchmarking- og utviklingsnettverk har i tillegg vedtatt følgende:  

Gitt situasjonen vi står i nå alle sammen, der 2020 kanskje allerede er et unntaksår pga. 
smittesituasjonen og tilpasninger over hele samfunnet, avlyses benchmarkingen for 2019 –  
og tilhørende samling nå i 2020.  

1. Iverksette tiltak for å nå disse nøkkeltallsindikatorer 
a. Reduksjon av samlet sykefravær til 3,5 % 

Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 3,5 % i 2019 mot 3,6 % i 2019. IA-målet om at 
sykefraværet ikke skal ligge over nivået i 2009 som var på 3,2 %, er ikke nådd, men 
brannsjefen er fornøyd med reduksjonen av sykefraværet. 
 

b. Mindre enn 5 skader på personell (inkl. idrettsskader) og mindre enn 10 skader på 
materiell (inklusiv bilskader) 
I 2019 var det innrapportert 3 personskader som medførte fravær (1 ved brann, 1 ved 
øvelse og 1 ved fysisk trening) og 5 personskader som ikke medførte fravær (2 ved 
utrykning, 1 ved øvelse, 1 ved fysisk trening og 1 ved ordinært stasjonsarbeid).  
Det er rapportert inn 2 skader på biler som begge oppsto ved påkjørsler. Målet er nådd. 

 
c. 3 % prosentvis øknings av de samlede inntektene (ikke bare alarminntekter). De 

samlede (totale) salgsinntektene økte med 2,3% i 2019, mot 3,8 % i 2018. I forhold til 
2018 hadde vi lavere inntekter relatert til gebyrer ved unødige innbruddsalarmer og 
fakturering av RVR oppdrag. Målet er ikke nådd. 
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BRANNFOREBYGGENDE AVDELING 

Foto: ABBV 
 
Mål forebyggende:  
Ingen branndøde og ingen «storbranner» 
 
Delmål forebyggende avdeling 
 
1. Særskilte satsningsområder:  

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. 
Undersøkelsen skal vise om arbeidet har gitt resultater i 2-års perioden. 

 
Resultatet av satsningen blir ikke synlig før i 2020. Komfyrbranner og komfyrvakt har likevel 
vært satsningsområde gjennom en rekke aktiviteter som åpne dager på brannstasjon, 
medieoppslag og i diverse presentasjoner for relevante grupper.  
 
Målet (temaet har vært satsningsområde) er nådd.  
 

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

 
Dette dreier seg om boliger tildelt fra offentlig myndighet. I mangel på ressurser (prosjektarbeid, 
langtidsfravær og permisjoner) i 2019 har ikke dette arbeidet fått prioritet.  
 
Målet er ikke nådd.  
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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. 

 
ABBV har vært deltakende i utviklingen av «BRIS-Ut» i regi av direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (dsb). Vi har således opparbeidet oss meget god kunnskap 
om den nye statistikkmodulen. Utkast til rutiner for bruk av verktøyet er utarbeidet.  
 
Målet er nådd.    

 
 
3. Kompetanse internt 

Avdelingen ble i 2017 opplært i Bærum kommunes «Lean innovasjonsprosjekt». Læringen fra 
opplæringen skal nedfelles i rutiner og arbeidsmetoder for alt det forebyggende arbeidet. Vi 
skal forsterke systematikken for evaluering av alvorlige hendelser og eget arbeid. 
 
Rutinebeskrivelse er utarbeidet. Målet er nådd. 
  
 

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 4892 tilsyn samt feiing av 5186 
pipeløp i Asker og 9067 tilsyn samt feiing av 8649 pipeløp i Bærum kommune.  
 
Feievirksomhetene i både Asker og Bærum har begge nådd det planlagte målet for 2019. 
Treffprosenten (hvor mange som faktisk får utført tjenesten) for feieren i Asker har sunket fra 
97,9% til 93,6% på tilsyn og fra 96% til 89,5% på feiing. Årsaken til nedgangen kan være en 
rutineendring etter «Feiesaken» i 2018, som har ført til en mer reell treffprosent enn tidligere. 
Treffprosenten i Bærum har hatt en god økning på tilsyn, men en nedgang på feiing. 
Treffprosenten for feiing sank fra 96% til 85,7%. Leverandøren har ingen god forklaring på 
hva årsaken til dette er, men det kan trolig ha noe med området feieren har arbeidet i, da det 
erfaringsmessig fyres lite i dette området. 
Økningen på tilsyn fra 82,1% til 94,2% er vi godt fornøyde med. Mye av årsaken til den store 
økningen er nye rutiner for varsling og overgang til bruk av SMS. 
I kontrakten med leverandørene har ABBV forventet at treffprosent for feiing og tilsyn skal 
være over 90%.  
 
Målet er nådd.  

 
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. 
 
Arbeidet med fritidsboliger er startet opp og beskrevet i anbudet som blir gjeldende fra 2020. 
Nye avtaler er forbedret etter kontinuerlig evaluering av tidligere anbud.  
 
Målet er nådd.  
 
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.  
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Femåringsprosjektet 
Kick-off for femåringskullet 2019/2020 med opplevelsesdag på brannstasjonen ble 
gjennomført i uke 38. Nærmere 1.800 femåringer deltok med det nasjonale 
brannvernopplegget for barnehager, der brannbamsen Bjørnis er hovedfigur. 
Avslutningsshow for femåringskullet 2018/2019 ble gjennomført på Kalvøya 23. mai. 
Nærmere 1.800 femåringer fra over 116 barnehager deltok. 
 
Målet er nådd. 

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

forbindelse med Brannvesenets julekalender.  
 

Brannvesenets julekalender (utarbeides i samarbeid med Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen IKS) 
 
58 brannvesen med 163 kommuner deltok i 2019.  
 
2300 4. klassinger fra samtlige barneskoler i Asker og Bærum fikk undervisning med 
Brannvesenets julekalender. Gjensidigestiftelsen og «Det store brannløftet» har sponset 
kalenderen med over 1 million kroner som gjelder over flere år. Støtten skal bidra til 
utbredelse og utvikling av kalenderen. I 2019 hadde kalenderen deltakelse fra 55 
brannvesen (163 kommuner) og totalt 63.500 svar fra elever på 4. – 6. trinn på 
www.brannvesenetsjulekalender.no. 
 

c. Vi skal starte opp forebyggende arbeid og relasjonsbygging rettet mot elever i 
ungdomsskolen. Tiltakene skal testes med noen utvalgte skoler.  

o Arbeidet startet opp høsten 2018 med ungdommene på ungdomsskolene i    
Bærum. Gjennomføringen ble innledet med evakueringsøvelse.  

 
Testingen ble sluttført og justeringer av opplegget ble foretatt vår 2019. 

 
Målet er nådd. 

 
d. Vi skal tilby alle ungdomsskoler evakueringsøvelser med påfølgende undervisning til 

alle elever som går i 10. klasse. Undervisning skal inneholde forebyggende arbeid og 
relasjonsbygging.  

 
Nytt av året er at 10. trinn på ungdomskolene har fått tilbud om øvelse/undervisning. 18 
skoler takket ja til og 1 975 elever mottok dette tilbudet.  Totalt på skolene ble 6.239 
elever involvert i øvelsene. 
 
Målet er nådd. 

 
Nasjonale kampanjer 
Vi skal delta på alle relevante nasjonale kampanjer der DSB har regi eller er 
samarbeidspartner (Komfyrvaktkampanjen, Brannvernuka, Aksjon boligbrann m.m.). 
 
Nasjonale kampanjer: Deltakelse ABBV: Aktivitet: Hvem: 
Komfyrvaktkampanjen Ja Stander (utplasserte 

brente komfyrer) og 
distribusjon av 
brosjyremateriell 

Infoenhet, seksjon 
Trygg hjemme, 
seksjon Tilsyn 

Brannvernuka Ja Åpen dag Asker 
brannstasjon, 5 
åringer på 
brannstasjonen 

Infoenhet, 
Beredskapsavdeling, 
Forebyggende 
avdeling, 
Markedsavdeling 
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Røykvarslerdagen Ja  Stander og 
distribusjon av 
brosjyremateriell 
Aktuelt stoff i 
Sosiale medier og 
lokal presse 

Infoenhet, 
Feieenhet, 
Forebyggende 
avdeling, 
Markedsavdeling 

Aksjon boligbrann Ja Hjemmebesøk i 
forhåndsdefinerte 
boligområder i 
bygdene på 
kveldstid med tilbud 
om gratis 
røykvarslerbatterier 
og råd angående 
forebyggende 
brannvern 

Seksjon Trygg 
hjemme 
Seksjon Tilsyn 
Beredskapsavdeling 
Infoenhet, 
Feieenhet, 
Markedsavdeling. 
Infratek (DLE) deltok  
 

 
Målt er nådd. 
 
 

5. Byggesak og annen saksbehandling:  
Alle saker skal behandles innen to uker.  
 
Det har vært avvik i enkeltsaker på saksbehandlingstid. Avvikene skyldes manglende 
systematikk for og oppfølging av den enkelte saksbehandler. Rutiner for å lukke disse 
avvikene er under utarbeidelse. 
 
Målet er ikke nådd. 
   
 

6. 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. 

Utsatte grupper har også i 2019 fått stor oppmerksomhet i ABBV. Trygg hjemme-
koordinatorene i begge kommuner som ble finansiert av midler fra brannløftet i 2017 er 
videreført i 2019. Videreføringen er finansiert av kommunene. Koordinatorene koordinerer 
arbeidet med risikogrupper internt i egen kommune. De fungerer også som et svært viktig 
bindeledd mellom kommunene og ABBV. 
 
Hospitering – andre brannvesen 
Det har også i 2019 vært flere representanter for andre brannvesen på hospitering hos ABBV 
Trygg hjemme. Hensikten med hospiteringene er erfaringsdeling i forhold til forbedring av 
arbeidet med utsatte grupper i egne brannvesen/kommuner. At andre brannvesen ønsker å 
hospitere hos ABBV viser at vårt Trygg Hjemmearbeid vurderes som godt. Det er meget 
motiverende for oss. 
 
Antall bekymringsmeldinger er ikke redusert i forhold til 2018. Målet ansees likevel som nådd 
da det er begrenset hvor mye vi kan påvirke antall meldinger.  
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Meldinger Antall Kommentar 
Antall stengevedtak  1  
Antall tvangsryddinger 0 Ingen formelle vedtak om 

tvangsrydding, men gjennomført 
ved 2 tilfeller i samarbeid med 

Bærum kommune 
Enkeltvedtak om tilsyn 1  
Antall nye 
bekymringsmeldinger i 
Asker 

64  

Antall nye 
bekymringsmeldinger i 
Bærum 

97  

Saker avsluttet 
Antall 
bekymringsmeldinger 
avsluttet i Asker 

61  

Antall 
bekymringsmeldinger 
avsluttet i Bærum 

92  

Totalt 
Antall mottatte 
bekymringsmeldinger  

161  

Antall avsluttede 
bekymringsmeldinger 

153 
 

Antall røykvarslere montert 
Asker  15  
Bærum 16  
Totalt 31  

 
 
Målet er nådd. 

 
7. Virksomheter: Vi skal fullføre risikokartlegging av særskilte brannobjekter. Eldre lager-  

/produksjonsbygninger som ikke er særskilte brannobjekter skal kartlegges.  
 
Antall tilsyn med virksomheter er i 2019 økt noe i forhold til 2018. Kartlegging av det enkelte 
objekt i forhold til risiko og påfølgende vurdering av hvor hyppig de skal få vår oppmerksomhet 
(ved for eksempel tilsyn) har vært i fokus. Risikokartleggingen legger grunnlaget for riktigere 
ressursbruk i fremtiden.  
I mangel på ressurser (prosjektarbeid, langtidsfravær og permisjoner) i 2019 har ikke dette 
arbeidet fått tilstrekkelig oppmerksomhet.  

 
Målet er ikke nådd. 

 
 
8. Vårt nye brannvesen: Sammen med representanter fra Hurum og Røyken skal vi fullføre 

bestillingen fra prosjektgruppa i forbindelse med «Vårt fremtidige brannvesen fra 2020». 

Avdelingen har avgitt nødvendige ressurser til prosjektets arbeidsgrupper som har utført 
arbeid på vegne av prosjektet og levert innen frist til prosjektets bestilling.  

Målet er nådd. 
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BEREDSKAPSAVDELINGEN  

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

 
Delmål beredskapsavdelingen 
 

9. Ingen ulykker eller alvorlige nestenulykker 
I vårt avvikshåndteringssystem har vi registrert 4 bilskader, 2 personskader med fravær, 5 
personskader uten fravær og ingen nestenulykker. De fleste bilskadene var små, hvor 
skadene beløp seg til under 10.000,- kroner, med unntak av en alvorlig ulykke med 
mannskapsbilen fra Gjettum brannstasjon på E-18. Ingen omkom eller ble skadet ved 
ulykken, men kjøretøyet fikk store materielle skader. Ulykken skjedde som følge av en 
kraftig oppbremsing, hvor kjøretøyet fikk skrens og sjåføren fikk manøvrert kjøretøyet ut av 
veibanen for å unngå sammenstøt med kjøretøy foran. Undersøkelser og bremsetester 
etter ulykken, gjennomført hos Statens vegvesen, avdekket ujevn bremsekraft på 
bakhjulene. Det er konkludert med at kombinasjonen av ujevn bremsekraft, svært våt 
veibane, veiens dosering og slitasje var årsakene til at beredskapskjøretøyet fikk skrens og 
den alvorlige ulykken oppsto. 
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Av personskadene med fravær oppsto en under fysisk trening. Den andre oppsto i 
forbindelse med en bygningsbrann, hvor utrykningsleder skulle sikre bygget ved å lukke 
vinduer og dører. Et stort stykke glass fra et sprukket vindu falt ut og medførte kutt i 
hånden. Målet er ikke nådd. 
 

10. Følge opp pålegg fra Arbeidstilsynet vedrørende bygninger og dokumentasjon. 
Alle pålegg fra Arbeidstilsynet vedrørende bygninger og dokumentasjon er utbedret og 
godkjent. Målet er nådd. 

 
11. Gjennomføre kjøregårdstrening og opplæring av utrykningssjåfører for å redusere 

risikoen for ulykker og skader 
Mannskaper fra alle brigader har gjennomført re-trening av kjørekode 160. Kjørgårdstrening 
er ikke utført i så stor utstrekning som vi anser nødvendig. Målet er delvis nådd. 
 

12. Gjennomføre operativ ledertrening på ulike nivå. Ledertreningen vil primært bli 
gjennomført på vakt, hvor de ulike ledernivåene blir øvet. 
Operativ ledertrening er gjennomført på ulike nivå, flere ganger i løpet av året. 
Ledertreningen ble gjennomført på vakt og i ordinær arbeidstid. Vi har, som i 2018, også i 
2019 gjennomført PLIVO-øvelser (Pågående Livstruende Vold) 14 torsdager i løpet av 
høsten. Øvelsene var store og fokuserte på samhandlingen mellom politiet, 
ambulansetjenesten og brannvesenet. Oslo brann- og redningsetat var også med på 
øvelsene, som ble gjennomført i Sivilforsvarets leir på Grorud i Oslo. Målet er nådd. 
 

13. Øke kompetansen ved å gjennomføre pålagt ROC kurs for båtførere, samt 
gjennomføre opplæring på IUA båt (Oskar 76).  
Vi har gjennomført ROC kurs for 24 båtførere. Det ble gjennomført opplæring for 16 
båtførere på IUA båt (O-76). Målet er nådd.  
 

