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MØTEPLAN 2020 - BRANNSTYRET 2. HALVÅR 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
Brannstyret vedtar møteplan 2. halvår 2020 som foreslått.  
 
 

1.Saksutredning 
Onsdager er valgt som møtedag siden brannstyret tidligere har informert om at det er 
en dag hvor andre møter vanligvis ikke avholdes.  
 
Det er lagt opp til at saken om krav til innsparinger legges frem i oktober. Det gir rom 
for at eventuelle vedtak kan implementeres i regulert budsjett for 2021, samt i 
økonomiplanen for 2021-2024, som er satt opp på brannstyremøtet i november.  
 
Sak vedr. miljøavtrykk håper vi kan utsettes til 2021, da koronakrisen har medført at vi 
har etterslep på ulike oppgaver og derfor har en krevende høst foran oss.  
 
Det avholdes til orientering møte i representantskapet 17. desember 2020. 
 
Følgende møteplan foreslås: 
 
 

Uke Dato Sted: Foreløpige saker: 

42 14.10.20 
 

Asker 
brannstasjon 

• Krav til innsparinger fra Bærum 
kommune – tiltak ABBR 

• Etiske retningslinjer 

• Tertialrapport 2/2020 

• Status koronatiltak 

47 18.11.20 Asker 
brannstasjon 

• Regulert budsjett 2021 

• Økonomiplan 2021-2024 med 
handlingsplan 2021 

• Evaluering av prosjektet «Vårt 
nye brannvesen» 

• Evt. revisjon av dokumentasjon 
av brannvesenet 
(brannordning). 

  
Møtene starter kl. 18:00. 
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Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Behandles av Møtedato 

Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 11.06.2020 
 
 
 

 
 
 

TERTIALRAPPORT 1 2020 

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret tar tertialrapport 1 - 2020 til orientering 
 
 

 
 Saksutregning 
Første tertial av 2020 har vært sterkt preget av Koronapandemien. ABBR iverksatte strenge 
Koronatiltak fredag 13. mars 2020 og nedsatte en egen Koronagruppe mandag 16. mars 
2020. De to viktigste Koronatiltakene har vært å innføre en egen Koronaturnus og innføre 
hjemmekontor for alle ikke turnusansatte med unntak av en verksmester på Bekkestua og en 
stasjonsmester på Tofte. I Koronagruppen har hovedverneombud, hovedtillitsvalgt fra 
fagforbundet og etter hvert tillitsvalgte fra Delta og NITO vært representert i tillegg til 
brannsjef, beredskapssjef, avdelingsleder heltid, beredskapskoordinator og HR-rådgiver. 
Saker som normalt skulle vært behandlet i AMU er behandlet i Koronagruppen hvor 6 av 
AMUs 7 medlemmer har vært med. Koronagruppen har hatt meget hyppige møter og 
rapportert til alle ansatte, styreleder, administrasjon i Asker og Bærum etter hvert møte.  
 
Koronapandemien har medført at vi ikke har nådd det vi hadde planlagt i første tertial. Særlig 
brannforebyggende avdeling ligger etter med planlagte tiltak pga hjemmekontorsituasjonen. 
De har imidlertid gjennomført mange alternative brannforebyggende tiltak. 
 
2020 har hittil forløpt bra i forhold til vår visjon. Vi er ikke kjent med at noen har omkommet 
som følge av brannskader, men en person fikk alvorlige skader i en brann i Bærum. En 
person omkom i en trafikkulykke i Asker i februar. Vi har ikke hatt skader på ansatte, eller 
noen alvorlige nesten ulykker i første tertial. Brannvesenet er på vei til å nå mange av de 
oppsatte målene i handlingsplanen for 2020.  
 
Det samlede sykefraværet er økt fra 3,5 % i første tertial 2019 til 4,4 % i første tertial 2020. 
Dette skyldes hovedsakelig langtidsfravær. 
 
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 6,8 mill. (se vedlegg 1). Hovedårsaken til 
avviket skyldes  
 

• Økte alarminntekter 

• Reduserte lønnskostnader grunnet ubesatte stillinger, redusert bruk av overtid, samt 
færre ekstravakter 

• Reduserte pensjonskostnader grunnet en forventet lavere lønnsvekst i 2020 enn 
tidligere forventet (ref. koronapandemi) 
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• Amortisering (inntektsføring) av ikke budsjettert negativt premieavvik påløpt i 2019 

• Husleiefaktura vedr. Røyken brannstasjon ikke mottatt fra Asker kommune  
 

Investeringsregnskapet (se vedlegg 2) viser et merforbruk på kr. 0,15 mill., som skyldes at 
brannbåten på Tofte ble litt dyrere enn budsjettert (justert i regulert investeringsbudsjett for 
2020).  
 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1 - Driftsregnskapet per 1. tertial 2020 
Vedlegg 2 - Investeringsregnskapet per 1. tertial 2020 
Vedlegg 3 - Forenklet tertialrapport 1-2020 
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VEDLEGG 1

DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Budsjett

1. tertial 2020  1. tertial 2020 Avvik

Inntekter

1) Salgsinntekter -20,849,013 -19,541,311 1,307,702  

2) Refusjoner feiing -3,196,869 -4,858,389 -1,661,520  

3) Andre refusjoner -5,310,861 -3,748,684 1,562,177   

4) Overføringer fra eierkommunene -107,225,000 -107,225,000 0  

Sum inntekter -136,581,744 -135,373,384 1,208,359

 

Kostnader

5) Lønn og sosiale utgifter 44,746,280 48,452,351 3,706,071  

6) Kjøp av varer og tjenester 22,580,512 25,909,089 3,328,578

7) Overføringer 5,039,408 3,542,700 -1,496,708

8) Kalkulatoriske avskrivninger 0 384,167 384,167  

Sum utgifter 72,366,199 78,288,307 5,922,108   

Driftsresultat -64,215,544 -57,085,077 7,130,467  

 

Finansposter     

 Renteinntekter -332,178 -200,000 132,178

Renteutgifter 0

Motpost kalkulatoriske avskrivninger 0 -384,167 -384,167

Sum finansposter -332,178 -584,167 -251,989

Ordinært resultat -64,547,722 -57,669,244 6,878,478

Interne finansieringstransaksjoner

9) Avsetninger 5,547,073 5,547,073 0

Overføring investeringsregnskapet 0

9) Bruk av tidligere års regnskapsmessig 0

mindreforbruk -5,547,073 -5,547,073 0  

Asker og Bærum brann og redning  IKS
Driftsregnskap 1. tertial 2020
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Sum interne finansieringstrans. 0 0 0  

Regnskapsmessig resultat -64,547,722 -57,669,244 6,878,478

(mindreforbruk)   

    

1) Avviket er ett sammensatt avvik men skyldes i hovedsak økte alarminntekter . En av årsakene 

til økningen er at abonommentsprisene kunder i Røyken betalte før virksomhetsoverdragelsen, 

nå er justert opp til samme nivå som kunder i tidligere ABBV blir belastet. 

Det kan bli reduksjoner i alarminntekter/unødige gebyrer hvis Bærum kommune bestemmer seg for 

å overføre betjening av sine innbruddsalarmer til priavete aktører, en tjeneste som i dag utføres

av ABBR. Det vil også bli en reduksjon i salgsinntektene hvis Asker kommune på sikt ønsker å 

utføre vaktmestertjenester, hjulskift, dekkhotell og ettersyn av hydranter og kummer som i dag utføres 

av brannmannskapene på Røyken brannstasjon. 

2) Feiing avregnes hver mnd. mot kommunene basert på mottatt faktura fra feieren (ref. kjøp av varer . 

og tjenester under kostnader). Feie og tilsynstjenester AS (Asker) og Feieren AS (Bærum) har kun 

utført arbeider på tak (ikke tilsyn) etter utbruddet av koronapandemien. 

Dette medfører at de ligger bak oppsatt skjema i 1. tertial. Det vil bli utført tilsyn i Asker fra

og med 26 mai og i Bærum fra og med  8. juni. 

3) Posten omfatter sykelønnsrefusjoner og refusjon av merverdiavgift (ref. punkt  7)

4) Faktura vedr. rammeoverføringer for 2. tertial ble fakturert i april med forfall i mai. 

Det er besluttet at Asker kommune skal betale ett grunnbeløp på kr. 8,5 mill. før det gjøres 

en fordeling basert på antall innbyggere. 

5) Avviket skyldes blant annet reduserte lønns- (ubesatte stillinger)  og pensjonskostnader på  

tilsammen kr. 1,5 mill. Nytt estimat mottatt fra KLP i april, er lagt inn i regulert budsjett for 2020 

(ref. styresak 15/20). Negativt premieavvik inkl. arbeidgiveravgift fra 2019 på totalt kr. 2,6 mill. 

som ikke var budsjettert er amortisert (inntektsført). 

6) Avviket skyldes blant annet at faktura vedr. husleie Røyken brannstasjon ikke er mottatt (kr. 2,7 mill.).

Det er nedsatt en gruppe med representanter fra begge eierkommunene,  som jobber med

harmonisering av husleiene på våre 6 brannstasjoner.

7) Økt mva-kompensasjon (kr.1,5 mill) , mindreforbruk under posten for salg/sponsing  (kr. 0,3 mill), 

samt økt forskuddsskatt (kr. 0,3,) er årsakene til avviket på kr. 1,5 mill. 
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8) Det er ikke foretatt avskrivninger i 1. tertial da vi venter på bistand fra systemleverandør  Evry, som

må utføre noen justeringer før avskrivninger kan utføres. Påvirker ikke regnskapsmessig resultatet. 

9) Mindreforbruk 2019 overføres til disposisjonsfond investeringer via driftsregnskapet i 2020. 

