
ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 
STYRETS BERETNING FOR 2015 
 

 

1. Styrets sammensetning  
 

Styret har i 2015 bestått av: 
 

 
Leder:    Øyvind Rideng   vara:  Rolv Guddal  
 
Nestleder:   Ivar Aarseth   vara: Elisabeth Gusgaard Dahl
  
 
Medlemmer:   Hege Damm Schwarz  vara: Ellen Ugland 
    Berit Inger Øen   vara: Erling Diesen 
    Asbjørn Nilsen   vara: Hilde Solberg Øydne 
    Kirsten Natvig   vara: Nils Dårflot 
 
Ansatt representanter:  Stein Guriby   1.vara: Kristen Torp 
    Ivar Eriksen   2.vara: Camilla Loe Dahl 
 
Det har blitt avholdt 5 styremøter i 2015. 
 

1. Representantskap  
Representantskapet har bestått av varaordfører Per Anders Owren (leder) og varaordfører Ole Kristian 
Udnes (nestleder) i hver av eierkommunene.  Det har vært avholdt 3 representantskapsmøter i 2015 
(hvorav ett møte skjedde pr mail- og telefonkorrespondanse). 
 

2. Selskapets virksomhet  
Asker og Bærum brannvesen IKS er organisert som et interkommunalt selskap.  Selskapet eies av 
Asker kommune og Bærum kommune. 
 
Av brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 fremgår det at brannvesenet skal: 
 

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

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

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

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

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

norske territorialgrensen 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
Av brannordningen for kommunene fremgår det at brannvesenet er tillagt 
 

i) drift av felles alarmsentral (110) for kommunene Asker og Bærum, 
j) beredskap mot akutt forurensning, 
k) drift av brannbåt i Asker og Bærum. 
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Følgende tilleggstjenester skal utføres av brannvesenet: 
 

 l)   mottak av og utrykning til brann-, tyveri- og tekniske alarmer 
 m) undervisning innenfor brannvesenets fagområde 
 n)  hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner. 

 
Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldene brannlovgivning og brannordningen for 
Asker og Bærum, samt de økonomiske rammer som kommunene tildeler.  Det skal være samsvar 
mellom brannordningens forutsetninger og ABBVs økonomiske rammer.    
 
Styret har ansvar for at brannvesenet er bemannet med tilstrekkelig og kvalifisert personell i henhold til 
brannordningen, og skal vedta handlingsplan og avlegge årsmelding for selskapet og andre saker som 
behandles i representantskapet. 
 
Brannvesenet har sitt hovedkontor på Asker brannstasjon, men har også brannstasjoner plassert på 
Bekkestua, Gjettum og Fornebu i Bærum kommune.  Brannstasjonene eies av eierkommunene og 
ABBV leier stasjonene.  Brannvesenet eier undervisningslokale, containere og stålhall på et 
øvelsesanlegg ved Isi avfallsanlegg hvor tomtearealet leies av Bærum kommune. 

 

3. Brannvesenets mål og visjon  
 
Brannvesenet har i 2015 hatt som visjon: 
Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – der ingen skal skades eller omkomme i brann. 
 
Brannvesenet skal samtidig tilstrebe å nå de nasjonale målene: 

- Færre omkomne i brann 
- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 
- Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 
- Styrke håndteringsevne 
- Mindre tap av materielle verdier 

 

4. Redegjørelse for årsregnskapet og finansiell risiko 
 
Årsregnskapet er avgitt i samsvar med Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
interkommunale selskaper.  
 
Driftsregnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på kr. 2,8 mill. ABBV fikk i år et negativt premieavvik  
på kr. 1,8 mill. som vil bli reversert  i 2016. Mindreforbruket er sammensatt men skyldes i hovedsak 
reduserte lønnskostnader og økte inntekter.   
 
Det er brukt kr. 4,4 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 
2015. 
 