14. Delta aktivt i etablerte arbeidsgrupper for bruk av skjærslukker og CAFS 
(Compressed Air Foam System). 
Regional «skjærslukkergruppe» er etablert. ABBV hadde mange representanter på 
kurs/seminar i bruk av skjærslukker. Interessen og anvendelsesområdet for bruk av 
skjærslukker er økende. Regional gruppe for skumsystemet CAFS (Compressed Air Foam 
System) er etablert. Målet er nådd. 
 

15. Gjennomføre opplæring i bruk av skum, samt få avklart miljømessige konsekvenser 
ved anvendelse av skum. 
Det er etablert en arbeidsgruppe i ABBV som har kartlagt de miljømessige konsekvensene 
av den typen skumvæske ABBV benytter. Arbeidsgruppen har samarbeidet med relevante 
offentlige miljøetater og publisert en omfattende rapport som gir konkrete anbefalinger til 
hvordan vi skal forholde oss til bruken av skum. Målet er nådd.        
 

16. Gjennomføre kurs i medarbeidersamtaler for ledelsen av beredskapsavdelingen og 
brannmesterne. 
Dette ble gjennomført i april 2019 i forbindelse med faguke for brannmestere. Målet er 
nådd. 
 

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

18. Planlegge og tilrettelegge for endringer i forbindelse med «Vårt fremtidige 
brannvesen fra 2020». 
I forbindelse med sammenslåingsprosessen ble det etablert en faggruppe beredskap, som 
opprettet 4 arbeidsgrupper innenfor forskjellige fagområder. Gjennom faggruppen og 
arbeidsgruppene var beredskapsavdelingen involvert i planleggingen og tilretteleggingen 
for endringer i forbindelse med «Vårt fremtidige brannvesen fra 2020». Målet er nådd. 
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Vi innfridde ikke målene til forspenningstid. Gjennomsnittlig forspenningstid i tidsrommet fra 07-23 
var 25 sekunder og i tidsrommet fra 23-07 103 sekunder. Vi er fornøyd med å innfri kravet til 
forspenningstid på dagtid, men ikke fornøyde med at vi ikke innfridde målet til forspenningstid på 
natt. Vi vil arbeide videre med å redusere forspenningstiden fra kl. 23-07, slik at målet innfris.  

 
Innsatstiden er tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på innsatsstedet 
(forspenningstid + kjøretid). Innsatstiden var i gjennomsnitt 8 minutter og 36 sekunder, basert på 
våre 78 branninnsatser. Vi overholdt innsatstiden, som er fastsatt i forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen, til alle typer objekter i 2019. Målet om innsatstid er nådd. 
 
Vi innfridde ikke nullvisjonen, der ingen skal skades eller omkomme i brann. I 2019 omkom to 
personer i branner i Bærum.  En eldre kvinne i omsorgsbolig på Bekkestua, døde noen måneder 
etter brannen av brannskadene hun pådro seg. En mann døde som følge av brannen i en liten 
enebolig på Emma Hiort. Begge de omkomne var i risikogruppene for å omkomme i brann.  
 
To personer omkom i trafikkulykke i Asker. Begge omkom i samme ulykke på E18, da de kjørte inn 
i et vogntog som hadde fått motorstans. 
 
Det var 78 bygningsbranner i Asker og Bærum i 2019 (66 i 2018), hvorav 34 (24 i 2018) i Asker og 
44 (42 i 2018) i Bærum. De samlede brannskader anslås til ca. 100 millioner for Asker og Bærum i 
2019.  
 
De fleste andre brannene ble slukket raskt og vi bidro til berging av boliger, verdifulle eiendeler og 
materiell.  
 
Eksplosjonen og brannen ved hydrogenstasjonen til Uno-X i Sandvika var utfordrende og medførte 
skader for ca. 35 millioner kroner. Ingen personer ble alvorlig skadet, men eksplosjonen medførte 
at alle hydrogenstasjoner i Norge og flere andre land ble stengt. Eksplosjonen og brannen 
medførte svært stor medieinteresse i Norge og i utlandet. Etterforskningen viste at eksplosjonen og 
brannen skyldes hydrogenlekkasje fra en av hydrogentankene, som følge av noen bolter som ikke 
var tilskrudd med riktig moment. Hva som antente hydrogenlekkasjen er ikke avklart med 100% 
sikkerhet, men statisk elektrisitet som oppsto i forbindelse med, den plutselige og store, 
hydrogenlekkasjen er angitt som mulig årsak. Hydrogenstasjonen er ikke reparert og satt i drift 
igjen etter hendelsen. 
 
Nedenfor er branner med anslåtte brannskader over 0,5 million kroner listet opp. 
 
Asker Adresse Anslåtte 

brannskader 
Merknader 
 

19.01.2019 Østhellinga  5 millioner Kraftig brann i rekkehus.,begrenset 
brannen til enheten som brant og 
berget verdier for ca. 25 millioner 

06.02.2019 Åstadlia  1 millioner Kraftig kjøkkenbrann med spredning i 
enebolig. Berget verdier for ca. 7. 
millioner 

06.04.2019 Bondibråten 6 millioner Enebolig totalskadd i brann. Berget 
verdier for ca. 4. millioner 

Bærum 
 

   

10.06.2019 Kjørboveien  35 millioner Hydrogeneksplosjon ved UnoX 
stasjonen i Sandvika 

26.06.2019 Durudveien  0.5 millioner Kjøkkenbrann. Berget verdier for ca. 3. 
millioner 

21.07.2019 Utsiktsveien  2 millioner Brann i vindfang. Berget verdier for ca. 
10 millioner 
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21.09.2019 Krokhaugen  7 millioner Totalskadd enebolig. Berget verdier for 
ca. anslagsvis 3. millioner 

5.10.2019 Emma Hjorths 
vei  

3 millioner Mindre enebolig totalskadd. En person 
omkom i denne brannen 

 
Med avbrutte utrykninger i 2019 har antall utrykninger sunket fra 4.902 i 2018 til 4.684 i 2019. 
Dette var en nedgang på 4.45%, sammenlignet med året før. Unødige brannalarmer (1.743 
utrykninger) og innbruddsalarmer (768 utrykninger) representerte 53,6 % av antall utrykninger. 
Resterende utrykninger var avbrutte utrykninger (808), bistand til politi eller helse (197), 
trafikkulykker (177 utrykninger), vannlekkasjer og andre utrykninger.  
 
172 personer ble registrert skadet i trafikkulykker i Asker og Bærum i 2019. ABBV rykket ut til 177 
trafikkulykker i 2019, mens det var 164 utrykninger til trafikkulykker i 2018. Nedenfor vises oversikt 
over antall trafikkulykker med skadde og omkomne siden 1999.  
 
 

År Antall 
trafikkulykker 

Omkomne Skadde 

1999 226 5 295 
2000 217 8 282 
2001 252 10 352 
2002 271 3 350 
2003 267 3 393 
2004 261 7 392 
2005 211 1 301 
2006 236 0 343 
2007 247 1 390 
2008 242 2 342 
2009 196 5 283 
2010 180 3 242 
2011 186 0 254 
2012 163 0 247 
2013 141 1 184 
2014 140 1 176 
2015 120 1 157 
2016 137 1 185 
2017 129 3 126 
2018 164 2 132 
2019 177 2 172 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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Alarm og utrykningsstatistikk: 
  

 
 

 
 
MARKEDSAVDELINGEN 

 
 
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. 
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Delmål markedsavdelingen: 
 
9. 3 % vekst på abonnementsinntektene fra bolig-, boligsameie- og bedriftskunder, under 

forutsetning av det ikke blir store endringer i kundeforholdet til eierkommunene. 
Omsetning fra alarmabonnementet utgjorde 24,9 millioner, en vekst på 0,9 millioner (3,8 %) fra 
2018 og 0,2 millioner over budsjett. 41% av omsetningen kommer fra virksomheter, 39% fra 
boligkunder og 20% fra boligsameier. Målet er nådd. 
 
I tillegg til alarmabonnement var inntekten fra gebyr vedr. unødig utrykning på 5,4 millioner, en 
svak nedgang fra 2018. Total omsetning ble på 30,3 millioner, en økning på 0,8 millioner fra 
2018.  

 
10. Planlegge, tilrettelegge og iverksette endringer og forbedringer i forbindelse med «Vårt 

fremtidig brannvesen». 
Avdelingen har hatt stor fokus og brukt store ressurser på å planlegge, tilrettelegge og 
iverksette endringer i forbindelse med at alle alarmkundene til RBR og fra Sør-Øst 110 
(alarmkunder fra RBR og HBV) skulle overføres til ABBR i januar 2020. De 3 brannvesenene 
hadde alle forskjellige betingelser og priser i forbindelse med sine alarmkunder. Målet er nådd. 

 
11. Jobbe aktivt med å effektivisere arbeidsprosesser. Se på muligheter for å digitalisere 

prosesser og oppgaver for økt gevinst og brukeropplevelser.  
Vi har gjennomgått rutiner og arbeidsoppgaver for å oppnå mer effektive arbeidsprosesser. 
Transfire 8 Alarm, vårt alarmbehandlingsprogram, har blitt oppgradert og gitt oss 
rasjonaliserings- og effektiviseringseffekt som automatisk fakturering av unødig utrykning. Pga 
nytt oppdragshåndteringsverktøy til 110-sentraler er noe av videreutviklingen av Transfire 8 
Alarm forskjøvet inntil videre. Målet delvis nådd.  

 
12. 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. 
Vi har alltid vært tilgjengelige for kunder og samarbeidspartnere i kontortiden. Vi har hatt ca 
13000 telefonsamtaler hvorav ca 8000 var telefonhenvendelser i forbindelser med testing av 
alarmsignaler, en oppgave avdelingen tok over etter at 110-sentralen flyttet til Lysaker. 
Henvendelser er blitt besvart innen frist. Målet er nådd. 

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

fagdag. 
Vi gjennomførte flere kortere fagseminarer i løpet av året og søker å holde oss oppdatert både 
fra andre avdelinger og fagområdet vårt slik at vi kan levere god tjeneste for brannvesenet. 
Flere har gjennomgått «Nettbasert kurs i brannvern». Målet er nådd. 

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

skyggefunksjoner. 
Alle kundebehandlerne har ansvar for de samme oppgavene og alle utfører de samme 
oppgavene. Vi er derfor godt dekket ved sykdom og ferieavvikling. For en del andre viktige 
oppgaver har vi utarbeidet gode rutiner slik at andre kan gjennomføre oppgaven eks. ved 
sykdom. Målet er nådd. 
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ADMINISTRATIV AVDELING  

 
Foto: Pexels 
 
Mål: Administrativ avdeling 
Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal,  
arkiv/saksbehandling, budsjett, regnskap og rapportering. 
 
 
 
Delmål administrasjonsavdelingen: 
 

 
15. Ferdigstille prosjektet «elektronisk personalarkiv». Utarbeidelse og implementering av 

rutiner og opplæring av ledere. 
Alt «historiske» materiale som skal ligge i de elektroniske personalmappen er skannet inn. 
Rutiner er utarbeidet og ledere informert. Mål er nådd. 

 
16. Utarbeidelse og implementering av rutiner for internkontroll rundt personvern. 

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. ABBR er bekymret for den nasjonale portalen Branntips.no som Oslo brann 
og redningsetat administrerer. ABBR har utarbeidet en årlig internkontrollrutine i forhold til 
informasjonssikkerhet i tillegg til risikovurderingen for GDPR. Mål er nådd.  

 
17. Ferdigstille lederhåndbok. 

Prosjektet utsatt grunnet mange presserende oppgaver i forbindelse med etablering av vårt 
nye brannvesen fra 1.1.2020. Vi vil vurdere om det skal etableres en egen lederhåndbok eller 
om informasjonen skal legges i den eksisterende personalhåndboken i løpet av 2020. Mål er 
ikke nådd.  

 
18. Lære opp interne brukere på ny versjon av rekrutteringsmodulen Webcruiter. 
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På grunn av ulikt kunnskapsnivå og på hvor mye og ofte de forskjellige lederne bruker 
Webcruiter, ble det besluttet å utføre en til en læring ved behov. Mål er nådd.  
 

19. Utrede om vi har de riktige systemene tilgjengelig for personaloppfølging. 
Dette målet skyves til 2020 på grunn av mange presserende oppgaver i 2019 i forbindelse 
med etablering av vårt nye brannvesen fra 1.1.2020. Mål er ikke nådd.  

 
20. Utføre oppgavene i avdelingens mandat for «Vårt fremtidige brannvesen» 

Avdelingen har i 2019 jobbet systematisk med de oppgavene som ble gitt i mandatet. Mål er 
nådd.  

 
21. 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.  
Avdelingens Agresso-ekspert ble leiet ut 50% til Asker kommune for å kjøre deler av dette 
prosjektet. Ny database stod klar til å bli tatt i bruk 1.1.2020. Mål er nådd.  

 
22. Implementere nytt sak og arkiv system i samarbeid med Asker kommune. 

Saksbehandlingsprogrammet Public 360 ble tatt i bruk høsten 2019. Opplæring gitt til 
saksbehandlere og rutiner for saksbehandlere/ledere/utvalgssekretær utarbeidet. Mål er nådd. 

 
 
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET   

 
Foto: Budstikka  
 
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: 
 

23. Ikke mer enn 5 personskader inklusiv skader under trening 
I 2019 var det innrapportert 3 personskader som medførte fravær (1 ved brann, 1 ved øvelse 
og 1 ved fysisk trening) og 5 personskader som ikke medførte fravær (2 ved utrykning, 1 ved 
øvelse, 1 ved fysisk trening og 1 ved ordinært stasjonsarbeid).  
 

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

Det er rapportert inn 2 skader på biler som begge oppsto ved påkjørsler.  
 

 
25. Følge opp handlingsplan for BHT. 

Handlingsplanen for BHT ble utarbeidet i samarbeid mellom AMU og Synergi helse som 
bedriftshelsetjeneste-leverandør. I samarbeid er det gjennomført blant annet lovpålagte 
røykdykkersertifiseringer, målrettede helseundersøkelser og helsefremmende tiltak for 
dagtidstjenesten. BHT er representert på alle AMU-møter, noe som sikrer overvåkning av 
ABBV sitt HMS-arbeid kontinuerlig. Målet er nådd. 
 
 

26. Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg. 
Det er gjennomført 6 AMU-møter i 2019. Møtene hadde faste agendapunkter, og i tillegg ble 
aktuelle saker fremmet fortløpende. Målet er nådd.  
 

27. Gjennomføre vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg og følge opp avvik og 
merknader. 
Det har ikke blitt gjennomført vernerunder i 2019, da flere av tiltakene fra handlingsplanene 
etter vernerundene i 2018 ble lukket først et godt stykke ut i 2019. Dette med bakgrunn i at 
tiltakene tok lang tid å utbedre. I tillegg har det vært svært hektisk høsten 2019 på grunn av 
sammenslåingsprosessen. Målet er ikke nådd.  

 
 
28. Behandle HMS-avvik systematisk og korrekt. 

AMU har gjennomgang av alle avvik, skader og nesten-ulykker på alle møter. Det er registrert 
46 innkomne meldinger totalt i 2019. Det er beredskapsavdelingen som melder flest avvik og 
meldinger på utstyr og biler i tillegg til 110-sentralen. Det har vært en nedgang på antall avvik 
og meldinger i 2019 sammenlignet med 2018. Dette har AMU besluttet å kartlegge nærmere.   
 
I løpet av 2019 har det med bakgrunn i avvikene som har kommet inn, blitt nedsatt 
arbeidsgrupper for å se nærmere på noen problemstillinger og eventuelle behov for nye HMS-
rutiner eller revisjon av eksisterende. Dette gjelder både bruk av skum og overflateredning, 
tiltak som bidrar til læring og kompetanseheving i hele virksomheten. Målet er delvis nådd.  
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29. Følge opp forfallslisten. 

