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Møteprotokoll  

Brannstyret i Asker og Bærum brann 
og redning IKS 2020 

 

 

Dato: 13.05.2020 kl. 19:00 

Sted: Kantinen hos Hurum Energi/Nett AS sine lokaler på Tofte 

Arkivsak: 20/00048 

Møtende 
medlemmer:  

Per Anders Owren , Erik Tørrisen ,  Hanne Becker Cappelen, Jelrik Nylund-
Van Berkel, Bente Gro Herlofsen Slaatten , Vegard Boberg , Christian Hiorth, 
Jon Halvor Stridsklev(vara) 

Forfall  Marianne Rieber-Mohn  

  

Fra administrasjonen 
møtte: 

Anne Hjort, Sverre Junker, Berit Ramstad, Nils Georg Nordskag 

  

Protokollfører: Siw Pilgaard 

   

Merknader: Møtet startet med informasjon om nytt oppdragshåndteringsverktøy – se punkt «Eventuelt» 
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 Tofte, 13.05.2020 
 
 
Per Anders Owren 
Leder i utvalg 
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Saker til behandling 

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

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.05.2020 8/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020: 

 

Møtebehandling 

Partitilhørighet fjernes for styremedlemmene. Ikke relevant for styreverv i brannvesenet. Ingen 
andre merknader 
 
 

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

Protokoll fra Brannstyremøte 13.02.2020 godkjennes 
 

[Lagre innstilling]  

 
 
 
 

9/20 Budsjett 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.05.2020 9/20 

2 Representantskapet 2020   

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020: 

 

Møtebehandling 

Brannsjefen gjør styret oppmerksom på at brannvesenet vil måtte bidra til nytt 
oppdragshåndteringsverktøy til 110-sentralen i 2021. ABBR sine utgifter til dette vil bli vesentlig. 
Oppdragshåndteringsverktøyet skal erstatte oppdragshåndteringsverktøyet som ble levert sammen 
med nødnettsutstyret som var finansiert av staten. Det utstyrets levetid er overskredet og staten er 
tydelig på at utskifting av utstyret er et kommunalt ansvar. Styret ønsker også å minner våre eiere 
om at det kan komme vesentlige endringer i pensjonskostnadene hvis KLP vedtar å opprette en egen 
pensjonskasse for selskap med særaldersgrense. 
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Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020s vedtak/innstilling  

 
Brannstyret vedtar budsjett 2021 slik det er presentert i denne sak. Brannstyret melder samtidig at 
det så snart som mulig vil bli fremlagt et regulert budsjett hvor det er tatt inn et betydelige beløp i 
forbindelse med anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy til 110-sentralen.  
 

[Lagre innstilling]  

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

10/20 Styrevervregister 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.05.2020 10/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020: 

 

Møtebehandling 

Ingen merknader. De fleste er allerede registrert i styrevervregisteret 
 

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

Brannstyret vedtar reglement for registrering av styreverv og økonomiske interesser for Asker og 
Bærum brann og redning IKS 

[Lagre innstilling]  

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

11/20 Styreinstruks 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.05.2020 11/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020: 
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Møtebehandling 

Brannstyret har ingen merknader til styreinstruksen, men ønsker at det legges frem en sak vedr. 
selskapets etiske retningslinjer.  
 

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

Brannstyret vedtar styreinstruks for styret i ABBR slik den er presentert i denne sak 
 

[Lagre innstilling]  

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Brannstyret vedtar styreinstruks for styret i ABBR slik den er presentert i denne sak. 
 
 
 

12/20 Delegasjon av brannfaglig myndighet - til Brannstyret 13.05.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.05.2020 12/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020: 

 

Møtebehandling 

Ingen merknader 
 
 

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

Styret delegerer sin brannfaglige myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til brannsjefen 
 

[Lagre innstilling]  

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Styret delegerer sin brannfaglige myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til brannsjefen 
 
 
 

13/20 Organisering av tilsyn med boliger 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.05.2020 13/20 
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2 Representantskapet 2020   

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020: 

 

Møtebehandling 

 

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

Brannstyret anbefaler overfor representantskapet at brannvesenet overtar feietilsynet 
fra 01.01.2022 

 
 

[Lagre innstilling]  

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

14/20 Brannsjefens virksomhetsrapport 2019 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.05.2020 14/20 

2 Representantskapet 2020 18.06.2020 5/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020: 

 

Møtebehandling 

Brannsjefen informerte om enkelte punkter i rapporten. Styret syntes rapporten er god og detaljert. 
 

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

Brannstyret tar brannsjefens virksomhetsrapport til orientering 
 

[Lagre innstilling]  

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret tar brannsjefens virksomhetsrapport til orientering 
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15/20 Regulert budsjett 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.05.2020 15/20 

2 Representantskapet 2020 18.06.2020 9/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020: 

 

Møtebehandling 

Presentasjon av regulert budsjett ved Berit Ramstad – leder for stabsavdelingen. 
 
 

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

Brannstyret vedtar regulert budsjett 2020 slik det er presentert i denne sak.  
 

[Lagre innstilling]  

Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret vedtar regulert budsjett 2020 slik det er presentert i denne sak.  
 
 
 

16/20 Foreløpig langtidsbudsjett 2021 - 2024 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

13.05.2020 16/20 

2 Representantskapet 2020   

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020: 

 

Møtebehandling 

Brannstyret ber brannsjefen legge frem en orienteringssak i løpet av høsten 2020 om hvordan 
brannvesenet vil innrette seg i forhold til krav om innsparing fra Bærum kommune. 
 

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

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

[Lagre innstilling]  



18/20 Godkjenning av protokoll Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020 - 20/00612-1 Godkjenning av protokoll Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05.2020 : Protokoll Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 13.05

 

 8  

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

Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
5/20 20/00333-1 AML - brudd 2019 

 

6/20 20/00335-1 Orientering om håndtering av Koronakrisen i ABBR til 
Brannstyret 13.05.2020 
 

7/20 20/00336-1 Orienteringssak til Brannstyremøte 13.05.2020 
Orientering om vårt nye brannvesen - muntlig orientering 

 
Eventuelt 

1. Orientering om nytt oppdragshåndteringsvertøy for norske 110-sentraler av Jon 
Myroldhaug – brannsjef i Oslo Brann-og redningsetat (OBRE) 

 
2. Brannsjef orienterer om brannkummer – krav til slokkevann i forbindelse med nybygg hus 

 
3. Nils Georg Nordskag informerer om ny planlegging av ny brannstasjon på Tofte, og hadde 

en visuell visning av dagens stasjon, samt visning av den nye brannbåten til Tofte 

 
 



19/20 Godkjenning av protokoll Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 11.06.2020 - 20/00613-1 Godkjenning av protokoll Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 11.06.2020 : Protokoll Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 11.06

 

 
 

1 
 

Møteprotokoll  

Brannstyret i Asker og Bærum brann 
og redning IKS 2020 

 

 

Dato: 11.06.2020  

Sted: Behandles på mail etter avtale med styreleder 

Arkivsak: 20/00048 

Møtende 
medlemmer:  

Per Anders Owren, Bente Slaatten, Jelrik Nylund-van Berkel, Erik Tørrissen, 
Marianne Rieber-Mohn, Hanne Becker Cappelen. Vegard Boberg, Christian 
Hiorth 

Forfall   
 

  

Fra administrasjonen 
møtte: 

 

  

Protokollfører:  Siw Pilgaard 

   

Merknader:  Sakene ble sendt og behandlet pr. e-post av styremedlemmene. 

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

17/20 19/00044-2 Møteplan 2020 - Brannstyret 2. halvår 2 

Referatsaker 

 
 Asker , 11.06.2020 
 
Per Anders Owren 
Leder i utvalg 
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Saker til behandling 

17/20 Møteplan 2020 - Brannstyret 2. halvår 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 
2020 

11.06.2020 17/20 

 
 

Møtebehandling i Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 11.06.2020: 

 

Møtebehandling 

Saken ble sendt ut og behandlet pr. e-post og det var satt en frist for tilbakemelding til fredag 
12.06.2020 kl. 12.00. Vi mottok ingen innsigelser innen fristen. 
 
 
 

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

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

[Lagre innstilling]  

 

 

 

 

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

Saknr Arkivsak Tittel 
8/20 20/00438-1 Tertialrapport 2020 
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Arkivsak 
20/00615-1 

 Saksbehandler 

 

Berit Ramstad 

 

1 
 

    
 
Behandles av Møtedato 
Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 14.10.2020 
 
 
 

KRAV TIL INNSPARING I PERIODEN 2021-2024 - 
TILTAKSPLAN ABBR 
Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret anbefaler tiltaksplan for innsparing i perioden 2021-2024 for ABBR. 
Tiltaksplanen innarbeides i regulert budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2024.  
 
 

1. Saksutredning 
Bærum kommune har meldt at de har et behov for å redusere kostnadsnivået med minimum 
450 millioner i perioden 2021-2024 grunnet usikre skatteinntekter og ekstraordinære 
kostnader. Asker kommune har behov for tilsvarende kutt.  
 
Asker og Bærum brann og redning (ABBR) gikk i drift fra 1. januar 2020, med en innsparing 
på 3.5 millioner kroner, sett i forhold fra tidligere budsjetter for ABBV, Røyken brann og 
redning (RBR) og Hurum brannvesen (HBV). I tillegg videreførte ABBR heltidsbemanning av 
vanntankbilen på Røyken brannstasjon, som representerte en merkostnad på over 2 mill. 
kroner. ABBR har i 2020 en redusert budsjettramme på over 5,5 mill. kroner, sett i forhold til 
budsjettrammene for ABBV, RBR og HBV. Vi mener derfor at innsparingskravet fra våre 
eiere er ekstra krevende for ABBR, særlig i forhold til lønnskjevheter som har oppstått i 
forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Brannsjefen har like vel lagt frem en mulig plan 
for å håndtere kravene om kutt i ABBR sine rammer for perioden 2021-2024:  
 
 Eierandel 2021 2022 2023 2024 
Bærum kommune 57,5% -1,4 -2,3 -3,2 -4,1 
Asker kommune 42,5% -1,0 -1,7 -2,4 -3,0 
Kutt totalt for ABBR  -2,40 -4,0 -5,60 -7,10 

 
 
ABBR har lagt opp til å klare kuttene ved følgende tiltak: 
 2021 2022 2023 2024 
Kutt i vikarlønn v/vakante stillinger -1,0    
Kutt i overtid/ekstravakter -0,6 -0,6   
Kutt i investeringskostnader (ref. besparelse v/utkjøp av 
leasing biler i 2020) 

-0,3 
 

-0,3   

Generelt kutt i driftskostnader -0,2 -0,4 -0,4  
Ikke forskriftsmessig bemanning i forebyggende    

-1,0 
 

Økte inntekter  -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 
 
Avvikling av tjenester m.m. 