Premiefondet i KLP ble tilført kr.5,2 mill. i renter og overskudd i løpet av 2015. Dette er årsaken til at vi 
ved årsslutt står med et høyere premiefond enn ved inngangen til 2015 til tross for at vi har brukt  
kr. 4,4 mill. til oppdekking av pensjonskostnader i 2015. Det står kr. 19,9 mill. på premiefondet pr. 
31.12.2015.   
 
I henhold til regulert driftsbudsjett for 2015 er det avsatt 1,7 mill. til disposisjonsfond investering til 
oppdekking av fremtidige investeringer.  
 
Investeringsregnskapet for 2015 balanserer. Det er innkjøpt krokløftbil, lettbåt, traktor og foretatt 
restbetaling på lift levert i 2014. Uteområdene på Isi øvelsesanlegg er asfaltert og store deler av HMS 
prosjektet ren/skitten sone gjennomført. Videre er det foretatt en ny delbetaling på 
alarmbehandlingsverktøy Transfire 8.  Den resterende delbetalingen på alarmbehandlingsverktøyet 
Transfire 8 vil bli overført til 2016 via et regulert investeringsbudsjett for 2016.  
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Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i år til kr. 0,7 mill. 
 
Bokført egenkapital pr. 31.12.2015 utgjorde kr. 7 mill.  
 
Den økonomiske risikoen for selskapet vurderes som lav ut fra selskapets økonomistyring og gode 
likviditet. Mindreforbruket på kr. 2,8 mill. i driftsregnskapet for 2015 anbefales disponert som følger: 
 
Kr. 0,12 mill. gjelder utsatte prosjekter i markeds og informasjonsavdelingen. Midlene ønskes flyttet over 
til driftsregnskapet for 2016. 
Kr. 2,68 mill. avsettes til disposisjonsfond investeringer til fremtidige investeringer, samt oppdekking av 
restbetaling på kr. 0,34 mill for alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 i 2016. 
 
Styret vurderer selskapets økonomiske og finansielle stilling som tilfredsstillende. Styret mener at 
regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 
 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift av selskapet.  

 

 

5. Øvrige resultater i 2015  
 

Branner, trafikkulykker og annen beskjeftigelse i beredskapsavdelingen  
Ingen omkom, eller ble alvorlig skadet i branner i Asker og Bærum i 2015. Sett i forhold til 2014 hvor 4 
personer omkom i branner i Asker og Bærum, var dette et meget gledelig resultat. 
 
En motorsyklist døde dessverre som følge av skadene han pådro seg, da han kjørte inn i et kjøretøy. 
 
Tilsammen var det 64 bygningsbranner (61 i 2014) i Asker og Bærum i 2015. 23 (26 i 2014) av disse 
brannene var i Asker og 41 (35 i 2014) var i Bærum. 
 
Det var ingen store eller særlig utfordrende branner i 2015. De fleste brannene ble slukket raskt. Den 
største brannen var «sportslåven» på Ballerud. Låven brant ned til grunnen, og den var høyst 
sannsynlig påsatt. 
 
Antall utrykninger viste en marginal økning fra 3.992 i 2014 til 4.008 i 2015. Økningen var på 0,4 % 
sammenlignet med året før. Unødige brannalarmer (1.490 utrykninger) og innbruddsalarmer (1.042 
utrykninger) representerte over 63 % av antall utrykninger. Resterende utrykninger var til trafikkulykker 
(149 utrykninger), vannlekkasjer (109 utrykninger), annen brann (100 utrykninger) og andre 
utrykninger.  
 
Isi øvelsesanlegg har blitt oppgradert med asfalt på hele området. I tillegg ble containeranlegget 
rengjort innvendig, samt utbedret ved å legge stålplater oppå tregulvet som var i brannbart 
tremateriale. Innvendige vegger, som var oppført med brannbart materiale ble fjernet og erstattet med 
stålvegger. Oppgraderingen av røykdykkeranlegget, samt grunnarbeidet før asfaltering ble utført av 
egne mannskaper, fortrinnsvis da de var på vakt. 
 