Forfallslisten oppdateres til hvert AMU-møte og har vært gjennomgått på alle AMU-møtene i 
2019. Alle punkter i forfallslisten er gjennomført i 2019, med unntak av risikovurdering av 
brannrøyk, da det ble vedtatt utsatt til 2020 av AMU samlet. Målet er nådd.  
 
 

30. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte. 
Forfallslisten beskriver at medarbeidersamtaler skal være gjennomført innen 1. februar 
påfølgende år. Alle ledere har ansvar for å gjennomføre medarbeidersamtaler med sine 
ansatte innen denne frist. Ny mal for samtalen er utarbeidet og tatt i bruk. Det er enkelte 
avdelinger som på grunn av arbeidsmengde i forbindelse med sammenslåingsprosessen, ikke 
er i mål med gjennomføring av medarbeidersamtalen for samtlige ansatte. Målet er ikke nådd. 
 

31. Sørge for at HMS settes på dagsorden i alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter. 
HMS er agenda på alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter. Alle innkomne avvik og 
meldinger ble behandlet i AMU i 2019. Målet er nådd.  
 
 

32. Følge opp IA-arbeidet i ABBV iht vedtatte mål og delmål, herunder styrket tilrettelegging for 
alternative oppgaver. 
I 2019 har det vært store digitale endringer i sykefraværsoppfølgingen i regi av NAV. Ledere 
har fått et enda tydeligere ansvar i oppfølgingsarbeidet. Ledere og HR-rådgiver har jobbet med 
tidlig igangsettelse av tiltak, utprøving av andre arbeidsoppgaver der det har vært mulig og 
dokumentasjon av alle tiltak som har vært prøvd ut. Fortsatt er det et forbedringspotensial i 
forhold til å dokumentere aktivitet og ha tett og jevnlig oppfølging. Målet er delvis nådd.  
 
 

33. Jobbe aktivt for økt nærvær og at samlet sykefravær ikke blir høyere enn i 2009 (3,2%) 
Sykefravær 01.01. – 31.12. 2019: Det totale sykefraværet i 2019 var 3,5 %. Målsetningen for 
ABBV er et samlet sykefravær på 3,2 %. Langtidsfraværet (over 8 uker) utgjør det største 
sykefraværet i ABBV. Det oppgis i liten grad at sykefraværet er arbeidsrelatert.  
 
Sykefraværsarbeidet følges opp på ledermøter og i AMU. ABBV jobber kontinuerlig med tett og 
god sykefraværsoppfølging. Ved behov kobles fastlege, NAV og BHT inn, og vi jobber aktivt for 
å identifisere gode tilretteleggingstiltak som muliggjør størst mulig arbeidsnærvær. Målet om 
sykefravær på 3,2 % er ikke nådd for 2019. 
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Tabellen viser sykefravær avdelingsvis for hele 2019.

Diagrammet viser sykefraværet i prosent pr. avdeling for hele 2019.

Diagrammet viser fordelingen av sykefravær samlet for hele ABBV for årene 2009 – 2019.
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34. Utarbeide handlingsplan for AMU 2020 

Det er utarbeidet handlingsplan for AMU. Målet er nådd.  
 

35. Planlegge og tilrettelegge for HMS-endringer i forbindelse med «Vårt fremtidige brannvesen fra 
2020». 
ABBV, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen har arbeidet systematisk med 
sammenslåingsprosessen av det nye brannvesenet. HMS-rutiner har blitt harmonisert og det 
har blitt gjennomført felles øvelser for beredskapspersonell på tvers av de tre brannvesen. 
Prosjektorganiseringen for vårt nye brannvesen har hatt fokus på avklaringer og etablering av 
ett felles nytt brannvesen. Målet er nådd.  
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Årsrapport AMU 2019 
 

Arbeidsmiljøutvalget har i 2019 hatt følgende sammensetning; 
 
Arbeidsgivers representanter:   

• Anne Hjort      
• Terje Albinson     
• Mathias R. Drange           

Arbeidstakers representanter: 
• Ivar Eriksen (leder) 
• Christian Hiorth (HVO) 
• Jonas Johansen/Lars Handegaard 

       
Jørn Røed har deltatt som representant i saker vedrørende interne HMS-dokumenter.  
Bedriftshelsetjenesten har vært representert i alle møter. 
HR-rådgiver utfører sekretærfunksjon. 
 
I 2019 er det avholdt 6 møter. 

   
Det er følgende faste punkter på agendaen for møtene:  

- HMS og HMS-dokumenter  
- Forfallsliste 
- Skader, nestenulykker og avvik 
- Oppfølging av overtidsbruk 
- GDPR/personvern 
- Orientering fra kollegastøttegruppen 
- IA/AKAN 
- Likestilling og diskriminering 

 
A. Helse, miljø og sikkerhet 
HMS-koordinator har sørget for jevnlig revidering av HMS -dokumenter og utarbeidelse 
av nye der det har vært behov for det. Det har vært stort fokus på harmonisering av 
rutiner inn mot det nye brannvesenet 01.01.2020.  
 
Det er gjennomført brannverngjennomganger på alle stasjoner i 2019.  
 
Det har vært gjennomført en HMS-revisjon som innebar en opprydning i styrende 
HMS-dokumenter.  

 
 
B. Vernerunde  
Det er arbeidet godt med oppfølging og lukking av tiltak etter vernerundene i 2018.  
I AMU 5-2019 ble det vedtatt å gjøre en risikovurdering av dagens rutine for 
vernerunde. Med dette som bakgrunn, sammen med en prioritering på grunn av stort 
tidspress i forbindelse med sammenslåingen, er det ikke gjennomført vernerunder i 
2019.  
 
 
C. Skader, nesten-ulykker og avvik 

 
AMU har gjennomgang av alle avvik, skader og nesten-ulykker på alle møter. Det er 
registrert 46 innkomne meldinger totalt i 2019.  
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Det er beredskapsavdelingen som melder flest avvik og meldinger på utstyr og biler.  
Det er 2 saker fra 2019 som ikke er lukket, det ene skal tas opp med 110-sentralen og 
det andre har ikke nådd tidsfrist.  
 

 
D. Forfallsliste 
Forfallslisten er gjennomgått på alle AMU-møter og ABBV er i all hovedsak ajour i 
forhold til aktivitetene. Forfallslisten er ABBV sitt styrende HMS-dokument, som skal 
sikre det systematiske arbeidet gjennom året.  
Vernerunder og risikovurdering av eksponering for brannrøyk er ikke gjennomført i 
henhold til forfallslisten.  
 

 
E. Oppfølging av overtidsbruk 
AMU har på alle møtene hatt en gjennomgang av overtidsbruk og har nøye kontroll på 
ansatte som ligger høyt i oversikten. Tiltak har vært igangsatt der det har blitt vurdert 
som nødvendig.  
På grunn av stort tidspress og stor arbeidsbelastning er det tre arbeidstakere som 
overstiger 300 overtidstimer i 2019. Fem ansatte har over 200 overtidstimer i 2019.  

 
F. Lokaliteter og utstyr  
- Ny port på Gjettum 
- Snøfangere på taket på Isi 
- Nye møterom på Gjettum og Bekkestua 
- Videokonferanse-utstyr på alle stasjoner 
- Utbedring av ventilasjonsanlegg på Bekkestua 
 
G. Fysisk test og helseundersøkelse  
Røykdykkersertifisering ble gjennomført av Synergi Helse høsten 2019.  
 



14/20 Brannsjefens virksomhetsrapport 2019 - 20/00329-1 Brannsjefens virksomhetsrapport 2019 : Brannsjefens virksomhetsrapport 2019

 

   

 

26 

Idrettsmerkeprøver og røykdykkertest ble gjennomført i tidsperioden oktober-
desember 2019.  
 
H. Kollegastøtte  
Kollegastøttearbeid er godt etablert og forankret blant de ansatte og i organisasjonen. 
Det er gjennomført 23 gruppesamtaler (debriefer) og 29 registrerte enkeltsamtaler i 
2019. ABBVs kollegastøttegruppe er et underutvalg av AMU, og har arbeidet aktivt 
også i 2019. Det ble gjort en gjennomgang av rutiner og sørget for at også de som 
opplever psykisk belastning over tid, kan benytte seg av tilbudet.  
  
 
I. Oppfølging av sykefravær/IA og AKAN  
I 2019 har det vært en liten reduksjon i sykefraværet i ABBV. I 2019 endte vi på 3,5 % 
i sykefravær totalt, sammenlignet med 5,1 % for 2017 og 3,6 % i 2018.  
ABBV har gode systemer for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, og både Lønn og 
HR bistår ledere og ansatte i oppfølgingsarbeidet. Det er et stort fokus på å finne gode 
tilretteleggingstiltak, og ABBV søker aktivt råd og møter med fastleger, BHT og NAV.  
 
J. GDPR og personvern 
I 2018 ble det innført nye personvernregler, og ABBV har i den anledning utnevnt et 
personvernombud i 2019. Det har blitt gjennomført en risikovurdering av 
personvernerklæringen.  
 
K. Likestilling og diskriminerings-utvalg 
Utvalget har endret navn til Mangfolds-utvalget, og deltakerne har vært på kurs om 
Mangfold i brann- og redningstjenesten i 2019. Det er planlagt gjennomføring av en 
kvinnedag i 2020.  
 
 
L. Vårt nye brannvesen 
Vårt nye brannvesen har vært et fast punkt på agendaen på AMU-møtene. Dette for å 
sikre informasjon til alle og informere om status i prosessen. Fokus på 
kommunesammenslåingen er et viktig tema for AMU, hvor det har vært diskutert tiltak 
for best mulig prosess og fallgruver vi må være oppmerksomme på.  

 
Fokusområder og mål for 2020: 
• Skape en ny og felles kultur i det nye brannvesenet, som bidrar til et godt 

arbeidsmiljø for alle ansatte i ABBR.   
• Proaktiv tilnærming til sykefraværsoppfølgingen; tidligere kontakt og avklaring, 

fokus på dokumentasjon av tilretteleggingsmuligheter og oppfølging.  
• Tydeliggjøre ABBR sin lederopplæring ift lederrollen, medarbeiderskap og 

personaloppfølging 
• Innarbeide gode rutiner for revisjon og internkontroll av vårt HMS-system 

 
 

 
Marte Kristoffersen 
HR-rådgiver/AMU 
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Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020 
 
 
 

 
 
 

REGULERT BUDSJETT 2020 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar regulert budsjett 2020 slik det er presentert i denne sak.  
 
 
 

Saksutredning 
Budsjett 2020 ble vedtatt 17. juni 2019 av representantskapet i ABBV. Det var det første 
budsjettet på formelt rapporteringsnivå i nye Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR). 
I saksfremlegget ble det understreket at det fantes flere usikkerhetsmomenter da det 
gjenstod å fullføre ulike avtaler innenfor blant annet områdene lønn, IKT-tjenester, feiing, 
inntekter, husleie. I tillegg visste vi ikke om ABBR fikk fortsette som pensjonskunde hos KLP.  
 
ABBR er nå i full drift og flere usikkerhetsmomenter er falt på plass og tatt inn i regulert 
budsjett for 2020 men følgende gjenstår: 
 

• lønnsoppgjør, som også påvirker G-regulering av pensjon 

• vekst i alarminntektene i forhold til ny prisstruktur for Røyken og Hurum kunder 

• mulig endring i salgsinntekter på grunn av reduserte oppdrag fra eierne (ref. 
reduksjon av tjenester som Røyken brann og redning utførte tidligere for Røyken 
kommune og færre innbruddsalarmer fra Bærum kommune) 

• husleiekostnader – eierkommunene jobber med ny struktur 
 
 
DRIFTSBDUDSJETT (se vedlegg 1) 
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
 

• Lønnsvekst – 2,25% (3,25% i budsjett 2020) 

• Prisvekst – 2% 

• Vekst i alarminntekter –  2,5% (3% i budsjett 2020) 

• Innbyggertall - Asker 94 441 (42,5%) /Bærum 127 732 (57,5%) 
Hentet fra tabell 01222 hos SSB – befolkning ved inngangen av 1. kv. 2020 
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1. DRIFTSINNTEKTER 
 

1.1 Salgsinntekter (redusert med 1,3 mill.) 
Økning i alarminntektene er justert ned fra 3% til 2,5%. Det er knyttet usikkerhetsmomenter 
til omsetningen for 2020, da konsekvensene for tidligere kunder av RBR og HBV er at de får 
økt abonnementspris, samt at bedriftskunder nå blir ilagt gebyr for unødig utrykning. På 
bakgrunn av dette er det alarmkunder av tidligere RBR og HBV som har valgt og ikke 
fortsette med alarmoverføring til ABBR 
 
Det ble i budsjettet for 2020 lagt inn at ABBR v/Røyken brannstasjon skulle fortsette å utføre 
ulike oppgaver (vaktmestertjenester/hjulskift/dekkhotell/ettersyn av hydranter og kummer) for 
Asker kommune. Det er per utgangen av april ikke inngått nye formelle avtaler mellom Asker 
kommune og ABBR, vedr. oppgavene som Røyken brann og redning tidligere utførte for 
Røyken kommune. ABBR har imidlertid fått beskjed om å videreføre de ulike oppgavene 
inntil videre. Signalene fra Asker i denne saken er at de ønsker på sikt å utføre de ulike 
oppgavene selv. I regulert budsjett er inntekter i forbindelse med salg av tjenester redusert 
med kr. 1,3 mill.  
 
Det kan i tillegg bli ytterligere reduksjoner (alarminntekter/unødige gebyrer) hvis Bærum 
kommune bestemmer seg for å overføre betjening av sine innbruddsalarmer til private 
aktører, en tjeneste som i dag utføres av ABBR.  
 
1.2 Refusjon feiing (økning på 1 mill.) 
Nye kontrakter inngått for begge eierkommunene. Se punkt 2.2.4 for ytterligere informasjon. 
2 årsverk inkludert til oppfølging av feiekontraktene.  
 
1.3 Andre refusjoner 
Kun marginal endring grunnet endring i mva-kompensasjon. Sykelønnsrefusjoner/refusjon 
ved fødselspermisjoner er holdt på samme nivå.  
 
1.4 Overføringer fra eierkommunene 
Vi står igjen med et redusert behov for rammeoverføringer på kr 5,4 mill. etter utarbeidelse 
av regulert budsjett for 2020. Grunnet: 

• høye investeringskostnader (utstyr/biler) 

• kostbart nytt oppdragshåndteringsutstyr i 110-sentralen (jf. 2.2.3), 

• opprettelse av egen pensjonskasse for virksomheter med særaldersgrense i KLP     
(jf pkt 2.1.2),  

• mulige reduserte inntekter fra innbruddsalarmer fra kommunale bygg i Bærum 

• mulige reduserte inntekter for arbeid utført av brannmannskaper i tidligere Røyken 
kommune i løpet av den neste 4 års perioden 

 
skulle vi gjerne avsatt mindreforbruket til disposisjonsfond for oppdekking av kostnader i 
2021.Vi har imidlertid vært i dialog med administrasjonen i eierkommunene, som har gitt 
tilbakemelding på at de ønsker reduksjon i årets rammeoverføringer i 2020, i stedet for at 
midlene settes på disposisjonsfond.   
 
Dette innebærer at behovet for rammeoverføringer reduseres totalt (drift/investeringer) fra   
kr. 167 mill. til kr.161,6 mill. i 2020 (se vedlegg 3).  
 