Ref. styresak 4/20. 
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            VEDLEGG 2

Asker og Bærum brannvesen  IKS

Investeringsregnskap  1. tertial 2020

INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Budsjett Avvik

1. tertial 1. tertial 1. tertial  Budsjett 

2,020 2,020 2020 2020

Investeringer:

Brannbåt Tofte 1,152,400 1,000,000 -152,400 1,000,000 1)

Røykdykkerutstyr 0 0 0 2,500,000

Varmesøkende kamera 0 0 0 300,000

Farlig gods henger m/utstyr 0 0 0 500,000

Minibuss/kombibil 0 0 0 875,000

KLP-egenkapitalinnskudd 0 0 0 1,100,000

MVA generell kompensasjonsordning 124,600 124,600 0 1,075,000

Sum investeringer 1,277,000 1,124,600 -152,400 7,350,000

Finansiering:

 Salg av driftsmidler 0 0 0 -100,000

Sum salg av driftsmidler 0 0 0 -100,000

Rammetilskudd - Asker kommune -1,182,150 -1,182,150 0 -1,182,150

Rammetilskudd - Bærum kommune -1,592,850 -1,592,850 0 -1,592,850

Sum rammeoverføringer -2,775,000 -2,775,000 0 -2,775,000

 Bruk av disposisjonsfond investeringer 0 0 0 -3,400,000

Refusjon mva-kompensasjon -124,600 -124,600 0 -1,075,000

Sum finansiering -2,899,600 -2,899,600 0 -7,350,000

Avvik -1,622,600 -1,775,000 -152,400 0

 

1) Brannbåt på Tofte levert og satt i drift i 2. tertial (mai). Aviket skyldes at kontrakssum ble kr. 90 000,- 

høyere enn budsjettert, samt at det i tillegg har påløpt kostnader (budsjettert i drift) til kartplotter og 
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radar. 

Det ble i styremøte 13. mai lagt frem et regulert investeringsbudsjett for 2020 som er oversendt til 

representantskapet for godkjennelse i representanskapsmøte den 18. juni. Budsjettet som det 

rapporteres mot i denne tertialrapporten er budsjettet for 2020 som ble vedtatt i representantskapet 

17. juni 2019. 

I det regulerte investeingsbudsjettet for 2020 er følgende investeringer lagt inn:

Brannbåt (Tofte) 1,090,000

Mannskapsbil (Tofte) 1,300,000

Skogbrancontainer med utstyr (Gjettum) 500,000

Farlig gods henger med utstyr 500,000

Oppgradering Isi (garderobefasiliteter) 1,000,000

Interceptorer - brannbåt (Fornebu) 180,000

Varmesøkende kamera 300,000

Tjenestebiler (Asker/Røyken) 875,000

Egenkapitalinnskudd  KLP 1,100,000
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Forenklet tertialrapport 1-2020 
Asker og Bærum brann og redning IKS 

 
 

 
 

Vi feiret vårt nye brannvesen på Røyken brannstasjon 6. januar 2020. 
 

Visjon:  
 

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

Nasjonale mål: 



8/20 Tertialrapport 2020 - 20/00438-1 Tertialrapport 2020 : Vedlegg 3 - Forenklet tertialrapport 1-2020

• Færre omkomne i brann 

• Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 

• Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 

• Styrke håndteringsevnen 

• Mindre tap av materielle verdier 
 
Brannsjefen sammendrag:  
Første tertial av 2020 har vært sterkt preget av Koronapandemien. ABBR iverksatte strenge Koronatiltak fredag 13. mars 2020 og nedsatte en 
egen Koronagruppe mandag 16. mars 2020. De to viktigste Koronatiltakene har vært å innføre en egen Koronaturnus og innføre hjemmekontor 
for alle ikke turnusansatte med unntak av en verksmester på Bekkestua og en stasjonsmester på Tofte. I Koronagruppen har 
hovedverneombud, hovedtillitsvalgt fra fagforbundet og etter hvert tillitsvalgte fra Delta og NITO vært representert i tillegg til brannsjef, 
beredskapssjef, avdelingsleder heltid, beredskapskoordinator og HR-rådgiver. Saker som normalt skulle vært behandlet i AMU er behandlet i 
Koronagruppen hvor 6 av AMUs medlemmer har vært med. Koronagruppen har hatt meget hyppige møter og rapportert til alle ansatte, 
styreleder, administrasjon i Asker og Bærum etter hvert møte.  
 
Koronapandemien har medført at vi ikke har nådd det vi hadde planlagt i første tertial. Særlig brannforebyggende avdeling ligger etter med 
planlagte tiltak pga hjemmekontorsituasjonen. De har imidlertid gjennomført mange alternative brannforebyggende tiltak. 
 
2020 har hittil forløpt bra i forhold til vår visjon. Vi er ikke kjent med at noen har omkommet som følge av brannskader, men en person fikk 
alvorlige skader i en brann i Bærum. En person omkom i en trafikkulykke i Asker i februar. Vi har ikke hatt skader på ansatte, eller noen 
alvorlige nesten ulykker i første tertial. Brannvesenet er på vei til å nå mange av de oppsatte målene i handlingsplanen for 2020.  
 
Det samlede sykefraværet er økt fra 3,5 % i første tertial 2019 til 4,4 % i første tertial 2020. Dette skyldes hovedsakelig langtidsfravær. 
 
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 6,8 mill. (se vedlegg 1). Hovedårsaken til avviket skyldes  
 

• Økte alarminntekter 

• Reduserte lønnskostnader grunnet ubesatte stillinger, redusert bruk av overtid, samt færre ekstravakter 

• Reduserte pensjonskostnader grunnet en forventet lavere lønnsvekst i 2020 enn tidligere forventet (ref. koronapandemi) 

• Amortisering (inntektsføring) av ikke budsjettert negativt premieavvik påløpt i 2019 

• Husleiefaktura vedr. Røyken brannstasjon ikke mottatt fra Asker kommune  
 

Investeringsregnskapet (se vedlegg 2) viser et merforbruk på kr. 0,15 mill., som skyldes at brannbåten på Tofte ble litt dyrere enn budsjettert 
(justert i regulert investeringsbudsjett for 2020).  
 