Beredskapsavdelingen har arbeidet mye med å redusere røyk- og eksoseksponeringen som 
innsatsmannskapet utsettes for.  
 
En arbeidsgruppe fikk som mandat å utrede tiltak som reduserer røykeksponering i størst mulig 
utstrekning. Arbeidsgruppens anbefalinger ble behandlet i ulike organer og fikk sin tilslutning. Mange 
av de foreslåtte tiltak ble innført i 2015, mens resterende tiltak blir gjennomført i første kvartal 2016. 
Blant de tiltak som er gjennomført kan nevnes: 
- Rene og skitne soner er etablert på alle brannstasjoner, hvilke gir bedre helsemessig arbeidsmiljø.  
- Ren og skitten sone er definert på innsatsstedet og vil bli implementert i nye rutiner i løpet av første 

kvartal 2016. Egne presenninger for markering av rene og skitne soner er kjøpt inn og vil bli plassert 
på beredskapskjøretøy. 
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- Utrykningstøy oppbevares ikke lenger i vognhallene, men i egne garderober. Dette medfører at 

vernebekledningen ikke utsettes for eksos fra kjøretøy. På Gjettum er ikke garderoben ferdig ennå, 
men vil være ferdig i løpet av første kvartal 2016. 

- På øvingsanlegget på Isi benyttes kun trevirke i overtenningscontaineren, mens man i 
røykdykkeranlegget kun benytter propan. Dette medfører vesentlig mindre røykeksponering under 
varme øvelser. Røykutslippet fra røykdykkeranlegget er også svært redusert i forhold til tidligere. 

- Barriere- vaskemaskin for vask av vernetøy (innlegg på en side av maskinen i et rom og uttak på 
motsatt side av maskinen i et naborom) er bestilt og vil bli satt i drift i løpet av første kvartal 2016. 
Dette innebærer at vi får vaskemaskiner og tørketromler for vernetøy på både Asker brannstasjon og 
Gjettum brannstasjon.  

- Vaskemaskiner for vask av pressluftapparater er bestilt. Vaskemaskinene vil bli satt i drift i løpet av 
første kvartal 2016. Vaskemaskinene vil bli satt i egne rom, som er bygget av mannskaper på vakt. 

 
Beredskapsavdelingen er inne i et generasjonsskifte. Mange av de som ble ansatt i 1987, da 
arbeidstidsreduksjon medførte etablering av et nytt vaktlag, er nå i ferd med å gå av med pensjon. 
Dette medførte ansettelse av 8 nye brannaspiranter og brannkonstabler i 2015. 
 
 

Forebyggende arbeid  
Hovedfokus i det forebyggende arbeidet har vært brannsikkerhet i henhold til stortingsmelding 35 og 
NOU 2012:4 Trygg Hjemme. Risikobasert tilsyn i særskilte brannobjekter har også fått prioritet. Mål i 
den forskriftsfestede planen for det brannforebyggende arbeidet i 2015 er nådd.  
 
Feievirksomheten har hatt en liten nedgang på feiing og en liten økning på tilsyn i Asker. 
Feievirksomheten i Bærum har hatt økning på tjenestene. Treffprosent på feiing og tilsyn (hvor mange 
som faktisk får utført tjenesten) i Bærum har økt. I Asker er tallene for feiing 92,6 % og tilsyn 95,1 %. 
For Bærum er tallene for feiing 91,6 % og tilsyn 88,2 %. Treffprosenten synes å være generelt god i 
begge kommuner, og det forventes at treffprosenten for feiing og tilsyn vil fortsette å være på over 90 
%. Nye metoder for å komme i kontakt med huseier vil fortsatt bli vurdert i 2016 og vil sannsynligvis 
sørge for en ytterligere positiv utvikling. 
 