 
2. DRIFTSUTGIFTER 
 
2.1 Lønn inkl. sosiale kostnader (reduksjon på 4,7 mill.) 
 
2.1.1 Antall årsverk/lønnsoppgjør 
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Det er ingen endring i antall budsjettert årsverk i forhold til budsjett 2020. 
Organisasjonskartet til ABBR viser at vi har 154,7 årsverk til heltidsstillinger og 2,3 årsverk 
som gjelder deltid beredskap på Tofte. Tallet på 2,3 årsverk inkluderer avdelingsleder 
deltid/HMS ansvarlig og stasjonsmester, begge innehar hver sin 100% dagtidsstilling. Totalt 
gir dette en organisasjon på til sammen 157 årsverk. Da vi har erfaring med at stillinger av 
ulike årsaker blir stående ubesatte deler av året, har vi redusert antall årsverk i budsjettet 
med 1 årsverk. Det betyr at det er budsjettert med 156 årsverk (dette ble også gjort i budsjett 
2020). 2 av de 156 årsverkene benyttes til oppfølging av feiertjenestene i Asker og Bærum 
og blir betalt av innbyggerne via feieravgiften.  
 
Når budsjettet for 2020 ble utarbeidet var lønnsforhandlinger for 2019 ikke gjennomført og 
lokale særavtaler for heltid/deltid ikke inngått. Lokal særavtale for heltid ble inngått den 6. 
september 2019 og lokal særavtale for deltid den 23. november 2019. Det er i det regulert 
budsjett for 2020 lagt inn lønnstall per 1. mars 2020, som inkluderer lønnsharmoniseringer 
og andre justeringer som ble vedtatt i de nevnte særavtalene, samt i lønnsoppgjøret for 
2019. 
 
Den generelle usikkerheten i økonomien grunnet koronautbruddet gjør at det i år er ekstra 
stor usikkerhet knyttet til lønns- og trygdeoppgjøret. Årets lønnsoppgjør er utsatt til høsten. 
SSB la frem nye prognoser for norsk økonomi til 2023 den 24. april. SSB spår en vekst i 
årslønnen på 2% i 2020. Vi har lagt oss på 2,25% da vi er usikre på utfallet av forhandlinger i 
forbindelse med SFS2404.  
 
2.1.2 Pensjonskostnader 
En av usikkerhetsmomentene i budsjettet for 2020 var om vi fikk fortsette som 
pensjonskunde hos KLP. Den 20. desember mottok ABBV brev fra KLP hvor de bekrefter at 
ABBR vil kunne ha sin pensjonsordning i fellesordninger for kommuner og bedrifter inntil 
videre. KLP har fått tariffpartenes aksept for å kunne etablere en egen utjevningsordning for 
bedrifter organisert som egne juridiske subjekter, som sysselsetter arbeidstakere med 
særaldersgrense, der en eller flere av bedriftskundens direkte eller indirekte eiere/deltakere 
ikke har pensjonsordning hos forsikringsgiver. KLP tar sikte på å opprette en slik 
utjevningsordning så snart dette formelt og praktisk lar seg gjennomføre, senest fra 1.1.2021. 
I det regulerte budsjettet for 2020 er oppdatert budsjett for 2020 fra KLP lagt inn. Dette 
budsjettet tar ikke høyde for at det blir opprettet en egen utjevningsordning i KLP i løpet av 
2020.  
 
2.1.3 Premieavvik 
ABBV fikk et negativt premieavvik inklusive avsatt arbeidsgiveravgift på kr. 2,6 mill. Beløpet 
er amortisert (inntektsført) i regulert budsjett 2020 og reduserer pensjonskostnadene 
tilsvarende. Det er i henhold til KLP sin siste prognose ventet at vi får et positivt premieavvik 
på rundt 6,1 mill. i 2020.  
 
2.2 Kjøp av varer og tjenester (økning på 1,6 mill. – ref. nye feiekontrakter) 
 
2.2.1 IKT-tjenester 
Ved utarbeidelse av budsjettet for 2020 var ikke avtale i forbindelse med kjøp av IKT-
tjenester fra Asker kommune inngått. Avtale ble inngått høsten 2019 og samsvarte med vårt 
estimat på kr. 1,5 mill. som ble lagt til grunn i budsjett 2020. Ingen endring nødvendig i 
regulert budsjett 2020. 
 
2.2.2 Husleiekostnader 
Det er avholdt et møte mellom eierkommunene og ABBR den 28. februar 2020 hvor 
harmonisering av husleiekontrakter var temaet. Eierkommunene er dessverre ikke i mål med 
dette arbeidet og det er derfor ikke foretatt noen endringer av posten på totalt kr. 10,9 mill. i 
regulert budsjett 2020. 
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2.2.3 Felles 110-sentral 
Regulert budsjett 2020 er oppdatert med budsjettet som Oslo brann og redning har 
utarbeidet for 110-sentralen på Lysaker vedr. 2020 (økning på 0,2 mill.)   
 
Det vil som brannsjefen har orientert om ved flere anledninger, komme kostnader i 
forbindelse med at oppdragshåndteringsverktøyet norske 110-sentraler fikk sammen med 
nødnettutstyret er i det man på fagspråket kaller «end of life». Oppdragshåndteringsverktøy 
er nødvendig for at 110-sentralene skal kunne motta og registrere henvendelser, respondere 
hensiktsmessig på disse og styre mannskaper og utstyr under oppdrag. Dessverre er det 
nasjonalt bestemt at det er brannvesenene (kommunene) som må erstatte dette kostbare 
utstyret.  
 
Utgiftene til oppdragshåndteringsverktøyet vil bestå av en engangskostnad til lisenser, 
løpende utgifter i en kortere periode til implementering, samt en årlig vedlikeholdsavgift. Ved 
større versjonsoppdateringer på et senere tidspunkt kan det oppstå nye utgifter til 
implementering av denne. I tillegg kommer kostnader til nødvendige ressurser for daglig 
oppfølging av forvaltningsansvaret, og eventuelle andre innleide ressurser, samt kostnader til 
innkjøp av tjenester og utstyr for oppfølging av avtalen med systemleverandøren og 
samarbeidsavtalen. Hva dette vil koste vet vi ikke per i dag. Det er ikke lagt inn kostnader 
forbundet med nytt oppdragsverktøy i regulert budsjett for 2020. Forhåpentligvis kommer 
ikke kostnad før i 2021.  
 
2.2.4 Feiing 
Gjeldene kontrakt fra 2016 med Feieren AS vedr. feie- og tilsynstjenester i Bærum ble 
avsluttet 28.2.2020.  Ny kontrakt ble inngått med Feieren AS etter anbudsutlysning i 2019 og 
gjelder i 2 år med opsjon for forlengelse flere ganger, inntil 8 år. Budsjett for feiing i Bærum 
er justert i henhold til priser i ny kontrakt som gjelder fra 01.03.2020. Avregning blir foretatt 
hver måned mot Bærum kommune etter mottak av faktura fra Feieren AS vedr. utført arbeid 
foregående måned. Tidligere ble dette utført hvert kvartal.  
 
Gjeldende kontrakt fra 2016 med Feie- og tilsynstjenester AS vedr. feie- og tilsynstjenester i 
Asker ble avsluttet 31.12.2019. Ny kontrakt ble inngått med Feie- og tilsynstjenester AS etter 
anbudsutlysning i 2019 og gjelder i 2 år med opsjon for forlengelse flere ganger, inntil 8 år. 
Budsjettet for feiing i Asker er justert i henhold til priser i ny kontrakt som gjelder fra 1.1.2020. 
Avregning blir foretatt hver måned mot Asker kommune etter mottak av faktura fra Feie- og 
tilsynstjenester AS vedr. utført arbeid foregående måned. Tidligere ble dette utført hvert 
kvartal.  
 
2.3 Overføringer 
Budsjettet for skattekostnad knyttet til våre alarmtjenester er økt med kr. 0,4 mill. i regulert 
budsjett, basert på ett estimert overskudd på 7,9 mill. før skatt. 
 
 
2.4 Kalkulatoriske avskrivninger 
Ingen endring. Det er inngått avtale om overdragelse av driftsmidler og andre eierdeler fra 
Asker kommune til ABBR. Alle driftsmidler og eiendeler i Hurum brannvesen og Røyken 
brann og redning overføres vederlagsfritt og uten heftelser til ABBR.  
 
2.5 Renteinntekter 
Ingen endring foretatt i regulert budsjett 
 
 
INVESTERINGSBUDSJETT (se vedlegg 2) 
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Innkjøp av skogbranncontainer og oppgradering av garderobeløsning (ren/skitten sone) på 
Isi ble påbegynt, men ble ikke ferdig i 2019 (ABBV) og er derfor lagt inn i regulert budsjett 
2020.  
 
Når det gjelder innkjøp av røykdykkerutstyr så vil det bli etablert en arbeidsgruppe i 2020, 
som vil jobbe med å utarbeide kravspesifikasjonen. Kontraktsinngåelse vil forhåpentligvis 
skje innen utgangen av 2020, men leveranse blir nok først i 2021. Innkjøp av 
røykdykkerutstyr er derfor flyttet til 2021 (samtidig med innkjøp av røykdykkersamband og 
hjelmer).  
 
Det er budsjettert med kjøp av følgende investeringer i regulert budsjett 2020:  
 
2020 
Det er lagt opp til å bruke kr. 4,1 mill. av fond til 
oppdekking av investeringskostnadene.  
  

Investeringer (netto beløp):  
Brannbåt – Tofte 1 090 000 

Mannskapsbil - Tofte – delbetaling 1 300 000 

Oppgradering garderober Isi  1 000 000 

Skogbrannhenger 500 000 

Farlig gods henger 500 000 

Varmesøkende kamera 300 000 

Minibuss/kombibil 875 000 

Egenkapital innskudd – KLP 1 100 000 

Sum: 6 665 000 

  

Salg:  
  0 

Sum salg: 0 

 
Ny manskapsbil til Tofte brannstasjon - chassis 
ABBR har signert kontrakt om leveranse av ny mannskapsbil til Tofte brannstasjon. 
Kjøretøyet vil bli levert i 2021, men ifølge kontrakten vil deler av investeringsbeløpet bli betalt 
ved levering av chassis til leverandør. Denne delbetalingen vil belaste 
investeringsregnskapet i 2020, men samtidig resultere i at en tilsvarende del av 
investeringssummen blir redusert i 2021. 
 
Skogbranncontainer: 

ABBR ser behov for å styrke sin innsatsevne i forhold til skogbrannutstyr. Noe materiell er 

innkjøpt og det vil bli supplert med mer i henhold til budsjett. 

 
Brannbåt Tofte: 

Ny brann- og redningsbåt til Tofte brannstasjon er satt i bestilling, og vil bli satt i drift så snart 

den er levert og opplæringen er gjennomført. Ny båtplass er etablert og kontrakt om 

leieforhold er inngått med Statkraft. 

 

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

redningsberedskap, samt oljevernberedskap for hele Hurumhalvøya. 

 
Garderobeløsning på Isi med ren/skitten sone: 
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Vi venter på å få innvilget en dispensasjon fra bygningskrav, slik at vi kan benytte 

containerløsninger med garderobe og toalett i skitten sone, samt dusj og toalett i ren sone. 

Tilsvarende løsning er etablert på Røyken brannstasjon og tilbakemeldingene er at dette 

fungerer godt. 

 

Interceptorer til brannbåten på Fornebu 

Brannbåten på Fornebu har ved flere anledninger hatt problemer med å komme opp i plan 

når den har med dykkere (OBRE) og ambulansepersonell om bord. I noen tilfeller har 

ambulansepersonell måttet være igjen på land, da båten rett og slett blir for tung. Det 

resulterer i at vi bruker lenger tid til å komme frem til den forulykkede, noe som er svært 

uheldig i flere situasjoner da tiden er svært avgjørende for å få et godt resultat.  

Ved å installere interceptorer på båten vil båten bli løftet opp i hekken ved hjelp av 

plater/finner under båten, slik at terskel for planing blir redusert.  

 
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. Suppleringen vil 
bli gjennomført i løpet av 2020. 
 
Minibuss/kombibil: ABBR arbeider med å evaluere de mindre beredskapskjøretøyene, sett 
i forhold til ressursutnyttelse og dekning av ABBRs behov. Det er sannsynlig at planlagt salg 
av Toyota Hiace blir utsatt og kjøretøyet flyttes til Tofte brannstasjon, hvor en leasingkontrakt 
termineres.  
 
EK-innskudd KLP 
Årlig innskudd 
 
 
RAMMEOVERFØRINGER FRA EIERKOMMUNENE (se vedlegg 3) 
Som beskrevet under pkt. 1.4 så reduseres behovet for rammeoverføringer fra kr. 167 mill. til 
kr. 161,6 mill.  Fordeling per eierkommune vises i vedlegg 3.  
 
I henhold til intensjonsavtalen som er inngått mellom våre eierkommune, så skal 
grunnbeløpet som Asker kommune skal betale i henhold til avtalens pkt. 3c, endelig 
fastsettes basert på regnskapstallene for 2019. En arbeidsgruppe med representanter fra 
begge eierkommunene og ABBR har etter gjennomgang av regnskapstallene for 2019, 
kommet frem til at grunnbeløpet på kr. 8,5 mill. blir stående uendret.   
 
 
Vedlegg: 

1. Regulert driftsbudsjett 2020 
2. Regulert investeringsbudsjett 2020 
3. Regulerte rammeoverføringer 2020 

 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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         VEDLEGG 1 

 

REGULERT DRIFTSBUDSJETT 2020 
ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING IKS 

          

 

    Budsjett 2020   
Regulert 

budsjett 2020  
        
  DRIFTSINNTEKTER      

   Salgsinntekter  -37 501 131  -36 166 318  
   Refusjon vedr. feiing  (eierkommunene)  -14 581 000  -15 572 828  
   Andre refusjoner  -10 123 267  -10 244 134  
   Overføringer  -164 262 624   -158 825 624  
   Sum driftsinntekter  -226 468 022  -220 808 904  
         
   DRIFTSUTGIFTER      
   Lønn inkl. sosiale utgifter  153 479 408  145 622 992   

   Kjøp av varer og tjenester  62 413 347  64 089 777  
   Overføringer  11 375 267  11 896 134  
   Kalkulatoriske avskrivninger  4 610 000   4 610 000  
   Sum driftsutgifter  231 878 022  226 218 904  
         
   DRIFTSRESULTAT  5 410 000  5 410 000  
         
   FINANSPOSTER      
   Renteinntekter  -800 000  -800 000  
   Renteutgifter  0  0  
   Motpost kalkulatoriske avskrivninger  -4 610 000   -4 610 000  
   Sum finansposter  -5 410 000  -5 410 000  
         
   ORDINÆRT RESULTAT       
   (resultat før interne finansieringstrans.)  0  0  
         
   INTERNE FINANSIERINGSTRANS.      
   Dekning av tidligere års merforbruk  0  0  
   Avsatt til disposisjonsfond  0  5 547 073  
   Avsatt til bundne fond  0  0  
   Avsatt til ubundne fond  0  0  
   Overføring til investeringsregnskapet  0  0  
   Regnskapsmessig mindreforbruk  0  0  
   Bruk av tidligere års mindreforbruk  0  -5 547 073  
   Bruk av disposisjonsfond  0  0  
   Bruk av bundne fond  0  0  
   Overføringer fra driftsregnskapet  0  0  
   Regnskapsmessig merforbruk  0   0  
   Sum interne finansieringstransaksjoner  0  0  
            

   REGNSKAPSMESSIG          

   RESULTAT   0   0  
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           VEDLEGG 2 