Det har dessverre blitt en feil i nummereringen i Handlingsplan 2020 for ABBR slik at det ikke er noe delmål nr. 7 og 8. Tertialrapporten 
rapporterer derfor heller ikke på delmål nr. 7 og 8. 
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Rapportering på øvrige mål i henhold til handlingsplan 2020 
 

Nr.   Status for mål  

  Oppnådd I rute Vil ikke 
bli 
oppnådd 

Merknad 

 
Særskilte utfordringer  

 Kulturutvikling - utvikle kjerneverdier og en ny visjon   X Det kan være at dette er en av de 
planene vi har for 2020 som vi vil foreslå 
å forskyve til 2021 på grunn av 
håndtering av Koronapandemien.  

 Konsolidere, implementere og evaluere prosessen med å etablere 
ABBR 

 X  Disse oppgavene har blitt forsinket på 
grunn av håndtering av Korona-
pandemien. Vi tror like vel at vi skal nå 
dette i løpet av 2020. 

 Prioritere, effektivisere og digitalisere administrativt arbeid  X  Koronasituasjonen har bidradd positivt i 
forhold til denne utfordringen. Dette er 
ikke et må som skal nås en gang, men 
en utfordring vi skal arbeide med i flere 
år fremover. 

 Lederutvikling: personalledelse og innsatsledelse    Det er avholdt et 
erfaringsutvekslingsmøte med Asker 
kommune. Asker kommune har avholdt 
lederutviklingskurs for alle nye ledere. 
Planen er å gjennomføre 2 dagers intro-
kurs for nye ledere høst 2020. 

 Utnytte ressursene effektivt (jf. benchmarking)   X Benchmarkingsprosjektet sammen med 
andre store brannvesen er utsatt ett år 
på grunn av Koronapandemien. 

 Mer effektiv bruk av IKT-system  - herunder:     Koronasituasjonen har bidradd positivt i 
forhold til denne utfordringen. 

- Opplæring i fagsystem (GAT, Simployer, Locus, StarLeaf)  X   

- Bruk av videokonferanse for å redusere tidsbruk og unødig 
kjøring 

X    

- Utvikle bedre interne informasjonssystem  X   
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 Øke håndteringsevnen ved å utvikle samarbeidet med andre 
nødetater og nabobrannvesen 

X   Det er meget god dialog med 
nabobrannvesen, samt 
ambulansetjenesten og gjennom 
operativt lederforum (bestående av 
representanter fra politiet, 
ambulansetjenesten og brannvesen i 
ABBR og OBRE). Samarbeidet, spesielt 
med Oslo brann og redningsetat 
(OBRE), utvides til å omfatte stadig flere 
områder som bruk av datasystemet CIM, 
utarbeidelse av retningslinjer for når stab 
i 110-sentralen bør settes mv. 

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

X   Målet er oppnådd. Samarbeidsavtalene 
med nabo brannvesen ivaretar 
muligheten til å rekvirere ressurser fra 
nabobrannvesen, som ikke ABBR har 
eller når behovet for en type ressurser er 
større, enn det som disponeres i ABBR. 
ABBR er med i innkjøpssamarbeidet 
med andre brannvesen, når det gjelder 
utrykningstøy og uniformseffekter. 

 Ny organisering av boligtilsynet  X  Anbefaling vedtatt i brannstyret i 2. 
tertial. Saken legges frem for 
representantskapet i 2. tertial. 

 Feiing av fritidsboliger  X   

 Trygg hjemme – utsatte grupper  X  Arbeidet har blitt forsinket på grunn av 
Koronaepidemien. 

Målstyringsdokumenter  
 Utarbeide tertialrapporter og brannsjefens virksomhetsrapport  X   

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

 X   

«Benchmarking»  
 Utvikling og benytte etablert system for sammenligning med andre 

brannvesen 
  X Benchmarkingsprosjektet sammen med 

andre store brannvesen er utsatt ett år 
på grunn av Koronapandemien. 
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Mål forebyggende  

 Ingen branndøde og ingen «storbranner»  
I alt som skal etableres og utvikles av tiltak/rutiner/planer o.l., skal 

det innhentes erfaringer fra alle tre tidligere brannvesen for å sikre 

erfaringsoverføring til det nye felleskapet. 

 X   

Delmål forebyggende  
1 Særskilt satsningsområde: 

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

 X  Positiv trend komfyrvakt (funn 2020 
sammenliknet med tall 2018) 

• Hele 87 % vet hva komfyrvakt er. Det 
er 9 % flere enn i 2018. 

• 35 % har installert komfyrvakt, det er 
8 % flere enn i 2018. 

• 25 % av de spurte vurderer å 
installere komfyrvakt. Det er 5% flere 
enn i 2018. 