Tilsynsvirksomheten effektiviseres fortløpende gjennom endret organisering og metoder for tilsyn. Det 
er gjennomført noe mindre tilsynsarbeid enn det tradisjonelle målet om 100 %, dette i henhold til 
risikobasert tilnærming til oppgaven.   
 
Risikogruppene som beskrives i «NOU 2012:4 Trygg hjemme» har i 2015 fått ytterligere 
oppmerksomhet ettersom det lovpålagte tilsynsarbeidet effektiviseres og seksjon for «Trygg Hjemme» 
får økt arbeidsmengde. I dette arbeidet er det, i tillegg til å videreføre/utvikle eksisterende samarbeid, 
særlig lagt vekt på å etablere et permanent samarbeid med kommunene og forankre dette i 
kommunenes ledelse. Dette arbeidet videreføres med «seksjon for Trygg Hjemme» i 2016.   
 
Informasjonsarbeidet mot alle 5-åringer i barnehage samt 4. og 6. klasse ved barneskolene er i 2015 
videreført som tidligere med stor suksess. 
 
Kursenheten har hatt noe lavere inntjening enn budsjettert og ble avviklet 31.12.2015.   
 
Øvrig forebyggende arbeid vurderes som tilfredsstillende.  

 
Alarmtjenesten  
1.mai avsluttet ABBV sin trygghetsalarmtjeneste for de siste gjenværende private kundene. 
Alarmtjenesten har hatt ansvar for kundebehandling og videreføring av arbeidsoppgaver med våre 
øvrige alarmkunder, dvs bolig-, boligsameie- og bedriftskunder. 
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6.  Personalet og likestilling  
 
I 2015 hadde selskapet 136,2 budsjetterte årsverk.  
 
Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 4,2 % i 2015 mot 4,1 % i 2014. IA-målet om at sykefraværet 
skal tilstrebes ikke å ligge over nivået i 2009 som var på 3,2% er ikke nådd. 

  
  

   

 
   

  

   

  
Korttids-          
fravær 

Herav egen-
meldt 

Langtids  
fravær 

 
Sum 
2015 

 
Sum 
2014 

Sum 
2013 

Stab 1,0 0,1 0 1,0 
 

X* X* 

Administrasjon 2,6 1,7 11,9 14,5 3,6 3,1 

Forebyggende 1,7 0,8 7,2 8,8 4,8 5,5 

Beredskap 0,8 0,4 1,9 2,8 3,6 4,6 

110-sentral 1,7 1,3 2,3 4,0 5,2 4,1 

Markedsavd. 4,1 2,5 3,8 7,9 6,2 3,0 

Totalfravær 1,3 0,7 2,2 4,2 4,1 4,5 

   *Frem til og med 2014 ble Stab og Administrasjon rapportert samlet  

 
 Langtidsfraværet (over 8 uker) utgjør det største sykefraværet i ABBV, men noen avdelinger har også 

slitt med et høyt korttidsfravær.    
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De siste 7 år fordeler fraværet seg som vist på diagram under: 
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Av selskapets ansatte er 14,9% kvinner.  
 
Selskapets styre tilfredsstiller kravene til representasjon av begge kjønn i henhold til Lov om 
interkommunale selskaper § 10. 

 
 
7. Organisasjon og ledelse 
Styret mener at selskapet har en tilfredsstillende organisasjon og ledelse sett opp mot selskapets 
virksomhet.  Selskapet har gode rutiner på HMS- og kvalitetsdokumentasjon. 
 
 
 
Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 
 
…………………………………    ……………………………………… 
  Øyvind Rideng (leder 2015)         Ivar Aarseth (nestleder 2015) 
 
 
…………………………………    ………………………………………. 
Hege Damm Schwarz (medlem)          Berit Inger Øen(medlem) 
 
 
  Asbjørn Nilsen (medlem)            Kirsten Natvig (medlem) 
 
 
…………………………………    ……………………………………….. 
     Stein Guriby (medlem)     Ivar Eriksen (medlem) 