Regulert investeringsbudsjett 2020 
Budsjett 

2020 
Endring 

Regulert 
budsjett 2020 

INVESTERINGER       

Investeringer i varige driftsmidler med mva kompensasjon     

Mannskapsbil (Tofte) - skjærslukker med skumblander 0 1 300 000 1 300 000 

Skogbranncontainer med utstyr (Gjettum) 0 500 000 500 000 

Brannbåt ( Tofte) 1 000 000 90 000 1 090 000 

Oppgradering Isi (dusj, garderobe, vaskemaskiner & tørk) 0 1 000 000 1 000 000 

Røykdykkerutstyr 2 500 000 -2 500 000 0 

Interceptorer - brannbåt (Fornebu)   180 000 180 000 

Varmesøkende kamera 300 000 0 300 000 

Farlig gods henger/container med utstyr 500 000 0 500 000 

Sum  4 300 000 570 000 4 870 000 

MVA generell kompensasjonsordning 1 075 000 142 500 1 217 500 

Sum investering med MVA kompensasjon 5 375 000 712 500 6 087 500 

        

Investeringer i varige driftsmidler uten mva kompensasjon     

Tjenestebiler 875 000 0 875 000 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 100 000 0 1 100 000 

Sum investering uten MVA kompensasjon 1 975 000 0 1 975 000 

Sum kapitalinvesteringer 7 350 000 712 500 8 062 500 

FINANSIERING        

Salg av kapitalvare       

Salg av kjøretøy  -100 000 100 000 0 

Sum salg av kapitalvare -100 000 100 000 0 

        

Bruk av fond       

Bruk av disposisjonsfond investeringer -3 400 000 -670 000 -4 070 000 

Bruk av ubundet kapital fond 0 0 0 

Sum bruk av fond -3 400 000 -670 000 -4 070 000 

        

Avsetninger       

Avsatt til ubundet disposisjonsfond 0 0 0 

Sum avsatt til ubundet disposisjonsfond 0 0 0 

        

Refusjon mva-kompensasjon       

Mva-kompensasjon -1 075 000 -142 500 -1 217 500 

Sum mva overføringer -1 075 000 -142 500 -1 217 500 

        

Tilskudd vedr. investeringer       

Asker rammetilskudd Investering -1 182 150 0 -1 179 375 

Bærum rammetilskudd Investering -1 592 850 0 -1 595 625 

Sum tilskudd vedr. investeringer -2 775 000 0 -2 775 000 

Sum finansiering -7 350 000 -712 500 -8 062 500 

Kapitalinvestering minus sum finansiering 0 0 0 
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         VEDLEGG 3 

 

Drifts- og investeringsbudsjett     

Rammeoverføringer 2020 - regulert 
Budsjett 
2020 

Regulert 
budsjett 2020 

      

      

Rammetilskudd drift -164 262 624 -158 825 624 

Grunnbeløp Asker i henhold til intensjonsavtale -8 500 000 -8 500 000 

Rammetilskudd drift til fordeling etter folketall -155 762 624 -150 325 624 

Rammetilskudd investering -2 775 000 -2 775 000 

Sum rammetilskudd drift og investering -167 037 624 -161 600 624 

      

Endret behov drift fra foregående år 0 5 437 000 

Endret behov investering fra foregående år 0 0 

Sum endret behov fra foregående år 0 5 437 000 

      

Asker kommune:     

Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -65 972 530 -63 888 390 

Grunnbeløp i henhold til intensjonsavtale -8 500 000 -8 500 000 

Rammetilskudd investering -1 182 374 -1 179 375 

Sum rammetilskudd drift og investering -75 654 904 -73 567 765 

      

Endret behov drift fra foregående år 0 2 084 140 

Endret behov investering fra foregående år 0 2 999 

Sum endret behov fra foregående år 0 2 087 139 

      

Bærum kommune:     

Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -89 790 094 -86 437 234 

Rammetilskudd investering -1 592 626 -1 595 625 

Sum rammetilskudd drift og investering -91 382 720 -88 032 859 

      

Endret behov drift fra foregående år 0 3 352 860 

Endret behov investering fra foregående år 0 -2 999 

Sum endret behov fra foregående år 0 3 349 861 
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FORELØPIG LANGTIDSBUDSJETT 2021 - 2024 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett 2021-2024 slik det er presentert i 
denne sak.  
 
 

1. Saksutredning: 
Langtidsbudsjettet bygger på budsjettet for 2021. Det understrekes av budsjettet må 
sees på som et «rundt» estimat, da følgende usikkerhetsmomenter ikke er lagt inn i 
budsjettet og kan gi økonomiske konsekvenser av ulik størrelse:  
 

• Nytt oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralen (fra 1.1.2021)  

• Egen pensjonskasse i KLP for selskaper som sysselsetter arbeidstakere med 
særaldersgrense (fra 1.1.2021?) 

• Mulig endring i salgsinntekter på grunn av reduserte oppdrag fra eierne (ref. kutt i 
tjenester som Røyken brann og redning utførte tidligere for Røyken kommune og 
færre innbruddsalarmer fra Bærum kommune).  

• Inntektsvekst/kostnader knyttet til ABBRs bolig/bedriftsalarmer 

• Mulig overføring av boligtilsyn til ABBR (fra 1.1.2022) 

• Endringer i sentralt og lokalt lønns- og avtaleverk inklusive endringer av regler om 
særaldersgrenser 

• Flytting av 110-sentralen fra Lysaker til ny hovedbrannstasjon på Bryn i 2024 –ingen 
investeringskostnad for ABBR, men større leieareal og flere pulter vil gi større årlige 
utgifter. Samlokalisering med politiet på Grønland blir antagelig i 2030.  

• Økt brukerbetaling knyttet til nødnett 

• Krav om utvidet vekteropplæring og kostnader knyttet til dette 

• Økte leiekostnader for ny brannstasjon på Tofte (2022?) 

• Krav til å velge miljøvennlige løsninger for alle deler av virksomheten 

• Tilrettelegging for praksisstudenter når toårlig fagskole for brann- og redningsvesen 
blir etablert 

 
 

Ny brannstasjonsstruktur i Bærum er under utredning. Endringer vil sannsynligvis ikke 
komme før etter 2024. 
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DRIFTSBUDSJETT (se vedlegg 1) 
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
 

• 2,25% lønnsvekst, basert på prognose fra SSB som skisserer en lav vekst 
fremover grunnet koronapandemien 

• Pensjonskostnader er justert i henhold til lønnsvekst og bygger på prognose 
mottatt fra KLP i april 2020.  

• 2% prisvekst 

• 2,5% vekst i alarmabonnementsinntekter 

• Inntekter i forbindelse med unødige utrykninger er holdt på samme nivå i hele 
perioden 

 
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 brannmannskaper i helkontinuerlig skift). Forventet innbyggertall i Asker 
og Bærum vil ikke medføre noen forskriftsmessig økning i perioden. Administrativ 
kapasitet vil imidlertid bli vurdert løpende.  
 
2021 
Det er budsjettert med 153.7 årsverk til heltidsstillinger og 2,3 årsverk som gjelder deltid 
beredskap på Tofte.  
 
Kr.3,8 mill. av pensjonskostnadene dekkes opp ved bruk av premiefondet i KLP.  
 
2022 
Det er f.o.m. 2022 lagt til grunn at ABBR slipper grunnbidraget på kr. 7,8 mill. 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 forutsetningene som er satt opp og endringen under 2022 
 
2024 
Ingen endring utover forutsetningene som er satt opp og endringer under 2022.  
 
 
 
INVESTERINGSBUDSJETT (se vedlegg 2) 
 
Vi går inn i en 4 års periode med et høyt investeringsbehov. ABBV har hatt en 
utskiftningsplanen basert på at mannskapsbiler går 6-7 år som «førstekjøretøy» og 6 år 
som reservekjøretøy. Mannskapsbilene selges etter 12-13 år. Vi har imidlertid i 
vedlagte investeringsplan for ABBR skjøvet noe på investeringene som lå inne i 
økonomiplanen for 2020-2023 slik at belastningen blir noe mindre innenfor den 
kommende 4 års perioden.  
 
3. mars 2020 ble en Norsk Standard for brannbiler lansert. Sverre Junker, leder av 
beredskap i ABBR har vært med i gruppen som har jobbet frem den nye standarden. 
Standarden skal sikre enklere anbudsprosesser og dermed rimeligere brannbiler. Det 
er lagt opp til et enhetlig design og felles funksjonskrav som igjen skal bidra til økt 
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sikkerhet og mer fornuftig ressursutnyttelse. Den norske standarden, NS 11060:2019 er 
blitt en realitet takket være midler fra Det store brannløftet.  
 
I løpet av perioden 2021-2024 er det lagt opp til at 4 mannskapsbiler (Tofte, Røyken, 
Gjettum, Fornebu) skal skiftes ut, samt 2 vanntankbiler (Røyken og Asker).  Ny 
standard er derfor svært nyttig for ABBR.  
 
 
 

2021 
Det er brukt kr. 10 mill. av fond til oppdekking av investeringene. 

 

Investeringer (netto tall):  
Mannskapsbil – Tofte 3 550 000 

Vanntankbil - Røyken 3 600 000 

Røykdykkersamband (radioer/garnityr) 3 000 000 

Røykdykkerutstyr 2 500 000 

Hjelmer m/lykt 600 000 

Egenkapital innskudd - KLP 1 100 000 

Sum: 14 350 000 

  

Salg:  
Salg av vanntankbil – Røyken -100 000 

Sum salg: -100 000 

 
 

• Mannskapsbil – Tofte 
Det er inngått kontrakt med Egenes brannteknikk i 2021 vedr. leveranse av ny 
mannskapsbil på Tofte. Bilen vil bli utstyrt med skjærslukker. Mannskapsbilen som 
byttes ut beholdes som reservekjøretøy i ABBR. Chassis blir betalt i 2020 og det 
resterende beløpet på kr. 3.3 mill. ved registrering på ABBR i 2021..   

 

• Vanntankbil – Røyken 
Erstatter den eksisterende vanntankbilen i Røyken som det er behov for å skifte ut 
grunnet alder og utilstrekkelig utrustning i forhold til blant annet branninnsatser i 
tunneler (Oslofjord tunnelen spesielt).  
 

• Røykdykkersamband 
Det er behov for utskiftning som følge av flere års bruk.  

 

• Røykdykkerutstyr 
Per i dag benyttes det ulike pressluftapparater med tilhørende masker da tidligere 
ABBV/RBR og HBV hadde ulikt utstyr ved sammenslåingen. Vi må ha samme type 
røykdykkerutstyr i ABBR da mannskapet i utrykningsstyrken flyttes mellom de 
forskjellige stasjonen, som følge av fravær, kurs, permisjoner med videre. 
Bæremeisene som benyttes til pressluftapparatene (ABBV) er slitt og må skiftes ut. 
Røykdykkermaskene (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 (ABBV).  

 

• Hjelmer med lykt 
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Brannhjelmer har begrenset godkjenningstid og må følgelig skiftes ut ved jevne 
intervall.  

 

• EK-innskudd KLP 
Årlig innskudd til KLP.  

 
 
2022 
Det er brukt kr. 5,7 mill. av fond til oppdekking av investeringene. 
 

Investeringer (netto tall):  
Kommandobil  940 000 

Mannskapsbil – Gjettum 1 300 000 

Mannskapsbil – Fornebu 4 950 000 

Vanntankbil – Asker 3 600 000 

Egenkapital innskudd - KLP 1 100 000 

Sum: 11 890 000 

  

Salg:  
Salg av mannskapsbil og kommandobil  -1 400 000 

Sum salg: -1 400 000 

 

• Kommandobil 
Utskiftning av kommandobilen har blitt forskjøvet i flere år. Den vil være 10 år i 2022 
og bør erstattes.  
 

• Mannskapsbil – Gjettum  
Bestilles i 2022 med levering i 2023. Kun betaling av chassis.  
 

• Mannskapsbil - Fornebu 
Bestilles ultimo 2021, med levering i 2022 
 

• Vanntankbil - Asker  
Bilen har stått på utskiftningsplanen i flere år, men blitt forskjøvet. Ytterligere 
utsettelse av utskiftningen frarådes, da kjøretøyet vil nå en alder hvor 
chassisleverandør ikke vil ha samme servicenivå og servicekrav i forhold til leveranse 
av deler på grunn av alder.  

 

• .EK-innskudd KLP 
Årlig innskudd til KLP.  

 
 
 
2023 
Det er brukt kr. 4,2 mill. av fond til oppdekking av investeringene. 
 

Investeringer (netto tall):  
Mannskapsbil – Gjettum 3 650 000 

Mannskapsbil – Røyken 1 400 000 

Nødnett terminaler 1 500 000 

Kombibil - Tofte  900 000 

Egenkapital innskudd – KLP 1 100 000 
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Sum: 8 550 000 

  

Salg:  
Salg av mannskapsbil  -1 000 000 

Sum salg: -1 000 000 

 
 

• Mannskapsbil – Gjettum   
Restbetaling/levering 

 

• Mannskapsbil – Røyken   
Bestilles i 2023 med levering i 2024. Kun betaling av chassis. 

 

• Nødnett terminaler 
Utskiftningen av Tetra-terminaler er basert på estimert levetid for terminalene og 
tilhørende batterier. 

 

• Kombibil – Tofte 
Kjøretøy som vil bli benyttet av deltidsmannskapene ved innsatser, samt 
dagtidspersonell som er stasjonert ved Tofte brannstasjon.  

 

• EK-innskudd KLP 
Årlig innskudd til KLP 
 

 
2024 
Det er brukt kr. 3,5 mill. av fond til oppdekking av investeringer. 
 

Investeringer (netto tall):  
Mannskapsbil – Asker 1 400 000 

Mannskapsbil  - Røyken 3 650 000 

Personbil – Asker 625 000 

Røykdykkerkameraer 300 000 

Egenkapital innskudd – KLP 1 100 000 

Sum: 7 075 000 

  

Salg:  
Salg av mannskapsbil og personbil  -1 150 000 

Sum salg: -1 150 000 

 

• Mannskapsbil – Asker 
Bestilles i 2024 med levering i 2025. Kun betaling av chassis.  

 

• Mannskapsbil – Røyken  
Restbetaling/levering 

 

• Personbil - Asker 
 
 

• Røykdykkerkameraer 
 

• EK-innskudd KLP 
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Årlig innskudd til KLP 
 

 
 
BEHOV FOR RAMMEOVERFØRINGER 2021-2024 (vedlegg 3) 
 
Det er intensjonsavtalen for felles interkommunalt brannvesen mellom nye Asker kommune 
og Bærum kommune som angir prinsipp for fordeling av fremtidige kostnader ved driften av 
ABBR. Fra 2020 skal Asker kommune innbetale et fastsatt grunnbeløp på kr. 8,5 mill. per år 
til driften av ABBR. I henhold til intensjonsavtalens §3c så skal grunnbeløpet reguleres i 
samsvar med den årlige deflatoren for kommunesektoren. Beløpet på kr. 8,5 mill. er holdt på 
samme nivå i vedlagte langtidsbudsjett, det innebærer at det kan komme justering av beløpet 
innenfor hvert enkelt budsjettår.  
 
I fordeling av kostnadene mellom eierkommunene ligger Asker inne med en andel på 42,5% 
og Bærum med en andel på 57,5% (vedlegg 3). Fordelingen er i henhold til SSBs tabell 
01222 – befolkning ved inngangen av 1. kvartal 2020. Denne fordelingen vil endre seg 
relativt i takt med befolkningsutviklingen og skal justeres i henhold til selskapsavtalens §6.  
 
Vedlegg 3 viser total behov for rammeoverføringer i perioden 2021-2024, samt 
eierkommunenes andel. Brannsjefen understreker nok en gang at det er kostnader/inntekter 
som vi per i dag ikke vet hva vil beløpe seg til (ref. sammendrag) som vil komme i tillegg til 
tallene som vises i vedlegg 3. Hva lønnsutviklingen vil bli i den kommende 4 års perioden er 
også svært usikkert grunnet dagens koronapandemi. 
 