    
-1,3 

Sum: -2,4 -1,6 -1,6 -1,5 
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2021 
 
Kutt i årsverk 
Midler til vikarlønn v/vakante stillinger er strøket. 
Tiltak: 

• eventuelle nyansettelser forskyves 
• delvis vakante stillinger grunnet permisjoner erstattes ikke 
• forebyggende oppgaver utføres ikke, eventuelt skyves ut i tid.  
• dagtidspersonell som er kvalifiserte til å dekke opp på en brannbil, blir omdisponert til 

beredskap på enkelte vakter 
Tiltak innebærer en besparelse på rundt kr. 1 mill.  
 
Kutt i overtid/ekstravakter 
Vi vil fortsette arbeidet med å få ned kostnader forbundet med overtid og ekstravakter.  
Tiltak: 

• følge Norsk Standard for brannbiler som ble lansert 3. mars 2020. Dette vil 
forhåpentligvis sikre enklere anbudsprosesser og dermed rimeligere brannbiler i 
fremtiden.  

• innskjerpelse på at overtid skal avtales med leder i forkant, samt en nøye vurdering 
med hensyn til om oppgaven kan utgå eller utsettes.   

• bruk av dagtidspersonell og behovsvikarer ved fravær i beredskap 
 

 
Økte alarminntekter? 
Alarminntektene for 2020 ligger 1,5 mill. over budsjett, men følgende signaler medfører at vi 
ikke kan budsjettere med økning: 

• Signaler fra Bærum kommune om at de vil si opp sine heis og innbruddsalarmer fra 
2021. Det utgjør ett inntektstap på rundt kr. 1,3 mill. I tillegg kommer inntektstapet fra 
gebyrer ved unødige utrykninger til denne type alarmer på rundt 0,3 mill.  

• Asker kommune ønsker antagelig å tilknytte sin heisalarmer til ABBR. Dette utgjør en 
inntekt på kr. 0,175 mill.  

• Oppsigelse fra 2 store boligsameier som utgjør kr 300.000,-. 
• Inntektene fra gebyr ved unødige utrykninger til objekter som andre vaktselskap har i 

sin portefølje har sunket med kr. 0,25 mill.. Dette kan sannsynligvis forklares med 
bedre alarmanlegg/overvåking og at flere har hjemmekontor under koronapandemien.  

 
 
Utkjøp av 3 leasing biler i 2020.  
Det er i investeringsbudsjettet for 2020 budsjettert med kjøp av en kombibil til kr. 875 000,-. 
Sommeren 2020 har vi evaluert de mindre beredskapskjøretøyene, sett i forhold til 
ressursutnyttelse og dekning av ABBRs behov. Vi har kommet til at vi vil kjøpe ut våre 3 
leasede personbiler som er i god stand, og selge en personbil som vi eier. Tiltaket vil 
medføre en besparelse på rundt kr. 600 000,- (redusert uttak av disposisjonsfond 
investeringer i 2020). Det legges opp til å bruke midlene vi sparer i 2020 til dekke opp for en 
andel av de planlagte investeringer i 2020 og 2021.  
 
Generelt kutt i driftskostnader 
ABBR har rundt 15 millioner i sitt budsjett, som relaterer seg til poster hvor vi ikke er bundet 
opp i spesifikke avtaler. Dette dreier seg blant annet om kostnader til forbruksmateriell, 
bevertning, kurs/opplæring, inventar, beredskapsmateriell, IKT-materiell, vedlikehold, 
konsulenttjenester mv. Dette kan medføre at vi på sikt får etterslep i forhold til utstyrsbehov 
og vedlikehold. ABBR har vedtatt at vi skal kjøpe kontormøbler brukt og vil inngå 
rammeavtaler der det er mulig.  
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Økte inntekter 
Vi mener vi kan øke utfakturering i forbindelse med oppdrag i beredskap med kr. 0,3 mill. ved 
å profesjonalisere utfakturering i forbindelse akutt forurensing (IUA), restverdiredning (RVR) 
og andre inntektsgivende oppdrag i beredskap. 
 
 
2022 
 
Kutt i overtid/ekstravakter 
Vi forventer lavere aktivitet i de ulike arbeidsgruppene som er nedsatt i forbindelse med de 
ulike investeringene som skal gjøres i 2022, da mye av jobben vil være utført i 2021. Det 
jobbes i tillegg løpende for å se på hvilke arbeidsoperasjoner som kan automatiseres 
innenfor ulike administrative oppgaver. Dette gjelder spesielt innenfor regnskapsområdet.  
 
Utkjøp av 3 leasing biler 
Resterende besparing ved utkjøp av 3 leasing bilder. Se 2021.  
 
Generelt kutt i driftskostnader 
Arbeid som påbegynnes i 2021 i forhold til kutt i driftskostnader vil fortsette i 2022. Vi 
forventer at dette vil kunne gi en innsparing på kr. 0,4 mill.  
 
Økte inntekter 
Vi har budsjetter med å øke våre inntekter ytterligere på kr. 0,6 mill. på følgende måte: 

• tilby eierkommunene våre kum- og hydrantkontroll fra flere brannstasjoner enn 
Røyken, som vil gi en gradvis merinntekt på kr. 0,2 mill. per år i perioden 2022-2024.  

• leie ut lokaler til ny feietilsynsenhet i forebyggende avdeling 
 
 
Felles 110-sentral – grunnbidrag på kr. 7,8 mill. bortfaller 
Det er allerede lagt til grunn i budsjettet for 2022 av ABBR slipper grunnbidraget på kr. 7,8 
mill. ved betaling av kostnader knyttet til drift av felles 110-sentral med Oslo brann- og 
redningsetat (OBRE). Fra 2022 skal de totale kostnadene fordeles etter innbyggertall. Dette 
vil gi en kostnadsbesparelse på rundt kr. 5 mill. per år.  
 
 
2023 
 
Ikke forskriftsmessig bemanning i forebyggende avdeling? 
Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann og redningsvesen og nød 
meldesentralene er på høring og vil kunne påvirke organisering av brannvesenet (beredskap 
og forebyggende). I denne saken er det foreløpig lagt opp til kutt i ett forebyggende årsverk.  
Dette vil antagelig resultere i at brannvesenet ikke lenger er forskriftsmessig dimensjonert.  
 
Generelt kutt i driftskostnader 
Fra 2023 forventer vi at ansatte har tilstrekkelig uniformseffekter med ABBR logo, til at vi kan 
gå over til å dele ut effekter etter behov og spare kr 0,4 mill. Flere sammenlignbare 
brannvesen har gjort dette og melder at dette fungerer bra, gir innsparing og miljøgevinst.  

 
Økte inntekter 
Vi håper å kunne tilby eierkommunene våre kum- og hydrantkontroll fra flere brannstasjoner 
enn Røyken, som vil gi en gradvis merinntekt på kr. 0,2 mill. per år i perioden 2022-2024.  
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2024 
 
Økte inntekter 
Vi håper å kunne tilby eierkommunene våre kum- og hydrantkontroll fra flere brannstasjoner 
enn Røyken, som vil gi en gradvis merinntekt på kr. 0,2 mill. per år i perioden 2022-2024.  
 
Utsatt bygging av brannstasjoner i Bærum 
Vi hadde håpet at nye brannstasjoner hadde vært på plass i 2024 slik at dagens utgifter til 
vedlikehold og fyringsutgifter kunne vært redusert. Dette bortfaller nå som brannstasjonene 
er skjøvet ut til 2028-2032.  
 
Krav om kutt kan i 2024 ha blitt så stort at vi må vurdere avvikling av tjenester hvis vi ikke 
klarer å øke inntektene fra alarmtjenestene ytterliggere enn allerede budsjettert. 

• ytterligere redusert bemanning – kan gå utover forskriftskrav 
• utrede felles brannvesen med DRBV 
• redusere antall reservebiler 
• selge redningsbil  
• samarbeid med OBRE om reduksjon av antall båter i indre Oslofjord 
• innkallingsmannskaper på en tankbil 

 
Uavklarte poster som vil medføre behov for økte overføringer (tilleggsbevilgninger): 
 

• Nytt oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralen. Anskaffelsen planlegges i 
samarbeid med alle dagens 110-sentraler. Investeringen vil komme i 2021, men 
kostnadsnivået er foreløpig ikke kjent. 

• Ny pensjonskasse 
• Flytting av 110-sentrallen fra Lysaker til ny hovedbrannstasjon på Bryn i 2024 – ingen 

investeringskostnader for ABBR, men større leieareal og flere pulter vil gi større årlige 
utgifter. Samlokalisering med politiet på Grønland blir antagelig i 2030.  

• Krav til utvidet vekteropplæring og kostnader knyttet til dette 
• Krav til å velge miljøvennlige løsninger for alle deler av virksomheten 

 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 



21/20 Behov for omfattende vedlikehold av reserve lift - 20/00614-1 Behov for omfattende vedlikehold av reserve lift : Behov for omfattende vedlikehold av reserve lift

 

 
Arkivsak 
20/00614-1 

 Saksbehandler 

 

Berit Ramstad 

 

1 
 

    
 
Behandles av Møtedato 
Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 14.10.2020 
 
 
 

 
 
 

BEHOV FOR OMFATTENDE VEDLIKEHOLD AV RESERVE 
LIFT 
Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannsjefen innbyr brannstyret til å fatte følgende vedtak:  
 
Brannstyret innbyr representantskapet til å godkjenne omdisponering av midler innenfor 
årets budsjett, til dekning av utbedringer av reserve lift. 
 
 

1. Sammendrag og konklusjon 
Vår reserve brannlift fra 1998 har vært til utvidet sikkerhetssjekk og tilstandsvurdering hos 
Bronto Skylift i Sverige. Deres vurdering er at beredskapskjøretøyet bærer preg av høy alder 
og behov for rustutbedringer når det gjelder chassis og annet når det gjelder påmontert lift. 
Hvis beredskapskjøretøyet skal opprettholdes som driftssikkert og funksjonssikkert i noen år 
til, anbefales utbedringer av rust, ledningsnett og annet som er estimert til 0,5 millioner 
kroner. 
 