 
Komfyrvakt skal fremdeles være et viktig 
satsningsområde, men 
befolkningsundersøkelsen/spørre-
undersøkelsen peker ut andre 
bekymringsområder. Plan for videre 
arbeid er under utarbeidelse. Oppstart 
tiltak/gjennomføring september 2020. 

 

2 Virksomheter     

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

 X  Vi har gjennomført risikokartlegging av 
alle barnehagene og de fleste av brann-
objektene i tidligere Hurum. Vi jobber 
videre med risikokartlegging av 
helsebygg, skoler, forsamlingslokaler og 
overnattingssteder. Framdriften er noe 
redusert pga. Koronapandemien. 

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

 X  Planlegges gjennomført 2. halvår 2020 
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 Gjennomføre tematilsyn/tiltak for ungdomskolene med hensyn til 
rutiner for evakuering ved brann. 

 X  Tiltaket er «satt på vent» og vil vurderes i 
forhold til at skolene i tillegg skal 
risikokartlegges. Sistnevnte tiltak får 
prioritet. 

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

 X  Tiltaket er «satt på vent» og vil vurderes i 
forhold til at en del av boligene i tillegg 
skal risikokartlegges. Sistnevnte tiltak får 
prioritet.   

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

 X  Vi er i dialog med Asker kommune for 
oppfølging for Holmsbu. 

 Det skal gjennomføres ca 20 tilsyn med gassanlegg  X  Vi planlegger med tilsyn i gassanlegg i 2. 
halvår. 

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

 X  Vi deltok i den tverretatlige tilsynsaksjon i 
nye Asker kommune vinteren 2020. Den 
nasjonale tilsynsaksjonen med 
avfallsanlegg er utsatt med bakgrunn i 
Koronapandemien. 

 Gjennomføre befaringer og informere om utvendig lagring og 
plassering av avfallsbeholdere og containere. 
Avholde to informasjonskvelder om systematisk arbeid med 
brannsikkerhet for styrer i boligselskaper. 

 X  Befaring og informasjon om utvendig 
lagring gjennomføres sommeren 2020 
Informasjonskveldene for styrer i 
boligselskap er utsatt pga. 
Koronapandemien og planlegges 
gjennomført i løpet av høsten.  

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

 X  Arbeidet er planlagt sammen med en 
annen seksjon. Koronapandemien har 
medført utsettelse av gjennomføring. Det 
er derfor noe usikkerhet om dette får 
prioritet i 2020. 

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

 X  Arbeidet er planlagt sammen med en 
annen seksjon. Koronapandemien har 
medført utsettelse av gjennomføring. Det 
er derfor noe usikkerhet om dette får 
prioritet i 2020. 
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3 Plan, utvikling og informasjon 
Legge føringer for det forebyggende arbeidet 

    

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

avdelingen generelt..   
o evaluering inkludert hvordan evalueringen skal gjennomføres 

 
 
 

X 

 
X 

  
 
 
Rutine ferdig, men ikke lagt inn i KS-
system. 

Evaluere hendelser for å se om det forebyggende arbeidet har hatt 
ønsket effekt, herunder:  
o alle branner med personskade og død 
o alle branntilløp/branner i særskilte objekter 
o alle branntilløp/branner i virksomheter som kunne ført til tap 

av store materielle verdier eller føre til store miljøskader 
o alle branntilløp hos utsatte grupper i egen bolig/bofellesskap 

        brannhindrende tiltak komfyr (tørrkok) 

 X  Arbeidet skal evalueres for å sjekke ut at 
hensikt og formål med arbeidet er 
hensiktsmessig og i tråd med formålet. 
 
Det etableres en arbeidsgruppe for å 
arbeide videre med dette. 

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

 X  Har blitt utsatt grunnet stort arbeidspress 
på andre områder. Omprioritert mht. 
Koronapandemien og mindre samarbeid 
med andre i denne perioden.  

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

 X  Arbeidet er utsatt blant annet som følge 
av Koronapandemien. Det er derfor noe 
usikkerhet om dette får prioritet i 2020. 

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

     X   

 Etablere metode/verktøy for å registrere andre aktiviteter enn tilsyn 
(for rapportering). 

 X  Arbeidet har møtt på enkelte utfordringer. 
Det er derfor nedsatt en arbeidsgruppe 
for å jobbe videre med dette 

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

 X 
 

  

 Det skal etableres en ny felles Facebook-side der vi skal arbeide 
for å få med oss alle tidligere følgere fra de tre tidligere 
brannvesens Facebook-sider. 

X    

 Et nytt intranett skal lanseres og etableres i hele ABBR X    
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4 Befolkningen generelt:      

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

 X  Vi er noe bak fremdriftsplanen i begge 
kommuner samt at planene har blitt noe 
endret. Dette skyldes Koronapandemien. 
Vi planlegger likevel med og komme 
ajour i løpet av året eller tidlig 2021. 

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

delta i vårt opplæringstilbud.  

 X  Dette ble utført i løpet av våren. Videre 
er det satt ned gruppe for å vurdere nye 
tiltak til høsten. 

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

 X  En gruppe er satt for å vurdere hvordan 
tiltaket skal gjennomføres til vinteren. 

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

 X  En gruppe er satt for å vurdere tiltaket til 
høsten. 