Vedlegg: 

1. Driftsbudsjett 2021 - 2024 
2. Investeringsbudsjett 2021-2024 
3. Rammeoverføringer basert på eierandeler på 42,5%/57,5%. Grunnbeløpet på kr. 8,5 

mill. skal justeres med kommunal deflator når den blir kjent.  
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
VEDLEGG 1 - Foreløpig langtidsbudsjett 2021-2024 - drift 
VEDLEGG 2 - Foreløpig langtidsbudsjett 2021-2024 - investeringer 
VEDLEGG 3 - Foreløpig langtidsbudsjett 2021-2024 - rammeoverføringer 
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          VEDLEGG 1 

FORELØPIG LANGTIDSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT 

DRIFT 2021-2024 2021 2022 2023 2024 

DRIFTSINNTEKTER     

Salgsinntekter -36 833 815 -37 552 020 -38 288 103 -39 042 508 

Refusjon fra eierkommuner -15 897 244 -16 215 189 -16 539 493 -16 870 283 

Refusjon sykelønn/mva-kompensasjon -10 321 327 -10 514 655 -10 731 596 -10 953 026 

Ovf. fra eierkommunene foregående år -158 825 624 -161 088 736 -164 529 466 -170 023 287 

Overføringer - økt behov 2021-2024 -2 263 112 -3 440 730 -5 493 822 -5 009 546 

Sum driftsinntekter -224 141 122 -228 811 329 -235 582 479 -241 898 649 

     

DRIFTSUTGIFTER     

Lønn inkl. sosiale kostnader 147 683 519 155 806 594 160 999 220 165 704 836 

Kjøp av varer og tjenester 65 160 425 61 463 634 62 792 907 64 148 765 

Overføringer (skatt/mva-komp.) 12 097 178 12 361 101 12 630 852 12 906 561 

Kalkulatoriske avskr. 4 610 000 4 610 000 4 610 000 4 610 000 

Andre driftsutgifter 0 0 0 0 

Sum driftsutgifter 229 551 122 234 241 329 241 032 979 247 370 162 

     

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 5 410 000 5 430 000 5 450 500 5 471 513 

     

FINANSPOSTER     

Renteinntekter -800 000 -820 000 -840 500 -861 513 

Renteutgifter 0 0 0 0 

Motpost kalkulatoriske avsk. -4 610 000 -4 610 000 -4 610 000 -4 610 000 

Sum finansposter -5 410 000 -5 430 000 -5 450 500 -5 471 513 

     

NETTO DRIFTSRESULTAT 0 0 0 0 

(resultat før interne 
finansieringstransaksjoner)     

     

INTERNE FINANSIERINGSTR.     

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0 

Avsetn. ubundne fond 0 0 0 0 

Avsetn. bundne fond 0 0 0 0 

Overføring til investeringsregnskapet 0 0 0 0 
Regnskapsmessig 
mindreforbruk/udisponert 0 0 0 0 

Sum interne finansieringstransaksjoner 0 0 0 0 

     

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 0 0 0 0 
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VEDLEGG 2 

Foreløpig investeringsbudsjett 2021-2024 2021 2022 2023 2024 

INVESTERINGER         

Investeringer i varige driftsmidler med mva kompensasjon   

Mannskapsbil - Asker       1 400 000 
    

Mannskapsbil - Gjettum   1 300 000 3 650 000   
    

Mannskapsbil  - Fornebu   4 950 000     
    

Mannskapsbil - Røyken     1 400 000 3 650 000 
    

Mannskapbil - Tofte 3 550 000       
    

Vanntankbil - Asker   3 600 000     
    

Vanntankbil - Røyken 3 600 000       
    

Røykdykkersamband (radioer/garnityr) 3 000 000       
    

Røykdykkerutstyr 2 500 000       
    

Varmesøkende kamera       300 000 
    

Hjelmer m/lykt (må byttes samtidig med 
røykdykkerutstyr) 600 000       

    

Nødnett-terminaler   0 1 500 000   
    

Sum  13 250 000 9 850 000 6 550 000 5 350 000     

MVA generell kompensasjonsordning 3 312 500 2 462 500 1 637 500 1 337 500     

Sum investering med MVA kompensasjon 16 562 500 12 312 500 8 187 500 6 687 500     

Investeringer i varige driftsmidler uten mva kompensasjon   

Innsatslederbil/kommandobil   937 500     
    

Personbil        625 000 
    

Røykdykkerbil - Tofte     900 000   
    

Egenkapitalinnskudd KLP 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 
    

Sum investering uten MVA kompensasjon 1 100 000 2 037 500 2 000 000 1 725 000     

Sum kapitalinvesteringer 17 662 500 14 350 000 10 187 500 8 412 500     

FINANSIERING              

Salg av kapitalvare         
    

Salg av kjøretøy /lettbåt -100 000 -1 400 000 -1 000 000 -1 150 000 
    

Sum salg av kapitalvare -100 000 -1 400 000 -1 000 000 -1 150 000     

              

Bruk av fond         
    

Bruk av disposisjonsfond investeringer -10 000 000 -4 700 000 -4 200 000 -3 500 000 
    

Bruk av ubundet kapital fond   -1 000 000   0 
    

Sum bruk av fond -10 000 000 -5 700 000 -4 200 000 -3 500 000     

Avsetninger         
    

Avsatt til ubundet disposisjonsfond 0 0 0 0 
    

Sum avsatt til ubundet disposisjonsfond 0 0 0 0     

Refusjon mva-kompensasjon         
    

Mva-kompensasjon -3 312 500 -2 462 500 -1 637 500 -1 337 500 
    

Sum mva overføringer -3 312 500 -2 462 500 -1 637 500 -1 337 500     

Tilskudd vedr. investeringer         
    

Asker rammetilskudd Investering -1 806 584 -2 035 064 -1 424 013 -1 030 816 
    

Bærum rammetilskudd Investering -2 443 416 -2 752 436 -1 925 987 -1 394 184 
    

Sum tilskudd vedr. investeringer -4 250 000 -4 787 500 -3 350 000 -2 425 000     

Sum finansiering -17 662 500 -14 350 000 -10 187 500 -8 412 500     

Kapitalinvestering minus sum finansiering 0 0 0 0 
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VEDLEGG 3 

Drifts- og investeringsbudsjett         

Rammeoverføringer 2021-2024 2021 2022 2023 2024 

          

          

Rammetilskudd drift -161 088 736 -164 529 466 -170 023 287 -175 032 833 

Grunnbeløp Asker i henhold til 
intensjonsavtale -8 500 000 -8 500 000 -8 500 000 -8 500 000 

Rammetilskudd drift til fordeling etter 
folketall -152 588 736 -156 029 466 -161 523 287 -166 532 833 

Rammetilskudd investering -4 250 000 -4 787 500 -3 350 000 -2 425 000 

Sum rammetilskudd drift og investering -165 338 736 -169 316 966 -173 373 287 -177 457 833 

          

Endret behov drift fra foregående år -2 263 112 -3 440 730 -5 493 822 -5 009 546 

Endret behov investering fra foregående år -1 475 000 -537 500 1 437 500 925 000 

Sum endret behov fra foregående år -3 738 112 -3 978 230 -4 056 322 -4 084 546 

          

Asker kommune:         

Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -64 850 213 -66 324 795 -68 660 102 -70 789 553 

Grunnbeløp i henhold til intensjonsavtale -8 500 000 -8 500 000 -8 500 000 -8 500 000 

Rammetilskudd investering -1 806 584 -2 035 064 -1 424 013 -1 030 816 

Sum rammetilskudd drift og investering -75 156 797 -76 859 859 -78 584 115 -80 320 368 

          

Endret behov drift fra foregående år -961 823 -1 474 582 -2 335 306 -2 129 451 

Endret behov investering fra foregående år -626 991 -228 480 611 051 393 198 

Sum endret behov fra foregående år -1 588 814 -1 703 062 -1 724 256 -1 736 253 

          

Bærum kommune:         

Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -87 738 523 -89 704 670 -92 863 185 -95 743 280 

Rammetilskudd investering -2 443 416 -2 752 436 -1 925 987 -1 394 184 

Sum rammetilskudd drift og investering -90 181 939 -92 457 106 -94 789 172 -97 137 465 

          

Endret behov drift fra foregående år -1 301 289 -1 966 147 -3 158 515 -2 880 095 

Endret behov investering fra foregående år -848 009 -309 020 826 449 531 802 

Sum endret behov fra foregående år -2 149 298 -2 275 167 -2 332 066 -2 348 293 
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AML - BRUDD 2019 
 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret tar saken til etterretning 
 
 
 

1. Sammendrag og konklusjon 
I ABBV var det i 2019 379 AML-brudd i beredskapsavdelingen. Disse skyldes 
ekstravakter pga fravær, interne bytter, dagtidsansatte som har fått delta på vakt for å 
opprettholde kompetanse, grunnkurs for brannkonstabler, overtid som følge av møter 
(hovedsakelig i forbindelse med prosjekt «Vårt nye brannvesen») og ikke minst 
svakheter i turnusprogrammet (GAT).  
 
I tillegg var det en person i administrativ avdeling som hadde 50 AML-brudd. 
Hovedårsaken til disse bruddene var fordi hun var 50 % utleid til Asker kommune i 
forbindelse med kommunesammenslåingen. En person i forebyggende avdeling hadde 
8 AML-brudd i 2019 forbindelse med utrykninger på overordnet vakt.   
 
 
2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 
I forbindelse med renovasjonssaken i Oslo kommune, hvor det ble oppdaget at etaten hadde 
et stort antall AML-brudd, ble det oppdaget at det også var mange AML-brudd i andre etater i 
Oslo. I Oslo brann og redningsetat var det mange AML-brudd. 
 
I den sammenheng legger brannsjefen frem en sak om AML-brudd i 2019 i Asker og Bærum 
brannvesen. Saken er basert på AML-bruddrapporter fra vårt bemanningsplanleggings- og 
personalstyringsprogram GAT.  

Beredskapsavdelingen 
SFS 2404 er den sentrale særavtalen som blant annet regulerer arbeidstiden for 
beredskapsstyrken og overordnet vakt. Brudd på arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid og 
SFS2404 kan blant annet gi AML-brudd på 

a. Krav til sammenhengende fri pr uke (mer enn 36 timer; helg eller erstatning for helg) 
b. Krav til sammenhengende hvile pr døgn (min 9 timer; døgnhvile) 
c. Krav til maksimal gjennomsnittlig arbeidsuke over 4 uker beregnet over 26 uker  

(maksimalt 42 timer) 
d. Krav til maksimalt antall timer overtid (maks 50 timer på 4 uker) 



5/20 AML - brudd 2019

 

 
2 

e. Krav til maksimal vaktlengde (24 og 48 timer) 
 
 
I SFS 2404 står blant annet: 

1. Ukentlig arbeidstid, inkludert aktiv og passiv arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 42 
timer per uke. Arbeidstiden skal i den ordinære arbeidsplanen ikke overstige 48 timer i noen 
enkelt uker. Ved helt spesielle behov kan arbeidstaker som sier seg villig, arbeide inntil en 
døgnvakt ekstra. 

2. Arbeidsplanen kan legges opp med inntil 24 timers vakter på ukedager. Ved bruk av 24 timers 
vakter må det være minst to påfølgende fridøgn. Vakt i helg kan være inntil 48 timer 
sammenhengende. 

3. All hjemmevakt kommer i tillegg til øvrige rammer for arbeidstid som følger av denne avtale, 
dette gjelder også når hjemmevakten regnes som arbeidstid. 

 
I beredskapsavdelingen er totalt registrert 379 AML-brudd i 2019.  

• Noen få skyldes uoppmerksomme ledere som har akseptert en ekstravakt eller bytte 
av vakt, før det er kontrollert i GAT at det ikke gir brudd.  

• Noen brudd skyldes at det ikke har vært mulig å få noen til å dekke ekstravakten, 
uten at det medfører brudd.  

• Noen skyldes at vi ønsker at dagtidsansatte skal vedlikeholde kompetansen i 
utrykningsstyrken. Flere dagtidsansatte tjenestegjør i beredskapsavdelingen i 
sommerferieperioden. 

• Noen skyldes vår tolkning av sentral særavtale, slik at det er mulig å bytte internt 
noen få vakter i måneden. Dette har særlig de ansatte, men også ABBR glede av.  

• Ganske mange skyltes en meget krevende periode, da vi arrangerte grunnkurs for 
brannkonstabler sammen med Oslo brann- og redningsetat. 

• Noen brudd skyldes omfattende møtevirksomhet særlig i forbindelse med etablering 
av ABBR. 

• Noen brudd skyldes begrensinger i vaktprogrammet GAT-turnus, som ikke er reelle 
brudd 

 
Bytter 
218 av bruddene skyldes internt bytte mellom mannskaper. GAT registrerer dessverre bytter 
som planlagt tid, selv om dette er tjeneste utenom normalt oppsatt tjenesteplan og ikke ligger 
inne i oppsatt tjenesteplan (planlagt tid).  
 
ABBV har akseptert at personell ansatt i dagtidsstillinger, kan ta ekstravakt i 
utrykningsstyrken dersom de sikres kompenserende hvile i etterkant av vakten.  
 
I ABBV sin lokale særavtale står følgende: Vakter utenom egen tjenesteplan kan tas i.h.t.  
gjeldende AML-dispensasjon (SFS2404). Det er ikke anledning til å gå utover 48 timer 
sammenhengende vakttjeneste. 

 
Dette har ABBV (nå ABBR) hjemlet i SFS2404 pkt 2.3 ukentlig arbeidstid siste ledd: Ved helt 
spesielle behov kan arbeidstaker som sier seg villig, arbeide inntil en døgnvakt ekstra. 

 
Dette gir en åpning for å gå en døgnvakt i tillegg til oppsatte 2 vakter i uken, dvs. maks 72 
timer i uken ved helt spesielle behov. Av de 218 AML-bruddene som skyldes mer enn 48 
timer planlagt arbeidstid i uken er 210 av bruddene på under 72 timer, 7 har teknisk årsake 
og er ikke er AML-brudd, mens et er et graverende AML-brudd hvor en vikar har arbeidet 96 
timer i løpet av en uke.  
 
Fordi GAT registrere byttet som planlagt arbeid medfører det AML-brudd. 
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Ekstravakter 
Vi har registrert 160 AML-brudd i perioden det ble gjennomført «Grunnkurs for 
brannkonstabel», grunnkurset ble arrangert i samarbeid med Oslo brann- og redningsetat. 
ABBV hadde 10 brannaspiranter som deltakere på grunnkurset og mange instruktører med 
for å avvikle kurset. Som følge av dette oppsto det AML-brudd, være seg som følge 
oppdekking for fraværet til deltakerne eller for instruktørene. Vi opplevde også å få AML-
brudd på allerede gjennomført aktivitet hos instruktører som ikke hadde sett at de fikk 
eksempelvis for liten ukehvile (det ble forespurt timer i ettertid av den ansatte).  
 
5 AML-brudd pga ekstravakter skyldes at en ansatt i dagtidsstilling i beredskap har tatt 
ekstravakter. 
 
Totalt skyldes 55 av AML-bruddene tekniske begrensinger i GAT (Gjennomsnittsberegning 4 
uker over en tidsperiode på 26 uker skal ikke overstige 50 timer. Denne lå i 2019 inne med 
henholdsvis på hhv 15 og 40 timer noe som resulterte i mange feilregistreringer).  
 