Vi opplever at det begynner å bli vanskelig å få deler til chassis, samt at det i flere tilfeller er 
lang leveringstid på deler til chassis og liftpåbygg. Dette medfører at det oppstår lengre 
perioder hvor beredskapskjøretøyet må settes ut av drift og ofte ikke dekker sin funksjon, 
hvor det umiddelbart kan settes i beredskap. Selv om kjøretøyet ikke er i daglig drift, er det 
en kontinuerlig belastning på chassis, pakninger, påbygg og annet på grunn av 
vektbelastning og materialtretthet som følge av alder. En levetid på mer enn 20 år ser ikke ut 
til å være tilrådelig, etter vurdering av normal levetid på chassis og påmontert lift. En brukstid 
på opptil 10 år som førstekjøretøy og deretter 10 år som reservekjøretøy, vil være bedre 
økonomisk, driftsmessig og beredskapsmessig vurdert. 
 
En ny brannlift koster ca. kr. 9 millioner kroner, med dagens valutakurs sett i forhold til Euro.  
 
Vår hoved brannlift ble satt i drift medio 2014. Ved å basere oss på en levetid på 10 år som 
førstekjøretøy, bør ny lift legges inn i investeringsbudsjettet for 2024/2025, slik at dagens 
reserve brannlift som i 2025 vil være 27 år gammel kan tas ut av tjeneste.  
 
ABBV var uten reservelift i perioden 2004 – 2014 og måtte da be om bistand og leie høyde 
redskap fra våre nabobrannvesen. Når det ikke var mulig å leie fra våre nabobrannvesen, 
måtte vi leie fra private utleiefirmaer. Vi erfarte i den perioden at våre nabobrannvesen ofte 
ikke kunne bistå oss, da deres egne reservekjøretøy ofte var ute av drift og at høyde redskap 
hos de private allerede var utleid. Vi ønsker ikke å komme i lignende situasjoner igjen og 
mener det er tvingende nødvendig å få gjennomført utbedringene som Bronto Skylift har 
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anbefalt, slik at nåværende reservelift forhåpentligvis vil kunne være i drift og opprettholde 
sin funksjon til ny brannlift er på plass.   
 
Vi ber derfor om tillatelse til å omdisponere midler innenfor årets budsjett, slik at 
utbedringene kan bli utført i 2020.  
 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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OVERFØRING AV PENSJONSORDNING FRA KLP TIL 
BÆRUM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 
Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler representantskapet å vedta oppsigelse av nåværende pensjonsavtale 
med KLP. Ny pensjonsavtale inngås med Bærum kommunale pensjonskasse.  
 
 

1. Saksfremlegg 
 
Historikk 
I forbindelse med etableringen av ABBR fra 1.1.2020, ble KLP informert om den forestående 
virksomhetsoverdragelsen av ansatte i Hurum brannvesen og Røyken brann og redning. 
ABBV fikk i brev fra KLP datert 28.05.2018 (vedlegg 1) beskjed om at KLP ikke ønsket å 
akseptere de endringer i pensjonsavtalen som utvidelsen av ABBV ville innebære. Dette 
begrunnet de med følgende:  
 
«Som kjent har brannmenn en særaldersgrense på 60 år. Dette medfører betydelige større 
forventede utbetalinger enn for øvrige ansatte med offentlig tjenestepensjon i KLP. Som 
følge av kravene til utjevning av premier for kommunale pensjonsordninger i KS-tariffområde, 
er derfor merkostnadene for ABBVs pensjonsordning i praksis subsidiert av KLPs øvrige 
kunder. Dette oppleves urimelig siden både Asker og Bærum kommuner har egne 
pensjonskasser og således ikke bidrar med tanke på denne utjevningen av premier. En 
utvidelse av ABBVs pensjonsordning til også å omfatte brannmenn fra Hurum og Røyken 
kommuner, vil forsterke dette problemet. Av denne grunn ønsker vi ikke å akseptere de 
endringer i pensjonsavtalen som utvidelsen av ABBV innebærer».  
 
ABBV aksepterte ikke avslaget i brev datert 21.10.2018 (vedlegg 2) med begrunnelse at KLP 
i henhold til avtalen kun kan si opp avtalen i ekstreme situasjoner. ABBVs situasjon er ikke å 
betrakte som en ekstrem situasjon (vedlegg 2)..  
 
Etter omfattende dialog ender saken med at KLP den 20.12.2019 (vedlegg 3) aksepterer en 
utvidelse med ansatte fra Røyken brann og redning og Hurum brannvesen. De informerer 
imidlertid om at KLP har fått: 
«tariffpartenes aksept for å kunne etablere en egen utjevningsordning for bedrifter organisert 
som egne juridiske subjekter, som sysselsetter arbeidstakere med aldersgrense 60 år, der 
en eller flere av bedriftskundens direkte eller indirekte eiere/deltakere ikke har 
pensjonsordning hos forsikringsgiver»  
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Dette vil i henhold til KLP gi en løsning som gjør at virksomheter som ABBR kan ha sin 
pensjonsordning hos KLP uten at dette på en urimelig måte belaster de øvrige kommuner og 
bedrifter med pensjonsordning i KLP.  
 
Overgang til Fellesordningen for interkommunale brannkorps 
KLP informerer i brev datert 28.08.2020 følgende (vedlegg 4): 
«Vi har nå opprettet den nye fellesordningen i KLP, og vil fra 1.1.2021 flytte ABBR over i 
denne slik vi tidligere har varslet. Det innebærer at alle med rett til medlemskap i ABBR vil bli 
overflyttet fra Fellesordningen for kommuner og bedrifter til Fellesordningen for 
interkommunale brannkorps fra samme tidspunkt. Pensjonsrettighetene opptjent frem til 
1.1.2021 overføres også til den nye ordningen. Medlemmenes pensjonsrettigheter vil bli 
ivaretatt og skal innrapporteres i den nye ordningen fra 1.1.2021.» 
 
ABBR har blitt informert om at det per i dag kun er ABBR som deltaker i den nye 
pensjonskassen. Endringen medfører at:  

• det blir en vesentlig økning i forsikringspremien for ABBR fra 2020 til 2021.  
• satsen for administrasjonstillegg går opp fordi det nye fellesskapet er et lite fellesskap 

(kun ABBR), stordriftsfordelene reduseres 
• satsen for administrasjonsreservepremien øker 
• satsen for tidligpensjon går opp 

 
Våre eierkommuner har drøftet brevet fra KLP og ønsker at dagens pensjonsordning i KLP 
varsles oppsagt. Brannsjefen har derfor i brev datert 29.09.2020 varslet KLP om at ABBR 
ønsker å si opp pensjonsordningen fra 1.1.2021.  
 
Det er generelt krevende å budsjettere hva en fremtidige pensjonspremie kan bli, da det vil 
være usikkerhet knyttet til flere av de parameterne som påvirker beregningen og utviklingen 
av pensjonspremien. I forbindelse med en overføring av ordningen til Bærum kommunale 
pensjonskasse tilbyr pensjonskassen seg å sette sammen ett forenklet «tilbud».  Dette 
«tilbudet» kan gi en vurdering av ordningens gjeldende premieprosenter, serviceapparat, og 
vil bygge på de premiesatser Bærum kommune har i dag, samt konsekvensene ved at ABBR 
IKS inngår i ordningen. Det legges opp til at dette «tilbudet» kan fremlegges i forkant av 
styrets møte den 14.10.2020. For øvrig er det viktig å være oppmerksom på at det i 
pensjonssammenheng så er Bærum kommunale pensjonskasse en betydelig mindre aktør 
en KLP med de fordeler og ulemper dette kan medføre.  

 
Hvilken ordningen skal ABBR legges innunder 
Eierne ved kommunedirektørene har drøftet om pensjonsordning skal overføres til Asker 
kommunale pensjonskasse (AKP) eller Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) og har 
kommet til at BKP skal ta inn ABBR i sin pensjonsordning.  
 
Asker kommune begrunner dette ut i fra følgende:  
«Asker kommune har hele tiden gått ut i fra at Bærum kommune er den største eieren i 
ABBR, og at det Bærum kommunale pensjonskasse som eventuelt må ta over 
administrasjonen av pensjonsordningen. Ut over det formelle har vi også gjennom prosessen 
i fjor knyttet til avtalen med KLP oppfattet at det var tiltenkt at Bærum kommunale 
pensjonskasse ville ta over hvis det viste seg å bli nødvendig.» 
 
Bærum kommune er positive til en eventuell overføring til Bærum kommunale 
pensjonskasse. Pensjonskassens styre har muntlig bekreftet at de er positive til denne 
overføringen.  Grunnet størrelse på eierandel, den korte tidsfristen og stipulerte plan, har 
eierkommune lagt til grunn at pensjonsordningen må overføres til Bærum kommunale 
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pensjonskasse. Isolert betraktet kan en overføring til BKP også bety en noe lavere 
pensjonspremie for ABBR, da BKP har et større fellesskap enn AKP.  
 
Hva har dette å bety for de ansatte 
For de ansatte i ABBR vil det ikke bli noen endring i hva de har krav på i pensjon. De ansatte 
har imidlertid medlemsfordeler som gode betingelser på lån, sparing og forsikring hos KLP. 
 
KLP har informert at følgende vil gjelde for de ansattes medlemsfordeler, dersom Bærum 
kommunale pensjonskasse blir vår nye pensjonsleverandør:  
 
Forsikring: Betingelsene endres ved hovedforfall. 
Bank: Betingelsene endres ved refinansiering eller opptak av nytt lån. 
IPS: Ingen endring i forvaltningskostnaden inntil videre.   
 
 
Bærum kommune har meldt at Storebrand har tilsvarende «private ordninger» som de 
ansatte i ABBR vil kunne benytte seg av. Ordningene og betingelsene kan være noe 
forskjellige fra KLP og fremkommer av BKPs hjemmeside, se lenke til Bærum kommunale 
pensjonskasse: Bærum kommunale pensjonskasse 
 
Saksgang/videre prosess 
KS sin tariffavtale sier at den enkelte forsikringstaker kan si opp avtalen om tilslutning til 
fellesordningen med tre måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt. Endelig vedtak om 
flytting skal skje senest innen 1.12. Det vises til HTA kapittel 2 som omhandler pensjonsforhold. 
 
I henhold til selskapsavtalens §6, 4. avsnitt, strekpunkt 7 er det representantskapet som skal 
vedta pensjonsordningen for ABBR IKS. Dette innebærer at det må fattes et vedtak i et 
ekstraordinært møte i representantskapet innen 30. november, slik at eventuell endelig 
oppsigelse er KLP i hende innen 1.12.2020.  
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1 - Brev datert 28.05.2018  - fra KLP 
Vedlegg 2 - Brev datert 21.10.2018 - fra ABBV 
Vedlegg 3 - Brev datert  20.12.2019 - fra KLP 
Vedlegg 4 - Brev datert 28.08.2020 - fra KLP 
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 Referatsaker -  Evaluering av prosjektet " Vårt nye brannvesen" :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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TERTIALRAPPORT 2/2020 
Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannsjefen anbefaler styret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler representantskapet å ta tertialrapport 2-2020 til orientering.  
 