 Nasjonale kampanjer 
Vi skal delta på alle relevante nasjonale kampanjer der DSB 
har regi eller er samarbeidspartner (Aksjon boligbrann, 
Brannvernuka, Komfyrvaktkampanjen, Åpen dag m.fl.). 

 X  Komfyrvaktkampanjen ble utsatt. Vi vil 
være forberedt til å bidra på alle 
nasjonale kampanjer. 

 Lokale arrangement 
Vi skal delta ved lokale arrangementer der kommunene er 
bestillere. Det skal gis informasjon og opplæring rettet mot 
befolkningen i begge kommunene, herunder innbyggertorg og 
eldresentre. 

 X  Vi er forberedt og deltar på det vi har 
mulighet til. Både Toftedagene og 
Sandvika byfest er avlyst på grunn av 
Korona. 

5 Byggesak og annen saksbehandling:     

 Alle saker skal behandles innen to uker. De skal utarbeides rutiner 
for å sikre dette. 

 X   

6 Utsatte grupper - «Trygg Hjemme»:     

 a. Antall bekymringsmeldinger skal reduseres gjennom 
systematiske, målrettede og tilpassede 
tiltak/aktiviteter/prosjekter. 

 X  Bekymringsmeldinger har gått noe opp i 
Koronaperioden.  
25 Aktive i Bærum og 14 aktive i Asker. 

 b. Det skal etableres ny samarbeidsavtale med Nye Asker  X  Vi har avtale med Bærum kommune. Det 
er startet dialog med Asker kommune om 
fornyelse av avtale. 

 c. Alle relevante forespørsler fra kommunens «ressurser for 
utsatte grupper» skal gjennomføres.  

 X   
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 d. DSB og Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt e-læringstilbud 

rettet mot aktører som arbeider med risikoutsatte grupper. Vi 

skal bidra til at dette inngår som en obligatorisk opplæring i 

kompetanseplanene til de kommunale virksomhetene dette er 

relevant for. 

 

 X  Dette er tatt i bruk for helsepersonell i 
Bærum kommune. Vi avventer 
tilbakemelding fra Asker kommune. 

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

 X 
 
 
 
 
 
 

? 

 Gjennomsnittlige forspenningstider fra de 
heltidsbemannede brannstasjonene var 52 
sekunder i tidsperioden 07:00-23:00 og 75 
sekunder i tidsperioden 23:00-07:00. 
Ingen avvik. Vi er fornøyd med å innfri 
kravet til forspenningstid og vil arbeide for 
at vi klarer å opprettholde dette. 
De kan se ut som det er en feil DSBs 
dataverktøy for registering av utrykninger 
fra Tofte brannstasjon. Det har derfor ikke 
vært mulig å beregne forspenningstid for 
deltidsstyrken i 1. tertial. 

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

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 

 Forskriftskrav ble innfridd til alle typer 
objekter i første tertial fra 
heltidsbemannede brannstasjoner. Vår 
gjennomsnittlige utrykningstid til 
bygningsbranner (summen av 
forspenningstid og kjøretid var 7 minutter 
og 45 sekunder i Asker og Bærum, fordelt 
med gjennomsnitt på 8 minutter og 16 
sekunder i Asker og 7 minutter og 16 
sekunder i Bærum. 
Gjennomsnittlig utrykningstid til 
trafikkulykker var 7 minutter og 30 
sekunder i Asker og Bærum.  
De kan se ut som det er en feil DSBs 
dataverktøy for registering av utrykninger 
fra Tofte brannstasjon. Det har derfor ikke 
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vært mulig å beregne innsatstid for 
deltidsstyrken i 1. tertial. 
Økt trafikktetthet i både Asker og Bærum 
gjør at vi i stadig større grad må innrette 
vår aktivitet etter trafikale forhold. Fornebu 
brannstasjon har siden etableringen hatt 
«kjernetid», hvor de må oppholde seg 
innenfor et begrenset område for å ivareta 
god beredskap. Det samme gjelder Asker 
brannstasjon, hvor vi stiller strenge krav til 
distrikt-beredskap. Alle brannstasjoner har 
distriktsansvar og oppmerksomhet rettet 
mot god beredskap til enhver tid. 

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

    

Delmål beredskapsavdelingen 

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

 X  Vi har ikke hatt noen alvorlige ulykker i 
forbindelse med utrykning, innsatser eller 
øvelser i 1. tertial 

10 Gjennomføre tiltak anbefalt i granskningsrapport som omhandlet 
trafikkulykke med A 3.1 for å redusere risikoen for at ABBR skal bli 
involvert i nye alvorlige trafikkulykker. 

 X  Tekniske undersøkelser hos Statens 
vegvesen, avdekket at mannskapsbilen 
som var involvert i trafikkulykken hadde en 
alvorlig bremsefeil, som det er konkludert 
med var årsaken til at kjøretøyet fikk 
skrens ved den kraftige oppbremsningen. 
Foreslåtte tiltak, som kan bidra til å 
redusere risikoen for at ABBR skal bli 
involvert i trafikkulykker vil bli gjennomført. 
Det har ikke vært mulig å gjøre dette som 
følge av den ekstraordinære situasjonen 
med smitteverntiltak i forhold til 
Koronapandemien.  