Overtid 
Det er ikke mulig å arrangere møter med ansatte som går av vakt mandag morgen uten at de 
før AML-brudd. Også møter på andre tidspunkt medfører ofte AML-brudd i beredskap. I 
forbindelse med etablering av vårt ny brannvesen har det vært ekstra vanskelig å arrangere 
møter hvor ansatte i beredskap skal delta uten å få ALM-brudd fordi det har vært 
gjennomført et stort antall møter hvor veldig mange har deltatt og det derfor er mange å ta 
hensyn til. 
 
Se vedlegg 1 for mer detaljerte opplysninger om bruddårsaker. 
 

Administrativ avdeling 
Administrativ avdeling har bare hatt AML-brudd i forhold til en ansatt. Hun har hatt 50 AML-
brudd i 2019. Den ansatte har høy kompetanse innenfor fagområdet regnskap og IKT og er 
den i avdelingen som ordner opp når prosesser i regnskapssystemet stopper opp. Frem til 
01.05.2019 hadde den ansatte en stilling hvor også drift av vårt saksbehandlingssystem ESA 
inngikk i 100% stillingen. Dette inkluderte daglig drift av vårt arkiv, bistand til saksbehandlere 
i selskapet, samt deltagelse i prosjektet «nytt saksbehandlerprogram» som ble kjørt av Asker 
kommune. Sommeren 2019 henvendte Asker kommune seg til ABBV for å få leie denne 
ansatte i forbindelse med kommunesammenslåingen. Vi visste at Asker kommune var i en 
presset situasjon for å kunne klare å nå sine tidsfrister og sa ja til utleie av vår medarbeider. 
En forsinkelse i dette prosjektet ville også gå utover ABBV/nye ABBR.  Dette prosjektet ble 
mye mer krevende enn forventet da Asker kommune ikke hadde nok ressurser eller egen 
kompetanse på det som skulle utføres i prosjektet. Vi ser i etterkant at for å ha unngått brudd 
som egentlig tilhørte Asker kommune, burde vi ikke ha leiet ut den ansatte, men gitt vår 
ansatte permisjon uten lønn, slik at Asker kommune kunne ha ansatt vedkommende i en 
prosjektstilling. 
 
Administrativ avdeling hadde et hektisk år i 2019 hvor mange oppgaver skulle i mål før 
etableringen av ABBR fra 1.1.2020. Det ble mange møter/gjøremål som vi ikke ville hatt ved 
ordinær drift, i tillegg til at vi hadde en ansatt som var sykemeldt store deler av året. Vikar for 
denne personen ble satt inn i august 2019.  
 
Type AML-brudd og årsak til bruddene fremgår av vedlegg 2 
 

Forebyggende avdeling 
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Forebyggende avdeling har bare har AML-brudd i forhold til en ansatt. Han har hatt 8 AML-
brudd i 2019. Den ansatte har i tillegg til 100% stilling i forebyggende avdeling rollen som 
vakthavende brannsjef. Rollen krever utrykning utenom ordinær arbeidstid. De 8 bruddene 
forklares derfor gjennom disse avtalene. Se vedlegg 3. 
 

Markedsavdelingen 
Det er ikke registrert AML brudd i markedsavdelingen i 2019 
 
 
3. Brannsjefens vurdering 
Brannsjefen er bekymret over det store antall AML-brudd. Det finnes imidlertid akseptable 
forklaringer på de aller fleste bruddene. Det er et AML-brudd som brannsjefen er bekymret 
over at har kunnet oppstå, nemlig at en vikar arbeidet 96 timer i løpet av en uke. Dette er 
ikke akseptabelt selv om hver vakt ikke var for lang og det var nok hvile mellom vaktene. 
Feilen har oppstått som følge av feil godkjenning fra en av våre vikarierende brigadeledere. 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
AML brudd beredskaps avdeling 2019 
AML brudd administrativ avdeling i 2019 
AML brudd forebyggende avdeling i 2019 
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Rapport for AML-brudd 2019 i 
beredskapsavdelingen 
 

Det er totalt registrert 379 AML-brudd i 2019.  

Av disse er det registrert 218 bytte av vakter mellom ansatte som gir AML-brudd. Disse bruddene 

oppstår som en konsekvens av at det ikke er åpning i GAT for å planlegge med mer enn 2 vakter i 

uken (48 timer), dette er i tråd med det som står i SFS 2404, Særavtalen i Brann- og 

redningstjeneste, med unntak av det som står i pkt. 2.3 Ukentlig arbeidstid hvor det står følgende:  

Ukentlig arbeidstid, inkludert aktiv og passiv arbeidstid, skal ikke overstige gjennomsnittlig 42 timer per 

uke. Arbeidstiden skal i den ordinære arbeidsplanen ikke overstige 48 timer i noen enkelt uker. Ved 

helt spesielle behov kan arbeidstaker som sier seg villig, arbeide inntil en døgnvakt ekstra   

 

Dette gir en åpning for å gå en døgnvakt i tillegg til oppsatte 2 vakter i uken, dvs. maks 72 timer i 

uken ved helt spesielle behov. Av de 218 AML-bruddene som oppstår som følge av mer enn 48 timer 

planlagt arbeidstid er 210 av bruddene på under 72 timer.  GAT registrerer bytter som planlagt tid 

undertegnede mener dette er feil som følge av at dette er tjeneste utenom normalt oppsatt 

tjenesteplan og ikke ligger inne i planlagt tid (oppsatt tjenesteplan).  

Av de 8 bruddene som oppsto som følge av bytter som er over 72. timer er:  

• 4 stk. feil som følge av en beregningsregel i GAT som teller med vakt søndag til tross for at 

ukeskille er mellom lørdag og søndag 

• 2 stk. feil hvor det genereres timer som ikke er arbeidet, mulig dette har sammenheng med 

røddagstillegg hvor dette telles som arbeidet tid 

• 1 stk. feil hvor det er lagt inn et «trippelbytte» hvor det teller som arbeidet tid for den 

ansatte som har tatt på seg vakten til tross for at vakten er byttet videre 

Disse feilene er meldt til GAT og vi avventer tilbakemelding for å utbedre dette i systemet.  

Av de gjenstående 210 bruddene vedrørende bytter utmerker følgende seg:  

• 2 stk. brudd da dagtidsansatte byttet vakt, disse ble begge sikret kompenserende med 2 

døgn påfølgende hvile som følge av at byttene er gjennomført på en fredag 

• 2 stk. brudd oppsto som følge av for lite ukehvile 33 timer mot normalt 35 timer 

• 1 stk. brudd oppsto som følge av for lite ukehvile 24 timer mot normalt 35 timer  

• 4 stk. brudd som følge av feil innlagt AML-disp. i GAT (gjennomsnittsberegning 4 uker over 

en tidsperiode på 26 uker skal ikke overstige 50 timer) hvor 3 er henholdsvis 24, 24 og 27 

timer, mens den siste er på 66 timer.   

Det er avdekket ett graverende reelt AML-brudd hos en ansatt sommervikar som følge av bytte 

arbeidet 96 timer i løpet av en uke (+ påfølgende søndag) det er svært skuffende og beklagelig at 

dette byttet ble godkjent og at ikke dette blir fanget opp til tross for god opplæring og kunnskap hos 

mellomlederne som sitter med ansvaret for å godkjenne denne typer bytter.  
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Som følge av ekstravakter oppsto det 8 AML-brudd i 2019. 5 av disse AML-bruddene oppsto da en 

ansatt i dagtidsstilling i beredskap tok vaktene. Vi aksepterer at personell ansatt i dagtid kan ta 

ekstravakt i beredskapsstyrken dersom de sikres kompenserende hvile i etterkant av vakten. Dette 

er i tråd med uttalelsen hentet fra KS-bedrift. De 3 resterende bruddene er som følge av feil innlagt 

AML-disp. i GAT (gjennomsnittsberegning 4 uker over en tidsperiode på 26 uker skal ikke overstige 

50 timer) hvor disse 3 er alle på 24 timer. 

Totalt er 55 av AML-bruddene som følge av at det er en feil innlagt AML-disp. i GAT 

(gjennomsnittsberegning 4 uker over en tidsperiode på 26 uker skal ikke overstige 50 timer), denne 

lå i 2019 inne med henholdsvis 15 og 40 timer noe som resulterte i mange feilregistreringer. 17 av 

disse AML-bruddene er dog over 50 timer, men det er her viktig å ha med i beregningen at GAT 

regner bytter som planlagt tid (som omtalt over) og vil derfor gi brudd ettersom byttene blir 

beregnet inn i gjennomsnittsberegningen.  

Vi har registrert 160 AML-brudd i perioden det ble gjennomført «Grunnkurs for brannkonstabel», 

grunnkurset ble arrangert i samarbeid med Oslo brann- og redningsetat. ABBV hadde 10 

brannaspiranter som deltakere på grunnkurset og mange instruktører med for å avvikle kurset. Som 

følge av dette oppsto det AML-brudd, være seg som følge oppdekking for fraværet til deltakerne 

eller for instruktørene. Vi opplevde også å få AML-brudd på allerede gjennomført aktivitet hos 

instruktører som ikke hadde sett at de fikk eksempelvis for liten ukehvile.  
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AML brudd administrativ avdeling i 2019 

Ansatt x 

Stillingsprosent: 100% 

Inngåtte avtaler: 

• Utvidet overtids avtale på 300 timer 

• Utvidet avtale om å kunne jobbe totalt 16 timer på en dag 

• Utvidet avtale om å kunne jobbe 13 søndager over en periode på 26 uker (1/2 år), 

kun 3 søndager etter hverandre 

Antall overtidstimer: 343 (grense 300) 

Antall brudd: 50 (utdypet under punktet «Type brudd») 

 

Året 2019: 

Den ansatte har høy kompetanse innenfor fagområdet regnskap og IKT og er den i 

avdelingen som ordner opp når prosesser i regnskapssystemet stopper opp. Frem til 

01.05.2019 hadde den ansatte en stilling hvor også drift av vårt saksbehandlingssystem 

ESA inngikk i 100% stillingen. Dette inkluderte daglig drift av vårt arkiv, bistand til 

saksbehandlere i selskapet, samt deltagelse i prosjektet «nytt saksbehandlerprogram» som 

ble kjørt av Asker kommune. Fra 01.05.2019 ble det ansatt en arkivar i 100% stilling og 

oppgavene innenfor fagfeltet arkiv, samt deltagelse i prosjektet «nytt 

saksbehandlingsprogram» ble flyttet fra ansatt x til ny arkivar.  

Sommeren 2019 henvendte Asker kommune seg til ABBV for å få leie ansatt x inn i ett av 

deres prosjekt hvor en ny base i regnskapssystemet UBW skulle bygges opp (ref. 

kommunesammenslåing med Røyken og Hurum kommuner). Asker kommune manglet egen 

kompetanse på dette området og ønsket derfor å leie inn vår ansatt som har denne 

kompetansen. Vi visste at Asker kommune var i en presset situasjon for å kunne klare å nå 

sine tidsfrister og sa ja til utleie av vår medarbeider. En forsinkelse i dette prosjektet ville 

også gå utover ABBV/nye ABBR.  Dette prosjektet ble mye mer krevende enn forventet da 

Asker kommune ikke hadde nok ressurser eller egen kompetanse på det som skulle utføres i 

prosjektet. Vi ser i etterkant at for å ha unngått brudd som egentlig tilhørte Asker kommune, 

burde vi ikke ha leiet ut den ansatte, men gitt ansatt x permisjon uten lønn slik at Asker 

kommune kunne ha ansatt personen direkte hos seg. 

Administrativ avdeling hadde et hektisk år i 2019 hvor mange oppgaver skulle i mål før 

etableringen av ABBR fra 1.1.2020. Det ble mange møter/gjøremål som vi ikke ville hatt ved 

ordinær drift, i tillegg til at vi hadde en ansatt som var sykemeldt store deler av året. Vikar for 

denne personen ble satt inn i august 2019.  

 

Type brudd: 

Jeg har under listet de bruddene vi har hatt i løpet av 2019. Teksten etter mnd. angir årsak til 

behovet for å jobbe ekstra. Det er viktig å understreke at ikke alle bruddene fra august – 

desember skyldes utleie til Asker kommune. Deler av bruddene skyldes også merarbeid for 

å få bygget opp ABBR sin nye base og integrasjoner til UBW. Ny kontoplan og nye 

ansvar/tjenester skulle blant annet implementeres.  
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Januar - Årsoppgjør 2018, samt intervjuer i forbindelse med ansettelse av arkivar  

• Ukentlig arbeidsfri (2 brudd) 

o Hviletid på 35 timer er ikke opprettholdt da ansatt har jobbet lørdag og 

søndag. Leder ga den ansatte lov til dette for at den ansatte skulle kunne 

jobbe kort lørdag/søndag i stedet for en lang dag.  

 

Mars -  Prosjekt «nytt saksbehandlerprogram» 

• Ukentlig arbeidsfri (1 brudd) 

Hviletid på 35 timer er ikke opprettholdt da ansatt har jobbet lørdag og 

søndag. Leder ga den ansatte lov til dette for at den ansatte skulle kunne 

jobbe kort lørdag/søndag i stedet for en lang dag 

 

Mai -  Overføring av egne oppgaver til ny arkivar + test av nytt saksbehandlingsprogram 

• AML timer per uke (1 brudd – grense 15 timer – jobbet 18,1 timer) 

• Ukentlig arbeidsfri (1 brudd) 

Hviletid på 35 timer er ikke opprettholdt da ansatt har jobbet lørdag og 

søndag. Leder ga den ansatte lov til dette for at den ansatte skulle kunne 

jobbe kort lørdag/søndag i stedet for en lang dag. 

 

Juni – Frister som må overholdes i forbindelse med oppbygging av ny base i 

regnskapssystemet UBW 

• AML timer per uke (1 brudd – grense 15 timer – jobbet 19,53 timer) 

• Ukentlig arbeidsfri (2 brudd -  samme dag) 

o Hviletid på 35 timer er ikke opprettholdt da ansatt har jobbet lørdag og 

søndag. Leder ga den ansatte lov til dette for at den ansatte skulle kunne 

jobbe kort lørdag/søndag i stedet for en lang dag.  

 

August – Trøbbel mva-oppgjør/frister som må overholdes med oppbygging av ny base i 

regnskapssystemet UBW 

• AML timer per uke (7 brudd – grense 15 timer – høyeste verdi 23,97 timer) 

• AML timer 4 over 4 uker (8 brudd – grense 40 – høyeste verdi 54,88 timer) 

• Ukentlig arbeidsfri (3 brudd – 2 på samme helg) 

Hviletid på 35 timer er ikke opprettholdt da ansatt har jobbet lørdag og 

søndag. Leder ga den ansatte lov til dette for at den ansatte skulle kunne 

jobbe kort lørdag/søndag i stedet for en lang dag. 

 

 

September – Frister som må overholdes med oppbygging/testing av ny base 

regnskapssystemet UBW 

• AML timer per uke (2 brudd – grense 15 timer- høyeste verdi 24,32 timer) 

• Ukentlig arbeidsfri (1 brudd) 
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Hviletid på 35 timer er ikke opprettholdt da ansatt har jobbet lørdag og 

søndag. Leder ga den ansatte lov til dette for at den ansatte skulle kunne 

jobbe kort lørdag/søndag i stedet for en lang dag 

 

Oktober – Frister som må overholdes med oppbygging/testing av ny base i 

regnskapssystemet UBW 

• AML timer per uke (3 brudd – grense 15 timer – høyeste verdi 25,03) 

• AML timer over 4 uker (6 brudd – grense 40 timer – høyeste verdi 62,23 timer) 

• Ukentlig arbeidsfri (2 brudd – samme helg) 

Hviletid på 35 timer er ikke opprettholdt da ansatt har jobbet lørdag og 

søndag. Leder ga den ansatte lov til dette for at den ansatte skulle kunne 

jobbe kort lørdag/søndag i stedet for en lang dag. 