 

1. Saksutredning 
 
Også årets andre tertial har vært sterkt preget av Koronapandemien. 18. mai gikk beredskap 
heltid tilbake til vanlig turnus. Etter sommerferien ble det åpnet for at alle som ønsket kunne 
jobbe fra kontorarbeidsplass, men at det kunne avtales hjemmekontor med nærmeste leder. 
Vi holder fortsatt beredskap heltid og dagtidsansatte ganske adskilt. 
 
Koronapandemien har medført at det er mange mål vi ikke vil nå i 2020. Særlig 
brannforebyggende avdeling ligger etter med planlagte tiltak pga koronakontorsituasjonen. 
De har imidlertid gjennomført mange alternative brannforebyggende tiltak. 
 
Vi er ikke kjent med at noen har omkommet i brann, eller som følge av påførte brannskader 
hittil i år i Asker og Bærum. En person fikk alvorlig skader i en brann i Bærum i første tertial. 
En person omkom i en trafikkulykke i Asker i februar. Fire personer har omkommet ved 
drukning i Asker og Bærum. Antall drukningsulykker er uvanlig høyt og bekymringsfullt.  
 
Vi har ikke hatt skader på ansatte, eller noen alvorlige nesten ulykker i andre tertial.  
 
For annet tertial er totalt fravær på 3,1%. ABBR har sett et nedgang i sykefraværet i 
forbindelse med Koronaepidemien, hvor sykefraværet gikk ned fra 12. mars 2020. Dette 
gjelder særlig korttidsfraværet.   
 
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 12,7 mill. i forhold til budsjett (se vedlegg 1). 
Hovedårsaken til avviket skyldes  
 

• Økte alarminntekter 
Det gjøres oppmerksom på at det har kommet signaler om at Bærum kommune 
kommer til å si opp sine heis og innbruddsalarmer. Disse alarmene utgjør en årlig 
inntekt på til sammen kr. 1,3 mill. Asker kommune har gitt innspill på at de ønsker at 
ABBR betjener deres heisalarmer. Det gir en inntekt på rundt 0,2 mill.  

• Reduserte lønnskostnader grunnet delvis ubesatte stillinger, utsatt lønnsoppgjør, 
samt redusert bruk av overtid og ekstravakter 
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• Reduserte pensjonskostnader grunnet en forventet lavere lønnsvekst i 2020 enn 
tidligere forventet (ref. koronapandemi) 

• Husleiefaktura vedr. Røyken brannstasjon ikke mottatt fra Asker kommune  
 
Det er avholdt møte med Asker kommune vedr. de inntektsbringende oppgavene som 
røyken brannstasjon utfører per i dag. Fra 1.1.2020 vil Asker kommune håndtere avtale om 
vaktmestertjenester og hjulskift selv, men ønsker at ABBR skal utføre kum og hydrantkontroll 
(0,5 mill.).  
 
Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 0,4 mill. i forhold til budsjett (se  
vedlegg 2). Dette skyldes at vi ikke er helt i mål med oppgradering av skogbranncontaineren 
per 2.tertial, samt at egenkapitalinnskuddet til KLP ble lavere enn forventet.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Driftsregnskap 2. tertial 2020 
Investeringsregnskap 2. tertial 2020 
Forenklet tertialrapport 2-2020 
 



10/20 Tertialrapport 2/2020 - 20/00617-1 Tertialrapport 2/2020 : Forenklet tertialrapport 2-2020

Forenklet tertialrapport 2-2020 
Asker og Bærum brannvesen IKS 

 
 

 
 
. 
 

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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Brannsjefen sammendrag:  
Også årets andre tertial har vært sterkt preget av Koronapandemien. 18. mai gikk beredskap heltid tilbake til vanlig turnus. Etter sommerferien 
ble det åpnet for at alle som ønsket, kunne jobbe fra kontorarbeidsplass, men at det kunne avtales hjemmekontor med nærmeste leder. Vi 
holder fortsatt ansatte som tjenestegjør i beredskapsavdelingen heltid og dagtidsansatte ganske adskilt. 
 
Koronapandemien har medført at det er noen mål, som ikke blir mulig å nå i 2020. Særlig brannforebyggende avdeling ligger etter med 
planlagte tiltak pga koronapandemien. De har imidlertid gjennomført mange alternative brannforebyggende tiltak. 
 
Vi er ikke kjent med at noen har omkommet i brann, eller som følge av påførte brannskader hittil i år i Asker og Bærum. En person fikk alvorlig 
skader i en brann i Bærum i første tertial. En person omkom i en trafikkulykke i Asker i februar. Fire personer har omkommet ved drukning i 
Asker og Bærum. Antall drukningsulykker er uvanlig høyt og bekymringsfullt. ABBR har styrket sin beredskap i forhold til druknings- og 
redningsulykker i vann. Ny brann- og redningsbåt på Tofte brannstasjon ble satt i drift i mai. Ny brann- og redningsbåt ble satt i beredskap ved 
Røyken brannstasjon like før årsskiftet. Vi har ikke hatt skader på ansatte, eller noen alvorlige nesten ulykker i andre tertial.  
 
For annet tertial er totalt fravær på 3,1%. ABBR har sett et nedgang i sykefraværet i forbindelse med Koronaepidemien, hvor sykefraværet gikk 
ned fra 12. mars 2020. Dette gjelder særlig korttidsfraværet.   
 
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 12,7 mill. i forhold til budsjett (se vedlegg 1). Hovedårsaken til avviket skyldes  
 

• Økte alarminntekter 
• Reduserte lønnskostnader grunnet delvis ubesatte stillinger, utsatt lønnsoppgjør, samt redusert bruk av overtid og ekstravakter 
• Reduserte pensjonskostnader grunnet en forventet lavere lønnsvekst i 2020 enn tidligere forventet (ref. koronapandemien) 
• Husleiefaktura for Røyken brannstasjon er ikke mottatt fra Asker kommune  

 
Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 0,4 mill. i forhold til budsjett (se vedlegg 2). Dette skyldes at vi ikke er helt i mål med 
oppgradering av skogbranncontaineren per 2.tertial, samt at egenkapitalinnskuddet til KLP ble lavere enn forventet.  
 
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 i år 

Merknad 

 
Særskilte utfordringer  

 Kulturutvikling - utvikle kjerneverdier og en ny visjon   X Dette arbeidet er forsinket på grunn av 
koronapandemien og forsinket lokalt 
lønnsoppgjør.  

 Konsolidere, implementere og evaluere prosessen med å etablere 
ABBR 

  X Disse oppgavene har blitt forsinket på 
grunn av håndtering av Korona-
pandemien. Evalueringen er ferdig, 
men vi blir antagelig ikke ferdig med 
oppfølging av evalueringen i 2020. 

 Prioritere, effektivisere og digitalisere administrativt arbeid  X  Koronapandemien har bidradd positivt i 
forhold til digitalisering. Disse 
utfordringene er ikke et utfordringene 
som skal nås en gang, men 
utfordringer vi skal arbeide med i flere 
år fremover. 

 Lederutvikling: personalledelse og innsatsledelse   X Det vil bli planlagte, men ikke 
gjennomført et 2 dagers lederkurs 
løpet av 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:     Koronapandemien har også bidradd 
positivt i forhold til denne utfordringen. 

- Opplæring i fagsystem (GAT, Simployer, Locus, StarLeaf)   X Dette har blitt utfordrende i forhold til 
sammenslåing og harmonisering av 
rutiner. I tillegg har Koronaepidemien 
vanskeliggjort opplæring.  

- Bruk av videokonferanse for å redusere tidsbruk og unødig 
kjøring 

X   I løpet av Koronaepidemien har vi blitt 
gode til å bruke vårt 
videokonferansesystem 

- Utvikle bedre interne informasjonssystem  X  Vår internettside bruker nå aktivt av 
mange i ABBR, men vi mangler fortsatt 
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gode rutiner for å få lagt ut de riktige 
sakene. 

 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 3. tertial. 

 Feiing av fritidsboliger  X   
 Trygg hjemme – utsatte grupper  X  Arbeidet har blitt forsinket på grunn av 

koronapandemiene, men mange 
alternative tiltak har blitt gjennomført. 

Målstyringsdokumenter  
 Utarbeide tertialrapporter og brannsjefens virksomhetsrapport  X   
 Utarbeidelse av økonomiplan for 2021 – 2024 med budsjett samt 

handlingsplan for 2021. 
 

 X   
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«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. 

 
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 (befolkningsundersøkelse), 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 Arbeidet med risikokartlegging av de 

særskilte brannobjektene har blitt 
forsinket med bakgrunn i 
koronapandemien. Vi har god framdrift i 
høst, men vi vil ikke klare å sluttføre 
arbeidet i 2020. 
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 Gjennomføre natt-/kveldskontroller på utvalgte bo- og 
behandlingsentre og hoteller. Erfaringer og informasjon etter 
kontrollene skal tilflyte alle objekter i samme kategori. 

 X  Koronapandemien har medført at natt-/ 
kveldskontroller ikke vil bli gjennomført, 
da det ikke er ønskelig med unødig 
eksponering ved disse objektene. Som 
en erstatning utarbeider vi et felles 
informasjonsskriv til våre bo- og 
behandlingssentre  

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

 X  Tiltaket erstattes med risikokartlegging 
ved ungdomsskolene som gjennomføres 
i 3. tertial 

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

 X  Tiltaket gjennomføres ved at det 
utarbeides en oversikt for kategorien 
omsorgsboliger i begge kommuner. 

 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 er 
gjennomført opplæring i brannslokking 
med beboerne i Holmsbu. Vi er i gang 
med risikokartlegging av objektene I 
Follestad Næringspark. 

 Det skal gjennomføres ca 20 tilsyn med gassanlegg  X  Det er utarbeidet en oversikt over anlegg 
med farlig stoff i den nye brannregionen. 
Vi gjennomfører tilsyn med et utvalg 
gassanlegg i 3. tertial.  

 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. Vi 
deltar i den nasjonale tilsynsaksjon med 
avfallsanlegg i oktober. Aksjonen 
gjennomføres i samarbeid med 
Fylkesmennene. 