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

 X  Beredskapsavdelingen hadde før 
Koronapandemien rammet Norge, innført 
bruk av videokonferansesystemet 
StarLeaf. Dette systemet blir benyttet til 
morgenmøter, videokonferansemøter med 
alle brannstasjoner som samtidige 
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deltakere. Som følge av Korona-
pandemien har det ikke vært mulig å 
innføre ny øvelsesstruktur i sin helhet, 
men vi er allerede per 1. tertial nær ved å 
innfri målet.  

12 Kartlegge muligheten for å opprette en egen faggruppe med et 
konkret mandat som kan jobbe med videreutvikling av operativ 
ledertrening i ABBR 

 X  Beredskapsavdelingen har kartlagt og 
konkludert med at det skal opprettes en 
egen faggruppe med mandat til å jobbe 
med videreutvikling og implementering av 
operativ ledertrening i ABBR. Mandatet er 
ikke utarbeidet ved utgangen av 1. tertial. 

13 Gjennomføre operativ ledertrening på ulike nivå.  X   

14 Fortsette å delta aktivt i etablerte arbeidsgrupper for bruk av 
skjærslukker og CAFS (Compressed Air Foam System) 

 X  ABBV var initiativtaker til å etablere disse 
arbeidsgruppene med representanter fra 
også nabobrannvesen. ABBR vil delta 
aktivt for at arbeidet i disse 
arbeidsgruppene opprettholdes. 

15 Gjennomføre opplæring i bruk av skum  X   Denne opplæringen er gjennomført, i 
tillegg til at dokumenter vedrørende bruk 
av skum er utarbeidet. 

16 Gjennomføre opplæring på kjøretøy med alternative energibærere X   Denne opplæringen er gjennomført for alle 
vaktlag på alle heltids brannstasjonene 

17 Gjennomføre kurs i medarbeidersamtaler for ledere av 
beredskapsavdelingen  

 X  Dette kurset er ikke gjennomført, men er 
tenkt å være en del av faguken for 
brannmestere og brigadeledere, som er 
planlagt til høsten. 

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

X   ABBR har fått tilgang til, samt faglig 
utbytte av flere øvelsesobjekter for kalde 
øvelser. Vi anser at målet er innfridd 
allerede i første tertial. 

19 Sammenstille og utarbeide felles enhetlige rutiner/prosedyrer for 
ABBR 

 X  Beredskapsavdelingen har kommet langt i 
å utruste beredskapskjøretøyene likt på 
heltids-brannstasjonene. Det samme 
gjelder sammenstillingen og utarbeidelsen 
av felles enhetlige rutiner/prosedyrer. 
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20 Gjennomføre øvelser og opplæring på nye felles rutiner i ABBR  X  På tross av Koronapandemien og innførte 
smitteverntiltak som innebærer at 
mannskap fra to brannstasjoner ikke kan 
øve eller trene sammen, har det vært høy 
øvelsesaktivitet og mye opplæring på 
felles nye rutiner og beredskapsmateriell, 
samt beredskapskjøretøy i første tertial. 
Brigadelederne og brannmesterne har 
vært særdeles dyktige til å opprettholde 
høy aktivitet med øvelser og opplæring 
gjennom hele første tertial. 

 
Mål markedsavdelingen  

 
 

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

    

Delmål markedsavdelingen 

21 3 % vekst på abonnementsomsetningen under forutsetning av det 
ikke blir store endringer i kundeforholdet til eierkommunene eller 
hos eksisterende kunder fra Røyken og Hurum. 

 X  Så langt ser det ut som vi når målet på 3% 
vekst. 

22 Planlegge og implementere endringer i forbindelse med etablering 

av ABBR. 

 X  Det er fremdeles oppgaver som gjenstår. 
Vi er i rute ref. tidsplanen. 

23 Utarbeide nytt offentlig anbud for installatørsamarbeid  X  Planlagt utført høsten 2020. Anbudet skal 
være klart for Doffin i oktober.  

24 Gjennomføre tiltak for å redusere antall unødige utrykninger  X  Jobbes aktivt med gjennom hele året. 

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

 X  Det vil bli forbedringer som skal 
implementeres på neste oppgradering av 
Transfire 8 Alarm. 
 

26 Gjennomføre kvalitetsmessig god saksbehandling inkludert testing 
av alarmsignaler. Respondere på skriftlige henvendelser senes 
innen 48 timer. Alltid være tilgjengelig på kundesenteret mellom 8-
15 (inklusiv lunsj, ferier, møter etc.).  

 X  Vi leverer etter planen på dette punktet. 



8/20 Tertialrapport 2020 - 20/00438-1 Tertialrapport 2020 : Vedlegg 3 - Forenklet tertialrapport 1-2020

 
 
Stabsavdelingen 

 Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal,  

arkiv/saksbehandling, ikt, budsjett, regnskap og rapportering 

    

Delmål stabsavdelingen  

27 Fullføre jobben med å oppdatere og eventuelt utarbeide nye KS-
dokumenter/reglementer /rutiner innenfor det administrative 
området til ABBR. 

 X 
 
 

 Løpende oppdateringer utføres på de ulike 
fagområdene til stab. 
 