 

November – Frister som må overholdes med oppbygging/testing av ny base i 

regnskapssystemet UBW 

• AML timer per 4 uker (1 brudd – grense 40 timer – jobbet 41,3 timer) 

 

Desember – Frister som må overholdes med oppbygging/testing av ny base i 

regnskapssystemet UBW 

• Samlet tid per uke i snitt (5 brudd – grense 48 timer – høyeste verdi 48,11 timer) 

• AML timer per uke (1 brudd – grense 15 timer – jobbet 15,4 timer) 

• AML timer per 4 uker (3 brudd – grense 40 timer – høyeste verdi 46,37 timer) 
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AML brudd forebyggende avdeling i 2019 

Ansatt x 

Stillingsprosent: 100% samt vakthavende brannsjef 

Inngåtte avtaler: Ingen 

Antall brudd: 8 

 

Forklaring: 

Den ansatte har i tillegg til 100% stilling i forebyggende avdeling rollen som vakthavende 

brannsjef. Rollen krever utrykning utenom ordinær arbeidstid. Reglementet for arbeidstid er i 

sin tid vedtatt av AMU og annen lokal avtale. De 8 bruddene forklares derfor gjennom disse 

avtalene. 

 

Ukentlig arbeidsfri - Verdi: 34,83  Grense: 35,00 19.01.2019 Amu-vedtak AMU 
vedtak 

Ukentlig arbeidsfri - Verdi: 30,48  Grense: 35,00 20.01.2019 Amu-vedtak AMU 
vedtak 

Søndager - Verdi: 2,00  Grense: 2,00 09.06.2019 BYTTE 
ANSATTE LOK. 
SÆRAVT. 

Bytte vhbr-
vakt 

Ukentlig arbeidsfri - Verdi: 19,80  Grense: 35,00 22.09.2019 Amu-vedtak AMU disp 

Ukentlig arbeidsfri - Verdi: 23,17  Grense: 35,00 27.10.2019 Amu-vedtak AMU disp 

Ukentlig arbeidsfri - Verdi: 25,73  Grense: 35,00 27.10.2019 Amu-vedtak AMU disp 

Ukentlig arbeidsfri - Verdi: 22,12  Grense: 35,00 16.11.2019 Amu-vedtak Lokal avtale 

Ukentlig arbeidsfri - Verdi: 34,00  Grense: 35,00 17.11.2019 Amu-vedtak Lokal avtale 
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ORIENTERING OM HÅNDTERING AV KORONAKRISEN I 
ABBR TIL BRANNSTYRET 13.05.2020 
 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 

1. Sammendrag og konklusjon 
Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) har klart å opprettholde beredskap og 
forebyggende tiltak i henhold til gjeldende brannordning (dokumentasjon av 
brannvesen).  Øvrige funksjoner i stab (administrativ avdeling), markedsavdelingen og 
dagtidsoppgaver i beredskapsavdelingen har fungert tilnærmet som før krisen. 
 
 
2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 
10.03.20 nedsatte ABBR en Koronagruppe bestående av brannsjef, beredskapssjef, 
avdelingsleder deltid, HR-rådgiver, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt for 
brannkorpsforeningen. Koronagruppen har møte hver dag frem til 20.04.20. Etter dette ble 
møtefrekvensen redusert til to ganger i uken til 27. april og deretter ukentlig. 10.03.20 
iverksatte ABBR de første koronatiltakene (vedlegg 1). Disse tiltakene ble skjerpet de 
påfølgende dagene. Hovedpunktene er følgende: 
 

• Vaktlagene blandes ikke. Det betyr at det er de samme som har vakt sammen og de 
treffer ikke andre vaktlag annet enn evt. på innsats. Når en stasjon dekker beredskap 
for en annen, blir mannskapene sittende i bilen utenfor brannstasjonen. Vaktlagene 
hverken øver eller trener sammen. 

• Renhold av kontor- og møtearealer er erstattet av grundigere renhold av områder, der 
mannskapene oppholder seg. 

• Strenge rutiner inklusiv omfattende vask og desinfisering ved vaktbytte (detaljerte 
prosedyrer for rengjøring av alt mannskapene tar i som radioterminaler, telefoner, ratt, 
girstang, bildører, nøkler, kjøkken bad, soverom osv.)  

• Trening for det enkelte vaktlag er ikke stanset, men alle apparater rengjøres mellom 
hver bruker og vaktlagene er oppfordret til å unngå kontakttrening som inne-fotball, 
inne-bandy o.l. 

 
3. Informasjon fra Koronagruppen 
Under følger utdrag fra informasjon til alle ansatte fra Koronagruppen: 
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12.03.20 vedtar myndighetene i medhold av Lov-1994-08-05-55 Lov om vern mot 
smittsomme sykdommer (smittevernloven) §4-1 «lock-down» for å hindre spredning av 
koronavirus. Brann- og redningstjenesten er ikke omfattet av «lock-down», men tvert imot 
definert som en kritisk samfunnsfunksjon. 
 
13.03.20 stanses fysiske boligtilsyn og feierleverandør oppfordres til bare å feie fra tak og be 
huseier tømme aske selv. Fysisk boligtilsyn startes opp 04.05.20. Huseier kan velge om 
tilsynet skal erstattes av postalt tilsyn. 
 
Fra 16.03.20 ble det innført hjemmekontor for alle dagtidsansatte med unntak av to ansatte 
på markedsavdelingen, en branninspektør som arbeider alene i en kontorfløy i Hurum energi 
sine kontorlokaler, I løpet av en uke er det tilrettelagt for at også disse kan arbeide fra 
hjemmekontor. Verksmester arbeider alene på bilverkstedet på Bekkestua brannstasjon og 
stasjonsmester arbeider alene på Tofte brannstasjon. 
 
Brannmannskapene på Tofte erstattet vakt på dagtid på brannstasjonen med hjemmevakt. 
Etter få dager kunne alle på markedsavdelingen og den siste branninspektøren også jobbe 
hjemmefra. Dagtidsansatte får godtgjort 37,5 timer pr. uke uten å «stemple» og kan selv 
fordele arbeidstiden over uken. 
 
Alle vaktfrie brannmannskaper oppfordret til å «leve» som om de er i karantene 
Brannsjefen sender daglige morgenhilsener og senere referat fra møter i Koronagruppen. 
 
19.03.20 inngår brannsjef og brannkorpsforeningen avtale om ny turnus basert på 3,5 døgn 
på vakt fra 23.03.20. Varslingsplikten bortfaller. Det gis ingen økonomisk kompensasjon for 
ny turnus. Dagtidsansatte permitteres ikke, som følge av Koronaepidemien. 
 
DSB innførte ukentlige møter med brannsjefene i Nasjonalt brannfaglig råd (brannsjefene i 
LRS og stedfortreder), hvor de først og fremst ønsker status fra brannsjefene. Saker som er 
meldt inn fra brannsjefene er 

• Ønske om å kunne innføre bålforbudet tidligere, uten begrunnelse i skogbrannfare 

• Hjelp til å sørge for at NAV ikke trekker dagpenger fra deltidsmannskaper som er 
permittert fra hovedjobb, fordi de har inntekt som deltidsbrannmannskap 
https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/brann-og-redning/brannlonn-forsvinner-i-
dagpengeberegning/ 

 
20.03.20 vedtar styreleder etter anbefaling fra brannsjef å avlyse brannstyremøte 02.04.20. 

Styresakene som skulle vært behandlet i dette møtet var: 
• Protokoll 

• Styreinstruks og styrevervregisteret (nytt styre) til orientering 

• Foreløpig budsjett 

• Brannsjefens virksomhetsrapport 

• Organisering av feietilsynet 

• AML-brudd 2019 
 
23.03.20 starter mannskapene på ny turnus. Det har fungert bra. Det er tilrettelagt særskilt 
for noen få ansatte, som har hatt utfordringer med den lange turnusen. 
 
25.03.20 utsettes AMU og TIU på ubestemt tid, men hvis det dukker opp saker som må 
behandles i AMU eller TIU så planlegges det gjennomføring via videokonferanse (første TIU-
møte etter dette gjennomføres 06.05.20). Ferieplanlegging gjennomføres som tidligere 
uavhengig av korona-situasjonen, men vi må være forberedt på å gjøre endringer for 
beredskapspersonell. 
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26.03.20 vedtar vi å videreføre hjemmekontor for dagtidansatte til og med fredag 17. april. 
Koronagruppen evaluere hjemmekontor samtidig som vi evaluerer midlertidig turnus i 
beredskap Vi iverksetter ikke bålforbud før tidligst neste helg. Vi har foreløpig ikke hjemmel til 
å endre oppstart av bålforbud med annen årsak enn brannfare. Foreløpig er 
skogbrannindeksefare på gult (moderat fare). 
 
27.03.20: Både DSB og KS-bedrift arbeider opp mot sentrale myndigheter med å få endret 
regelen som gjør at deltidsmannskaper som er permittert fra sin hovedjobb får trekk i støtten 
fra NAV pga inntekt fra sin jobb som deltidsmannskap. 
 
30.03.20 Vi fortsetter å planlegge for plutselig stort fravær både som følge av sykdom, 
isolasjon og karantene (jf. vedlegg 2 Kontinuitetsplan). 
 
31.03.20 Det praktiske rundt evt behov for kollegastøttesamtaler ble diskutert. Korona-
gruppen vurderer det dithen at terskelen for samtaler økes noe, men at ved behov, vil dette 
løses på best mulig måte (StarLeaf, mannskaper på vakt etc.). 
 
03.04.20 Vi vedtar at vi skal ta imot skrivere fra Canon på alle stasjoner 29. eller 30. april. 
Prosedyrer for mottak vil bli utarbeidet. 
 
06.04.20 Vi vedtar å gjennomføre digital Åpen dag for alle kommunens innbyggere. 
https://www.facebook.com/events/646385379541047/ 
 
08.04.20 Vi vedtar å videreføre koronaturnus i en hel periode til. Det vil si til 18.05.20. 
Brannstasjonen vil være stengt for andre enn beredskapspersonell i samme periode. Det 
betyr at ordningen med hjemmekontor forlenges frem til samme dato. Unntak for korte 
opphold innvilges.  

 
Vi er bekymret for at det ikke tilrettelegges nok for hvile under Koronaturnusen. 
Tilrettelegging for nok hvile er en forutsetting i vår inngåtte avtale om denne turnusen. Vi 
avlyser derfor felles vekking fra 110-sentralen slik at det enkelte vaktlag kan sove lengre 
etter en natt med mange utrykninger. 
 
14.04.20 Koronagruppen diskuterte om det er nødvendig å konkretisere ordlyden i følgende 
punkt i «Protokoll for midlertidig skiftendring heltid beredskap»: Mannskapene får redusert 
aktiv tid ettersom de skal gå ekstra lange vakter. Det ble blant annet diskutert om vi skulle 
vedta et maksimalt antall arbeidstimer pr dag. Foreløpig blir ikke det konkretisert, men 
overlatt til brigadelederne og utrykningslederne på vaktlagene. Brannsjefen minner 
imidlertid brigadeledere og brannmestre om at den aktive tiden SKAL reduseres i 
forhold til den aktive tiden vi har under normal turnus. Det skal særlig tas hensyn til om 
mannskapene har blitt vekket flere ganger i løpet av natten, og særlig hvis det har vært flere 
netter på rad med utrykninger.  

Det ble også diskutert hva som ligger i ordlyden i følgende punkt i «Protokoll for midlertidig 
skiftendring heltid beredskap»: Tilrettelegging for enkelte ansatte som måtte trenge det i en 
overgang 

Tilrettelegging som medfører fri på en halv dag eller lengre må gjøres ved bruk av 
avspasering, bruk av ferie eller evt. ved «å skylde brannvesenet tid». Hvis behovet for 
tilrettelegging på dagtid er at barnehage eller skole er stengt pga Korona-epidemien vil det 
også være mulig å bruke omsorgsdager.  De som har behov for personlig tilrettelegging, 
må henvende seg til sin brigadeleder. 
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15.04.20 åpnes det for at de som har særlig kontorbehov kan få anledning til å jobbe fra 
Asker stasjon, men bare en ansatt av gangen. Dagtidsansatte må ikke bruke arealer som 
beredskap benytter. Prosedyre for bruk av kontorer utarbeides. 
 
Det ble diskutert hvordan vi kan bidra til å forebygge fysisk og psykisk belastning for de som 
fortsatt er på hjemmekontor. Det viktigste er at ansatte oppfordres til å ta korte pauser 
hver time og ikke sitte stille foran PC-en i 7,5 timer i strekk. I tillegg må ledere holde 
jevnlig kontakt med sine ansatte på sine videomøter. Ansatte oppfordres også til å kontakte 
hverandre på StarLeaf i situasjoner hvor man normalt ville reist seg og snakket med 
kollegaen, fremfor å sende e-post 
 
17.04.20 Anbefalinger for å ikke være på hjemmekontor ble vedtatt: 

• Det er anledning til å arbeide fra kommunale kontor under forutsetning av at 
kommunens koronaregler overholdes. Det gjelder også Hurum Energi sine 
kontorlokaler på Tofte.  

• Ansatte oppfordres til å skifte på å arbeide fra slike områder slik at bare en fra ABBR 
er på hver lokasjon samtidig.  

• Det er anledning til å delta på fysiske møter innkalt av andre hvor det ikke er flere enn 
5 deltakere, men alle oppfordres til å bruke videomøter. 

• Det er anledning til å ha fysisk møte med en kollega av gangen utenfor 
brannstasjonene. Slike møter bør helst holdes utendørs hvor deltakerne holder 2 m 
avstand 

 
4. Bemanning 
Foreløpig har vi ikke hatt bemanningsproblemer. Fraværsreserven er fordelt på forskjellige 
vaktlag. Ansatte i beredskap har frivillig eller selv ønsket å utsette ferie. Likevel planlegger vi 
for stort fravær ved bruk av dagtidsansatte, behovsvikarer (ca 10 stk) og eventuelt 
engasjement av «yngre» pensjonister fra utrykningsstyrken. På nasjonalt nivå er det vedtatt 
at brannmannskaper kan fritas for karantene.  
 
Vi har i hele perioden hatt meget lavt fravær. En personer har vært i karantene etter ferie i 
utlandet og en i isolat. Vedkommende som var i isolat ble testet for Covid-19 og han var ikke 
smittet. Begge kan nå tjenestegjøre på vakt. En person ble sendt hjem med lette 
forkjølelsessymptomer. Han ble testet 02.04.20. Beredskap har vært overtallig de fleste 
vakter og har klart å ikke «blande vaktlag». Forebyggende avdeling har utført mye relevant 
forebyggende arbeid, men har ikke fått gjennomført tilsyn. Det har vært to 
bekymringsmeldinger hvor den ene ble løst ved samtale med datter og hvor 
brannmannskaper tok ut sikringen til komfyren, uten å være i kontakt med vedkommende. 
Den andre er delvis løst ved kontakt med utleier. Saken vil bli nærmere fulgt opp på et 
senere tidspunkt. 
 
Den har vært en generell nedgang i antall utrykninger, både på landsbasis og for ABBR.  
 
5. Tidligere behandling 
Deler av dette dokumentet (t.o.m. 30.04.20 i pkt. 3) ble lagt frem for 
representantskapet. med forslag om å ta saken til orientering. 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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ORIENTERINGSSAK TIL BRANNSTYREMØTE 13.05.2020 
ORIENTERING OM VÅRT NYE BRANNVESEN - MUNTLIG 
ORIENTERING 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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