 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  I sommer hadde vi fokus på 
brannsikkerheten i båthavner/ 
båtforeninger, campingplasser, 
tettstedene (i begge kommuner), samt et 
utvalg verksteder/dekkeforhandlere i 
Asker kommune. Vi var ute på til 
sammen ca120 befaringer. 
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Vi gjennomfører en informasjonskveld for 
styrer i boligselskaper i høst. 
Informasjonskvelden våren 2020 ble 
avlyst med bakgrunn i Koronapandemien 

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

 X  Med bakgrunn i gjennomført kartlegging 
planlegger vi å utarbeide generell 
informasjon som sendes alle boligblokker 
i brannregionen 

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

  X Dette arbeidet vil ikke bli prioritert i 2020.  

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 for bruk av BRIS i det 
forebyggende arbeidet utarbeides av 
BRIS-gruppen innen 31. desember 2020. 
Rutine ferdig og 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  Omfanget av arbeidet er uforutsigbart 
fordi det avhenger av antall hendelser. 
Koordinator i avdelingen bistår i arbeidet 
for en periode og resten av seksjon PUI 
inkluderes i større grad. 
 

 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. Arbeidet 
legges trolig til HP 2021. 

 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. 
Legges trolig til HP 2021 som forslag. 

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

     X  Opplæring for to «ambassadører» i B-L-
T i for hver seksjon er planlagt. Det er 
valgt ut et tema fra hver seksjon, der B-
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L-T skal benyttes for å forbedre det 
forebyggende arbeidet. 

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

  X Arbeidet har vist seg mer komplekst enn 
først antatt og vil ikke bli utført i 2020.  

 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 
 

 Både standardskjema og skreddersøm 
fra Prokom vurderes mht. behov, og 
innføres trolig i løpet av 2020. 

 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    
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.  Planene er i tillegg endret 
noe. Dette skyldes Koronapandemien. Vi 
planlegger likevel med at alle som skal få 
besøk i år får minimum ett besøk. Det 
kan være at besøk etter tredje gangs 
varsel blir utsatt til starten av 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. Alle 
barnehager har fått tilbud også i 
brannvernuka. Digitalt tiltak. 

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

 X  Alle har fått alternativt webinar-tilbud 
fordi det var få påmeldte på grunn av 
koronapandemien. ABBR valgt å gå for 
en løsning. 

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

 X  En gruppe arbeider med en webinar- 
løsning grunnet koronapandemien. 

 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  Vi har vært igangsettere for nasjonale 
kampanjer som «Åpen dag», 
«Brannvernuka» m.m. Vi er en ressurs 
både lokalt og på nasjonalt nivå i dette 
arbeidet. 

 Lokale arrangement 
Vi skal delta ved lokale arrangementer der kommunene er 
bestillere. Det skal gis informasjon og opplæring rettet mot 

 X  Vi er forberedt og deltar på det vi har 
mulighet til. Både Toftedagene og 
Sandvika byfest er avlyst på grunn av 
Koronapandemien. 
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befolkningen i begge kommunene, herunder innbyggertorg og 
eldresentre. 

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 vært en 
prioritert oppgave. Vi er på rekordlave 
4 aktive bekymringsmeldinger i Bærum 
og 5 aktive bekymringsmeldinger i Asker. 
I tillegg til at vi har planlagt 4 aksjoner 
mot rusboliger. Hittil i år har vi lukket 92 
saker i forhold til bekymringsmeldinger. 

 b. Det skal etableres ny samarbeidsavtale med Nye Asker  X  Avtalen er signert for begge kommuner. 
Arbeidet med implementering i Nye 
Asker er i gang. 

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

 X  Det har vært få henvendelser etter 
koronapandemien. 

 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 59 
sekunder i tidsperioden 07:00-23:00 og 
115 sekunder i tidsperioden 23:00-07:00. 
Vi er fornøyd med at vi klarte å innfri målet 
om forspenningstiden i tidsperioden 07:00-
23:00, men ikke tilfreds med at vi ikke 
innfridde målet i tidsperioden 23.00-07.00. 
Det kan se ut som det er en feil i DSBs 
dataverktøy for registering av utrykninger 
fra Tofte brannstasjon. Det har derfor ikke 
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vært mulig å beregne forspenningstid for 
deltidsstyrken i 2. tertial heller. 

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

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 

 Forskriftskrav ble innfridd til alle typer 
objekter i andre tertial fra 
heltidsbemannede brannstasjoner. Vår 
gjennomsnittlige utrykningstid til 
bygningsbranner (summen av 
forspenningstid og kjøretid var 8 minutter 
og 8 sekunder i Asker og Bærum, fordelt 
med gjennomsnitt på 10 minutter og 44 
sekunder i Asker og 7 minutter og 4 
sekunder i Bærum. 
Gjennomsnittlig utrykningstid til 
trafikkulykker var 8 minutter og 7 sekunder 
i Asker og Bærum.  
Det kan se ut som det er en feil i DSBs 
dataverktøy for registering av utrykninger 
fra Tofte brannstasjon. Det har derfor ikke 
vært mulig å beregne innsatstid for 
deltidsstyrken i 1. tertial heller. 

 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 2. 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 oppbremsingen. 
Granskningsrapporten har foreslått flere 
tiltak, som kan bidra til å redusere risikoen 
for at ABBR skal bli involvert i alvorlige 
trafikkulykker. Flere av disse tiltakene vil 
bli gjennomført, men den ekstraordinære 
situasjonen med smitteverntiltak i forhold 
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til Koronapandemien gjør at noen tiltak vil 
være vanskelig å gjennomføre i år.  

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 
deltakere. Det er utarbeidet ny 
øvelsesstruktur for alle heltids 
brannstasjoner som implementeres i tredje 
tertial.  

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 er behov for å jobbe 
mer med videreutvikling og 
implementering av operativ ledertrening i 
ABBR. Som en følge av den 
ekstraordinære Koronasituasjonen, har 
det ikke vært administrativ kapasitet til å 
arbeide med dette i verken 1. tertial eller 
2. tertial.. 

13 Gjennomføre operativ ledertrening på ulike nivå.  X  Dette blir det jevnlig øvet på i ulike 
øvelser. 

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 er engasjert 
i at disse arbeidsgruppene opprettholdes. 
På grunn av Koronapandemien og 
restriksjoner med felles møter og 
samlinger, har det vært vanskelig å 
opprettholde aktiviteten i disse 
arbeidsgruppene. 

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. 
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Tilsvarende øvelse for deltidsmannskaper 
ble gjennomført i 2019. 

17 Gjennomføre kurs i medarbeidersamtaler for ledere av 
beredskapsavdelingen  

  X Dette kurset er ikke gjennomført. Det var 
planlagt å inngå i faguken for 
brannmestere og brigadeledere, som 
skulle gjennomføres høsten 2020.  
 

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. Det kan suppleres 
med at vi fikk tilgang til ett nytt stort objekt 
på Bekkestua i andre tertial, som vi vil ha 
glede av resten av 2020 og forhåpentligvis 
også i deler av 2021. Deltid gjennomførte 
tidligere nedbrenningsøvelser som en 
viktig del av opplæringen i hele kjeden ved 
husbrann. Dette tillates ikke lengre, gode 
alternativer ikke mulig å finne. De øver i 
dag kaldt i lokaler hos Statkraft på Tofte 
og enkle varme øvelser i Oredalen.  

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. 

20 Gjennomføre øvelser og opplæring på nye felles rutiner i ABBR  X  På tross av Koronapandemien og innførte 
smitteverntiltak, har det vært høy 
øvelsesaktivitet og praksis etter 
utarbeidede rutiner. Brigadelederne og 
brannmesterne har vært særdeles dyktige 
til å opprettholde høy aktivitet med øvelser 
og opplæring gjennom hele første tertial 
og andre tertial. Øvelser for deltid er 
gjennomført nesten som normalt. 

 
Mål markedsavdelingen  
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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   Vi har nådd målet på 3% vekst fra revidert 
budsjett. I tillegg estimerer vi en 
merinntekt på ca 1,5 mill. Årsaken er at vi 
har fått en stor andel av Røyken og Hurum 
sine alarmkunder over til ABBR og at 
prisene er harmonisert. I tillegg har vi fått 
noen store nye kunder (boligsameier). 

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

 X  Vi er med det meste av implementeringen. 
Dette har resulterer i nye rutiner og 
oppgaver.  

23 Utarbeide nytt offentlig anbud for installatørsamarbeid  X  Er under arbeid. Anbudet skal legges ut 
15. november.  

24 Gjennomføre tiltak for å redusere antall unødige utrykninger  X  Jobbes aktivt med gjennom hele året, 
spesielt avvik som blir meldt inn 
fortløpende. 

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

 X  Det har så langt bare vært en 
oppgradering fra leverandørens siden i 
2020 pga Koronapandemien og anbud på 
nytt oppdragshåndteringsverktøy. 

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  Der er god leveranse på dette målet. Vi 
har stor fokus på å levere god kvalitet på 
saks- og kundebehandlingen. 
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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 
 

 Tilbudsforespørsel vil bli sendt til 3 
leverandører i uke 38. Målet er å etablere 
en digital innsynsløsning innen utgangen 
av  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  ABBR har fått avsluttet og klargjort sine 
baser for overføring. Den første basen 
som vil bli overført er ESA (2015-2019). 
Etter dette gjenstår det å teste at alt 
fungerer som det skal, at alle data som 
skal overføres har blitt med og at 
tilgangsstyring og sikkerhet er ivaretatt. 

30 Planlegge elektronisk uttrekk fra Documaster for oversendelse til 
arkivdepot. 

 X  Det er ikke alle arkivdepot som er rigget 
for å ta imot elektroniske filer, så det 
jobbes med å utrede hvilke alternativer vi 
har. Det er ønskelig at vi får avtale med et 
depot som kan ta imot både papirarkiv og 
elektronisk arkiv.  

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

 X  Dette punktet henger sammen med punkt 
30. Bærum kommune har vært på befaring 
i vårt fjern arkiv på Bekkestua, hvor det 
står arkivmateriale tilhørende Bærum 
brannvesen (dokumenter før 1999). 
Bærum kommune vil i løpet av høsten 
overføre alt materiale til sitt arkiv. Asker 
kommune vil bli forespurt om hente 
arkivmateriale tilhørende Asker 
brannvesen (dokumenter før 1999).   

32 Utvikle modulbasert lederutviklingsprogram med tilhørende KS-
dokumenter. 

  X Det er vedtatt å gjennomføre 
lederutviklingskurs ledergruppen, men ikke 
endelig omfang. Det er besluttet at det 
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skal utarbeides en tilbudsinnbydelse til tre 
ulike aktører innen fagområdet i oktober 
2020. Denne prosessen vil sannsynligvis 
forskyve kursgjennomføringen til 2021.   