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

 X 
 

 Det er sendt forespørsel til 3 aktuelle 
leverandører. Vårt mål er å få etablert en 
digital innsynsløsning høsten 2020. 

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

 X  Vi håper arkivkjernen Documaster kan tas 
i bruk i løpet av 2020. Ambisjonen er at vi 
skal få gjort en testoverføring av i alle fall 
en av basene før sommeren, og 
gjennomføre komplett migrering 
(prosessen med å flytte data mellom 
datasystemer) i løpet av 3. kvartal 2020. 

30 Planlegge elektronisk uttrekk fra Documaster for oversendelse til 
arkivdepot. 

 X  Planlagt utført høsten 2020 

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

 X  Planlagt utført høsten 2020 

32 Utvikle modulbasert lederutviklingsprogram med tilhørende KS-
dokumenter. 

 X  Det er avholdt et møte med Asker 
kommune vedr. erfaringsoverføring ved 
gjennomført lederutviklingskurs. Det er 
planlagt å gjennomføre 2 dagers intro-kurs 
for nye ledere i ABBR høsten 2020. 

33 Kartlegge kompetansekrav per avdeling med tilhørende GAP 
analyse. 

 

 X  Ledergruppen gjennomførte en 
strategisamling med fokus på 
kompetansekartlegging i februar 2020. Det 
jobbes videre med avklaring av ansvar og 
myndighet for de ulike ledernivåene før 
videre analyse gjøres.  

34 Digitalisere lønnsprosesser, herunder sykemeldinger  X  Sykemeldinger er digitalisert. Gjenstående 
mål 2020: lønnsbilag blir digitale og vi får 
digital overføring av fravær fra GAT til 
HRM. For sistnevnte venter vi på lovet, 
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men utsatt versjon av GAT som skal 
håndterer digitale sykemeldinger. 

35 Arrangere åpen dag for kvinner som ønsker å bli brannkonstabel 
 

  X På grunn av Korona-krisen er 
kvinnedagen utsatt, både pga. 
smittevernhensyn og ønsket 
gjennomføring av dagen i forkant av en 
reell rekrutteringsprosess. 

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

 X  Det vil i løpet av mai mnd. bli skrudd på en 
automatikk i regnskapssystemet som 
medfører at purringer vil gå ut løpende 
(daglig) til våre kunder, som ikke betaler 
innen forfall. En ansatt i avdelingen har 
fullført et «Robotic Process Automation» 
sertifiseringskurs på grunnleggende nivå.  
Tilegnet kunnskap fra dette kurset vil bli 
bruk til å se på hvilke type regnskaps-
prosesser vi vil kunne robotisere 

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

 X   

 
Mål for HMS  

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

    

Delmål helse miljø og sikkerhet: 

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

 X  Det utarbeides årlig statistikk på avvik og 
innkomne meldinger. Denne statistikken 
inngår i den årlige HMS-revisjonen som 
AMU gjennomførte på AMU 1-2020.  

39 Ingen fraværsskader og færre skader uten fravær enn året før  X  Det er ikke registrert noen fraværsskader 
eller skader i første tertial 2020.  

40 Ikke mer enn 10 skader på materiell, inklusiv skader på brannbiler   X  Det er registrert to skader på brannbiler i 
første tertial 2020. Begge skadene har 
oppstått i forbindelse med  utryknings-
kjøring og kun vært mindre skader.  
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41 Følge opp handlingsplan for BHT.  X  Samarbeidsmøte og utarbeidelse av 
handlingsplan med Synergi helse ble 
gjennomført januar 2020. Det er avtalt et 
nytt samarbeidsmøte i juni 2020.  

42 Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg  X  Det er kun gjennomført ett fysisk AMU-
møte i 2020, da de øvrige planlagte har 
utgått pga. Korona-situasjonen. Det har 
vært tatt løpende avgjørelser i AMU ved 
hjelp av elektronisk kommunikasjon. AMU 
er eiere av den påstartete evalueringen av 
sammenslåingsprosessen.  

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

 X  På grunn av Korona-situasjonen er det 
ikke gjennomført vernerunder som 
planlagt 1. tertial 2020. Disse vil 
gjennomføres i løpet av 2020.  

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

45 Følge opp forfallslisten  X  Forfallslisten er fast punkt på alle AMU-
møter. ABBR er på plan iht. oppsatte 
frister.  

46 Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte  X  Frist for å gjennomføre 
medarbeidersamtaler er 01.02.2021. 
Gjennomførte samtaler skal registreres 
fortløpende i GAT av leder.  

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

 X  HMS er på agendaen i alle møter i ABBR. 
I tillegg er det en dedikert ressurs som 
HMS-ansvarlig. 

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

 X  Digitalisering av sykefraværsoppfølging i 
NAV medfører tettere dialog mellom 
sykmeldt arbeidstaker og nærmeste leder. 
Oppfølgingsplanen er nå digitalisert. Det 
jobbes tett med lege, BHT og NAV. 

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

 X  For første tertial er totalt fravær 4,4%. 
Dette skyldes i all hovedsak langtidsfravær 
i forebyggende avdeling.  

50 Utarbeide handlingsplan for AMU 2020 X   Handlingsplan for AMU 2020 ble 
utarbeidet og godkjent på AMU 1-2020.  
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