33 Kartlegge kompetansekrav per avdeling med tilhørende GAP 
analyse. 

 

  X På ledergruppens strategisamling i august 
2020 ble det besluttet å utarbeide en 
kompetanseplan og en gap-analyse for 
alle avdelinger. Dette arbeidet er ikke 
påbegynt. Vi har vurdert ulike leverandører 
av kompetansekartleggingsverktøy. Det er 
p.t. besluttet at det ikke skal investeres i et 
slikt system. 

34 Digitalisere lønnsprosesser, herunder sykemeldinger   X Sykemeldinger og foreldrepermisjoner er 
digitalisert. Overføring av fravær fra GAT 
til HRM vil bli igangsatt i løpet av året. Vi 
vil samtidig se på løsning for automatisk 
innhenting av sykemeldinger fra Altinn til 
GAT. Sykemeldinger skal ikke overføres 
fra GAT til HRM da de hentes inn til HRM 
direkte fra Altinn. Vi venter på mulig 
løsning for enkelt håndtering av lønnsbilag 
i Visma HRM, før vi jobber videre med 
dette. Dette utsettes til 2021. 

35 Arrangere åpen dag for kvinner som ønsker å bli brannkonstabel 
 

  X På grunn av Koronapandemien-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  Testing og implementering av ulike 
automatiske prosesser innenfor 
regnskapsområdet vil bli utført i løpet av 
3. tertial. Det vil videre være en løpende 
oppgave å se på prosesser som kan 
robotiseres, og dermed frigjøre tid hos den 
enkelte medarbeider. En ansatt i 
avdelingen har fulført et «Robotic Process 
Automation» sertifiseringskurs på 
grunnleggende nivå.   
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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 AMU1-2020.  

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

40 Ikke mer enn 10 skader på materiell, inklusiv skader på brannbiler   X  Det er registrert 4 mindre skader samt en 
bremsesvikt på brannbiler pr. andre tertial 
2020.  

41 Følge opp handlingsplan for BHT.  X  ABBR forholder seg til avtalt 
handlingsplan med BHT. Statusmøte ble 
gjennomført i juni 2020, og 
planleggingsmøte av årets 
røykdykkersertifiseringer ble gjennomført i 
august 2020. BHT deltar på alle AMU-
møter og har vært leid inn på 
verneombudssamling i september.  

42 Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg  X  Det er bare gjennomført ett fysisk AMU-
møte i januar 2020 og ett i september 
2020 på grunn av Koronapandemien. Det 
har blitt gjort avklaringer underveis på 
elektronisk kommunikasjon.   
AMU som eiere av evalueringen av 
sammenslåingsprosessen fikk presentert 
rapporten 22. september 2020.  

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

 X  På grunn av Koronapandemien-
situasjonen er det ikke gjennomført 
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vernerunder som planlagt 2. 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. 
Noen saker går over frist og 
bemanningsutfordringer deltid er ikke løst.  

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 er halvt årsverk som HMS-
ansvarlig. HMS-ansvarlig har ikke fått 
levert dette HMS-arbeid på grunn av 
manglende opplæring samt bemannings- 
og avtaleutfordringer for deltid.  

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

 X  Det jobbes kontinuerlig med tett 
oppfølging av ansatte som er sykmeldt 
eller i fare for å bli sykmeldt. Digitalisering 
av sykefraværsoppfølging i NAV medfører 
tettere dialog mellom sykmeldt 
arbeidstaker og nærmeste leder.  

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

 X  For annet tertial er totalt fravær på 3,1%. 
ABBR har sett et nedgang i sykefraværet i 
forbindelse med Koronaepidemien, hvor 
sykefraværet gikk ned fra 12. mars 2020. 
Dette gjelder særlig korttidsfraværet.   

50 Utarbeide handlingsplan for AMU 2020 X   Handlingsplan for AMU 2020 ble 
utarbeidet og godkjent på AMU 1-2020.  
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Behandles av Møtedato 
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ETISKE RETNINGSLINJER - ASKER OG BÆRUM BRANN 
OG REDNING IKS 
Brannsjefens forslag til vedtak: 
Brannstyret tar brannvesenets etiske reglement til orientering 
 
Saksfremlegg 
Asker og Bærum brann og redning legger stor vekt på redelighet, ærlighet og 
åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte har plikt til å etterleve dette prinsippet. 
Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den 
enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for ABBR. Alle plikter 
lojalt å holde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for ABBR sin 
virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er 
truffet. 
 
Dette er første linje i de etiske retningslinjene for Asker og Bærum brannvesen IKS. De 
komplette retningslinjene ligger vedlagt sammen med noen av de andre dokumentene i 
vårt HMS- og kvalitetssystem som kan være relevant for styrets vurdering av vårt etiske 
reglement. 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:  
Etiske retningslinjer 
Utlån av biler og materiell 
Reglement for kjøring med privat bil i tjeneste 
VELKOMMEN nyansatte 
Sosiale medier 
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Etiske retningslinjer
Publisert 05.01.2017 av Simployer
Sist endret 01.01.2020 av Simployer
#17

Personalhåndbok/ Overordnede retningslinjer/ Etiske retningslinjer

Asker og Bærum brann og redning legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin
virksomhet. Alle ansatte har plikt til å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets
fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin
virksomhet for ABBR. Alle plikter lojalt å holde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for
ABBR sin virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.

Medarbeidere skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til
brannvesenet. De skal derfor ta aktivt avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.

ABBR`s ansatte skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å
påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander,
men også andre fordeler, f.eks. i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Gaver
av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster o.l. anses ikke som slik påvirkning.

Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over ABBR`s retningslinjer, skal
brannsjefen kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som
redegjør for ABBR`s regler om dette.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og
informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet å imidlertid ikke utvikles slik at den
påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av ABBR. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje
etter særskilt vedtak eller etter brannsjef/styreleders avgjørelse.

ABBR`s ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom ABBR`s
interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av
forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller
forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med brannsjefen.

Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være:

Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver, egen virksomhet eller arbeidskolleger.
Lønnet biverv som kan påvirke ens arbeid i ABBR.
Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den
enkelte arbeider med i brannvesenet.
Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en 
konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til ABBR`s virksomhet.
Familiære eller andre nære sosiale forbindelser.

Bruk av ABBR`s maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte
retningslinjer.

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må
respekteres og ikke brukes til personlig vinning.

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for ABBR, skal være korrekt og pålitelig.

Egne synspunkter og interesser skal åpent fremmes tjenestevei eller gjennom
tillitsmannsapparatet, ikke underhånden gjennom kontakt med kommunenes administrasjon,
politikere eller media, eller som sladder.

Utskriftsdato 20.05.2020 - NB! Papirversjon oppdateres ikke
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Konflikter skal søkes løst på  et lavest mulig nivå, helst mellom de involverte. Om nødvendig
bringes tillitsmannsapparatet og/eller ledelsen inn i bildet.
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Utlån av biler og materiell
Publisert 13.03.2018 av Arnstein Johnsrud
Sist endret 02.01.2020 av Marte Kristoffersen
#1346

Kvalitetshåndbok/ Beredskap/ Biler/Båter/ Utlån av biler og materiell

Brannvesenets materiell kan lånes ut etter tillatelse fra
Innsatsleder.

Eventuelt etter avtale med brannmester på gjeldende stasjon. Beredskapsmateriell lånes som regel
ikke ut. Slikt utlån må alltid godkjennes av Innsatsleder.

Følgende regler skal praktiseres:

1. Materiell lånes ut for å avhjelpe en nødsituasjon der en løsning haster. Utlån av annen karakter
godkjennes av avdelingssjef beredskap.

2. Utlån føres i utlånsbok. Utlånet angis ved lånerens navn og adresse, og skal før låneren
kvitterer, være påført hva utstyret skal brukes til og tilbakeleveringstid. Låneren kvitterer og
brannmester signerer utlånsboka.

3. Materiell som etterlates på brann/skadested ansees utlånt. Det skal loggføres i
utrykningsrapporten hva som er utlånt (nummer på pumpe og slanger) og hvem som har lånt det
(navn og telefonnummer). Det skal også loggføres hvem som har lånt det ut fra oss. Utlåner
(brannmester eller fungerende brannmester) har ansvaret for at materiellet blir levert tilbake.

Bil 20 (Toyota Hiace) og bil 40 (Mazda CX 5) kan benyttes i tjeneste, og disponeringen skal føres i
Outlook og kjørebok skal skrives. 

Bil 30 (VW transporter) kan benyttes av verks-/stasjonsmester i sin tjeneste. Bil 30 (VW
transporter) er et beredskapskjøretøy, hvor man ikke kan benytte dette hvor avstanden til
Bekkestua brannstasjon overstiger en times kjøretid. I tilfeller hvor det er nødvendig å benytte bil
30 i tjeneste med høyere avstandstider, skal bil 20 (Toyota Hiace) reserveres av
beredskapshensyn.

Brukere av ABBR’s kjøretøy har ansvar for at disse er rene både innvendig og utvendig etter bruk.
Hvis tankmåleren viser mindre enn ¾ tank, skal tanken toppfylles med drivstoff før de parkeres.

5. Ved utlån av materiell må man påse at den som låner har nødvendig opplæring.
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Bilgodtgjørelse/Reglement for kjøring med
privat bil i tjeneste - Bilavtale
Publisert 05.01.2017 av Simployer
Sist endret 01.01.2020 av Arnstein Johnsrud
#85

Personalhåndbok/ Tjenestereiser/bilgodtgjørelse/ Bilgodtgjørelse/Reglement for kjøring med privat
bil i tjeneste - Bilavtale

Avtale om plikt til å stille bil til disposisjon

Følgende avtale vedr. plikt til å stille bil til disposisjon skal signeres av ansatt og brannsjef.

Reglement for kjøring med privat bil i tjeneste

Generelt

Dette reglementet gjelder for alle ansatte i Asker og Bærum brann og redning og trådde i kraft
01.01.99.
Reglementet bygger på kap. 4 i den sentrale særavtalen vedrørende reise-regulativ, SGS nr. 1001.

Tillatelse til å kjøre med privatbil i tjeneste

Brannsjefen er bemyndiget til å tillate bruk av privatbil i forbindelse med tjenestereise.  Med
tjenestereise forstås oppdrag for ABBR som må utføres på annet sted enn det ordinære
arbeidssted, eller ved reise mellom flere arbeidssteder.

Den som får tillatelse til bruk av privatbil i tjenesten, plikter i nødvendig utstrekning å ta med
andre personer som passasjerer.  Bruk av tilhenger og/eller frakt av tungt utstyr skal være avtalt.

Alminnelig samtykke til bruk av privatbil i tjenesten knyttes som hovedregel til stilling, hvor
arbeidets art betinger en regelmessig bruk.  Den som er bemyndiget til å tillate bruk av privat bil i
tjeneste, skal til enhver tid kunne dokumentere hvem som er gitt alminnelig samtykke til slik
bruk.

Enkeltsamtykke til bruk av privatbil knyttes til sporadisk kjøring hvor dette er fordelaktig vurdert i
forhold til andre transportmidler.

Fri skyss

Arbeidstaker får ikke skyssgodtgjørelse ved fri skyss.
Hvor det er hensiktsmessig, kan arbeidsgiver stille skyssmiddel til disposisjon. Arbeidstaker er da
forpliktet til å benytte dette.

Avtale om plikt til å stille bil til disposisjon

Brannsjefen og den enkelte arbeidstaker kan inngå avtale om at arbeidstakeren har plikt til å stille
bil til disposisjon for arbeidsgiver i forbindelse med utførelsen av sine arbeidsoppgaver.  Som
kompensasjon for ovennevnte forpliktelse er avtalt en godtgjørelse på kr. 18.000,- pr. år, kr.
1500,-  pr. mnd.

I tillegg godtgjøres antall kjørte kilometer basert på kjørebok og registrering av totalt kjørte km i
MinGat.

ABBR og arbeidstaker kan inngå avtale om forholdsmessig innkorting av ovennevnte godtgjørelse
dersom bil ikke kan stilles til disposisjon i 10 arbeidsdager eller mer i løpet av kalenderåret.

Utskriftsdato 27.05.2020 - NB! Papirversjon oppdateres ikke
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Det forutsettes at ansatte som har inngått denne avtalen ikke benytter ABBRs tjenestebiler.

Tjenestebiler

ABBR har flere tjenestebiler til disposisjon for de ansatte. De som ikke har avtale om å stille bil til
disposisjon bruker normalt tjenestebiler. Det forventes koordinering av bruk av tjenestebiler, og at
all bruk reserveres og planlegges i Outlook. Unntaksvis kan privat bil benyttes. Da gis det
kilometergodtgjørelse for antall kjørte kilometer.

Kjørebok skal fylles ut.

Endring av satser

Partene er enige om at satsene og godtgjøringene i reiseregulativet - som er fastsatt i samsvar
med tilsvarende satser og godtgjøringer i statens reise-regulativ - skal endres fra samme tidspunkt
som det skjer endringer i statens reiseregulativ. Kommunenes Sentralforbund underretter styret
om slike endringer så snart de foreligger. 

Kjørebøker

Alle som krever godtgjøring for bruk av privatbil i tjenesten plikter å føre kjørebok.  Direkte
kjøring mellom hjem og arbeidssted anses ikke som tjenestereise.

Kjøreboken skal inneholde dato, kjørerute (alle besøkte steder/virksomheter) formål med
tjenestereisen, bilens kjennetegn, daglig kilometerstand, antall kjørte kilometer og eventuelt navn
på passasjer.

I tjenestebilene er det kjørebøker som skal fylles ut med overnevnt informasjon ved hver
tjenestereise. 

Kontroll

Brannsjefen eller den han bemyndiger plikter å føre kontroll med tjenestebilordningen.  Én gang
pr. år skal foretas en vurdering av behovet for å pålegge plikt til å stille bil til disposisjon, jfr. pkt.
4.
Før utbetaling finner sted, skal kjørebøkene/skjemaene kontrolleres, attesteres og anvises.

Utbetaling

Utbetaling foretas månedlig ved innlevering av oppgjørsskjema basert på føring av kjørebok /
skjema, og registrering av totalt kjørte km i MinGat.  Krav om godtgjøring skal fremsettes så snart
som dette er praktisk mulig (påfølgende måned).
Den som mottar godtgjøring i henhold til pkt. 4 plikter å underrette om endrede forhold.  All
utbetaling skal skje over lønningsregnskapet.

Forsikring

Ved all kjøring med privatbil i tjeneste må bilens forsikring og avgifter være betalt.

Statens særavtale sier:

Arbeidstaker som er på reise kan få dekket utgifter ved bruk av egen bil etter fastsatte satser.

Utgangspunktet er at slike reiser skal gjennomføres på den hurtigste og rimeligste måte, så langt
dette er forenlig med utførelsen av oppdraget. Dersom egen bil skal benyttes på reisen, skal det
innhentes forhåndssamtykke til dette. Forhåndssamtykke kan gis for en eller flere reiser.

Satser

Innland

Utskriftsdato 27.05.2020 - NB! Papirversjon oppdateres ikke
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Satsen for bruk av egen bil og el-bil er kr 4,03 pr km.

Når det tas med passasjer på reisen, eller når det er nødvendig med tilhenger for frakt av utstyr og
materiell, gis det tillegg til kilometergodtgjørelsen. Det samme gjelder for kjøring på skogs-
anleggsvei, jf. satser og vilkår i særavtalen for innland § 6.

Utland

Ved bruk av eget transportmiddel i utlandet, kan det gis kilometergodtgjørelse tilsvarende satsen
som gjelder ved kjøring i Norge. Det kan også gis passasjertillegg tilsvarende satsen som gjelder
for kjøring i Norge. Jf. særavtalen for utland § 6.

Beregningsmåte

Når utgangs- og endepunkt for reisen er egen bolig beregnes kilometergodtgjørelse for hele reisen.

Når utgangs- og endepunkt for reisen er arbeidsstedet beregnes kilometergodtgjørelse fra
arbeidsstedet og tilbake til arbeidsstedet.

Når utgangspunkt for reisen er egen bolig og endepunkt arbeidsstedet, beregnes ordinær
kilometergodtgjørelse for hele reisen.

Legitimering

Kilometergodtgjørelse føres på reiseregningsblanketten. På reiseregningen gis en beskrivelse av
reiseruten med angivelse av lokalkjøring på oppdragsstedet. Beskrivelsen må være så spesifikk at
det er mulig å gi riktig godtgjørelse og kontrollere at riktig godtgjørelse er gitt.
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Gjeldende versjon er alltid tilgjengelig i den elektroniske håndboken
https://abbv.phb.no

3



11/20 Etiske retningslinjer - Asker og Bærum brann og redning IKS - 20/00474-1 Etiske retningslinjer - Asker og Bærum brann og redning IKS : VELKOMMEN nyansatte

 
VELKOMMEN SOM NYANSATT I ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING! 

 
Vi har laget dette heftet for å fortelle deg litt om brannvesenets organisasjon og oppgaver. På vår intranettside 
finner du link til alle våre reglementer, bl.a. arbeids- og permisjonsreglement, samt etiske retningslinjer som vi 
ber deg lese igjennom. Bekreftelse på gjennomlesning signeres og returneres hit.  
I tillegg finner du Taushetserklæring som vi ber deg undertegne etter at du har lest Forvaltningslovens § 13 som 
ligger vedlagt. 
 
Kontonummer, personnummer og e-postadresse må leveres så snart som mulig til undertegnede. 
Lønnsutbetaling finner sted den 12. i måneden. Timer, overtid km, osv, må registreres/godkjennes i MinGat 
innen månedens slutt for å komme med på lønn den 12. i påfølgende måned. Ved eventuelle spørsmål om lønn 
og GAT turnusprogram kan Stine E. Borgund, vår lønnskonsulent, kontaktes (tlf. 4326). 
 
 

Vi håper du vil trives hos oss! 
 

Vennlig hilsen 
ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING IKS 

 
Besøk oss gjerne på vår hjemmeside: www.abbv.no 
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Representantskapet
1 oppnevnt av Asker

1 oppnevnt av Bærum

Brannstyret 
3 oppnevnt av Asker

3 oppnevnt av 
Bærum

2 ansatte 
representanter

Brannsjef

156,95årsverk

Beredskap heltid

113 årsverk

Brigade A

27 årsverk

Brigade B

27 årsverk

Brigade C

27 årsverk

Brigade D

27 årsverk

Brigadeleder 
dagtid

1 årsverk

Beredskaps-
koordinator 
heltid/NK

1 årsverk

Drift og vedlikehold 
(stasjonsmester, 

bilmester)
2 årsverk

Beredskap 
deltid/HMS

2,3 årsverk

Vaktlag deltid 
1,2,3,4  

stasjonsmester
1,3 årsverk

Administrasjon

7,7 årsverk

Marked

8 årsverk

Forebyggende

25 årsverk

Koordinator 
forebyggende/ NK

1 årsverk

Seksjon bolig og 
innbygger

Seksjon 
virksomhet

Seksjon plan, 
utvikling og 
informasjon

Organisasjonsplan  
Asker og Bærum  

brann og redning IKS 

2020 
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Brannvesenets oppgaver 
 
Av brannlovens § 8 fremgår det at brannvesenet skal: 
 
 gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art, 
 være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner, 
 bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner 
 utføre andre oppgaver som legges til brannvesenet 
 etter anmodning, yte bistand i brann- og andre ulykkessituasjoner i  
      sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen. 

 
Av brannordningen for kommunene fremgår det at ABBR er tillagt: 
 
 drift av felles alarmsentral (110) for kommunene Asker og Bærum, 
 beredskap mot akutt forurensning,  
 drift av brannbåter i Asker og Bærum. 

  
 

Visjon og mål 
 
For brannvesenets virksomhet gjelder følgende visjon og hovedmål: 
 

Vår visjon: 
Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i - 

der ingen skal skades eller omkomme i brann! 
 

Vårt hovedmål: 
Skader og tap som følge av branner i Asker og Bærum skal ikke  

overstige 50% av gjennomsnittet i Norge, målt etter innbyggertall! 
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ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING IKS 
 
 

GJELDENDE REGLEMENTER FOR ABBR: 
 
 
Jeg bekrefter herved at jeg har lest igjennom: 
 
  
 Arbeidsreglement  

 
 Permisjonsreglement    

 
 Etiske retningslinjer  

 
 Lokal særavtale  

 
 Kompetanseavtale gjeldende (kun for beredskap)  

 
 Uniformsreglement  

 
 Ansettelsesreglement  

 
 Retningslinjer sosiale medier  

 
 Bilreglement 

  
 
 
Dato: __________________________________      ______________________________________________________________________Underskrift 
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Om taushetsplikt i ABBR (Forvaltningsloven): 
 

§ 13. (taushetsplikt).  

       Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse 
med tjenesten eller arbeidet får vite om:  

1) noens personlige forhold, eller  
2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å 

hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.  

       Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, 
med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter 
om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet 
foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.  

       Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som 
nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47.  
 

§ 13a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse).  

       Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:  
1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker,  
2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende 

kjennetegn utelates på annen måte, og  
3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig 

tilgjengelig andre steder.  
4. at opplysninger om en navngitt domfelt eller botlagt er benådet eller ikke og hvilke reaksjoner vedkommende eventuelt blir benådet til, 

gjøres kjent.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 17 des 2010 nr. 85 (ikr. 17 des 2010 iflg. res. 17 des 2010 nr. 1668).  
 

§ 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser).  

       Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:  
1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter,  
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2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, 
avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll,  

3. at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig 
arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker,  

4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon eller annen form 
for kontroll med forvaltningen,  

5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er 
truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller 
oppnevningsgrunnlag,  

6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller vedkommende 
kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller forfølgning av lovbruddet har naturlig sammenheng med 
angiverorganets1 oppgaver,  

7. at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret,  
8. at forvaltningsorganet gir et forvaltningsorgan i en annen EØS-stat opplysninger som forutsatt i tjenesteloven.  

       Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan bare bruke opplysningene i den utstrekning det 
er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet 
pålegge taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av 
taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens § 121, dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lover 6 juni 1997 nr. 35 (ikr. 1 nov 1997), 19 juni 2009 nr. 103 (ikr. 28 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 672). Endres ved lov 20 mai 2005 
nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.  

1 Skal vel være «avgiverorganets».  
 

§ 13c. (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt).  

       Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de 
kjenner og vil respektere reglene.  

       Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare på betryggende 
måte.  

       Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring av 
dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt etter en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i 
medhold av foregående punktum.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40.  
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ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING IKS 
 

TAUSHETSERKLÆRING 
 
NAVN:            ______________________________________________________ 
 
FØDSELSDATO:       ______________________________________________________ 
 
STILLING:  ______________________________________________________ 
 
TJENESTEAVD.: ______________________________________________________ 
 
Jeg er kjent med taushetsplikten etter Forvaltningslovens § 13 sammenholdt med lovens §§ 13a, 13b og 13c som jeg har 
fått kopi av. 
Jeg lover å respektere reglene, jfr. ABBR’s Arbeidsreglement § 15. 
Jeg er kjent med at det er straffbart etter straffeloven å bryte taushetsplikten. 
 
 
 
Dato: ___________________   Arbeidstakers underskrift: __________________________ 
 
ABBV’s Arbeidsreglement – vedr. § 15: 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeide for et forvaltningsorgan, er undergitt taushetsplikt etter bestemte regler i henhold til Forvaltningslovens § 13. 
Arbeidstakere i ABBV plikter å hindre at opplysninger meddeles videre til utenforstående i saker som er taushetsbelagt.  Taushetsplikten gjelder også etter at 
vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet i ABBV. 
Taushetsplikten omfatter også distribusjon av bilder tatt i jobbsammenheng.  
Ansatte i ABBV skal ikke publisere informasjon og/eller bilder som kan  

• Skade eller støte ansatte eller publikum 
• Skade arbeidsgiver 

 
Retningslinjer for bruk av sosiale medier 
(spesifisering av §15 i ABBR`s Arbeidsreglement) 

• Ingen bilder eller kommentarer fra reelle hendelser i forbindelse med jobb skal publiseres. (jmf. taushetsplikt §15 i ABBR`s arbeidsreglement) 
• Legg ikke ut bilder av andre uten deres tillatelse. 

(jmf. Åndsverkloven § 45c: ”Fotografier som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede”) 
• Vær spesielt tilbakeholden med bilder av barn. Flere barn som deltar i ABBR`s aktiviteter reserverer seg mot å bli avbildet for bruk til publisering. 
• Bilder fra øvelser og andre jobbilder som viser et positivt inntrykk av ABBR kan publiseres, men husk at alle personer som avbildes skal gi tillatelse. 
• Ansatte i ABBR skal ikke uttale seg om interne forhold som er taushetsbelagt i nettbaserte debattforum eller lignende uten tillatelse.  
• Er du i tvil om du kan publisere informasjon eller bilde(r), ikke gjør det. 
• ABBR`s logo skal kun brukes i offisiell sammenheng og ikke i privat sammenheng, for eksempel i sosiale medier.  
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FORSIKRINGER 
 
 
PENSJONSFORSIKRING 
 
I ABBR er vi med i kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 
Vi blir trukket 2 % av fast lønn og faste tillegg per måned. Pensjonsalderen varierer, avhengig av hvilken stilling vi har. Laveste 
pensjonsalder har ansatte i utrykningsstyrken med 60 år. 
 
PERSONFORSIKRINGER 
Du blir forsikret gjennom KLP med:  Yrkesskade-/ulykkesforsikring  med fritidsdekning (§ 11 i Hovedtariffavtalen).  

Forsikringen dekker i tillegg skade grunnet ulykke på direkte reise mellom hjem og 
arbeidssted, eller tjenestereise.  ABBR har utvidet denne ordningen til også å gjelde fritiden 
(kan ikke benyttes som vanlig reiseforsikring). 
 

og gjennom Gjensidige med:  Gruppelivsforsikring (§10 i Hovedtariffavtalen) 
 
FORENINGER 
 
IDRETTSLAG 
ABBV har eget bedriftsidrettslag under Norsk Brannidrettsforbund med muligheter for å delta i mesterskaper innen ski, alpint, 
fotball, sykkel, golf, eller delta i friidrett, turorientering, eller sportsfisking. Idrettslaget har også gått til innkjøp av bl.a. kano, 
bålpanne og lavvo som kan lånes ut. 
Alle ansatte kan være medlemmer og blir trukket kr 200,- i årskontingent i desember lønn. 
 
FAGFORENINGER 
Fire forskjellige fagforeninger har medlemmer hos oss. Det er Fagforbundet, Kommunalansattes Forening (KFO), NITO og 
Universitet og Høgskoleutdannedes Forbund (UHF).  
Nærmere opplysninger om kontaktpersoner etc. kan innhentes hos Stine eller Marte. 
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EGENMELDING / SYKEMELDING 
 
ABBR er en IA-bedrift. Dette medfører mange fordeler (som hjelp med tilrettelegging etc.), men også plikter for oss som 
arbeidstakere. Vi må bidra aktivt, gjennom samarbeid med lege, Nav og arbeidsgiver for å finne muligheter til å komme raskest 
mulig tilbake i arbeid i tilfelle sykdom, gjennom bl.a. utnyttelse av restarbeidsevne. 
 
Vi gjør oppmerksom på følgende regler som gjelder ifølge Folketrygdloven: 
 

• Du må ha vært ansatt i 2 måneder før du har rett til å benytte deg av egenmelding.  
• Du kan være syk v/bruk av egenmelding i inntil 8 dager sammenhengende og totalt 24 dager i løpet av 12 måneder. 
• Du kan ikke bruke egenmelding etter sykemelding uten at du først har gjenopptatt arbeidet. 
• Du kan bruke maks 8 egenmeldingsdager i løpet av 16 dager 
• Du må ha vært ansatt i 4 uker for å ha rett til sykepenger ved legemelding. 

 
 
 
ABBV’s IA-oppfølging ved sykefravær: 
 
Innen 4 uker - oppfølgingsplan til sykemelder 
Innen 7 uker - dialogmøte avholdes, oppfølgingsplanen justeres 
Innen 9 uker - rapport og avholdt dialogmøte + oppfølgingsplan sendes til NAV 
Innen 25 uker - justert oppfølgingsplan sendes NAV i forkant av dialogmøte 2 som NAV kaller inn til. 
Innen 26 uker -  dialogmøte 2 i regi av NAV 
 
 
Ved sykefravær utover egenmeldingsperioden må du logge deg inn på DittNAV.no for å sende sykmeldingen elektronisk til 
arbeidsgiver.  
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Sosiale medier
Publisert 08.03.2018 av Berit Ramstad
Sist endret 02.01.2020 av Arnstein Johnsrud
#1323

Kvalitetshåndbok / For alle / Sosiale medier

Retningslinjer for bruk av sosiale medier

(spesifisering av § 15 i ABBR`s arbeidsreglement)

Formål:
ABBR skal være en profesjonell og ansvarsfull samfunnsaktør. Vi skal være gode rollemodeller,
være synlige i samfunnet generelt og for innbyggerne i Asker og Bærum spesielt. Utbredelsen av
sosiale medier og den utstrakte bruken av disse, gjør det nødvendig å ha et klart skille mellom
når man handler som privatperson og når det kan oppfattes at man opptrer som representant for
ABBR. Dette betyr at ABBR må ha klare retningslinjer for bruk av sosiale medier.

Retningslinjener
Det er kun brannsjef, avdelingsledere og ansatte i informasjonsenheten som får legge ut bilder
(på ABBR sine kontoer) i sosiale medier med bruk av brannvesenets uniform/vernetøy, bygninger,
biler eller annet utstyr som brannvesenet disponerer.

Ansatte har ikke anledning til å legge ut, dele bilder av seg selv eller kolleger iført brannvesenets
uniform/vernetøy eller i situasjoner med brannvesenets bygninger, biler eller annet utstyr på
sosiale medier. Unntatt fra denne regelen er å dele redaksjonelle publiserte saker med slike
bilder, for eksempel å dele artikler fra Budstikka eller ABBR sin Facebook-side.

Det er ikke krav om at bilder som allerede ligger ute på sosiale medier skal fjernes, men de skal
ikke legges ut igjen (repostes). Ansatte anbefales allikevel å fjerne bilder som allerede ligger ute
med bruk av brannvesenets uniformer/vernetøy, bygninger, biler eller annet utstyr som
brannvesenet disponerer.

Ansatte i ABBR skal ikke uttale seg om interne taushetsbelagte forhold i nettbaserte debattforum
eller lignende uten tillatelse. Tillitsvalgt(e) som uttaler seg som tillitsvalgte, kan være unntatt fra
denne regelen.

Er du i tvil om du kan publisere noe på sosiale medier, så er rådet å la være eller få tillatelse fra
brannsjefen.

1

Utskriftsdato 05.10.2020 - NB! Papirversjon oppdateres ikke
Gjeldende versjon er alltid tilgjengelig i den elektroniske håndboken
https://handbooks.simployer.com
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Behandles av Møtedato 
Brannstyret i Asker og Bærum brann og redning IKS 2020 14.10.2020 
 
 
 

 
 
 

FAGLIG PÅFYLL - BRANNSJEFEN ORIENTERER OM 
INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING 
(IUA) TIL BRANNSTYRET 14.10.2020 
Brannsjefen orienterer muntlig i møtet 
  
 
 

Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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