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Brannsjefens virksomhetsrapport 2015
Innstilling:
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:
Representantskapet tar brannsjefens virksomhetsrapport 2015 til orientering

Saksutredning:
I 2015 nådde vi vårt viktigste mål om at ingen skal omkomme i brann i Asker og Bærum. En person
omkom i trafikken.
Den viktigste oppgaven i 2015 har vært arbeidet med å sikre innbyggere som er i risikogruppene
(Trygg Hjemme). Brannvesenet og eierkommunene har kommet et godt stykke videre i prosjektet i
2015, men har ennå noe igjen før vi kommer over i en driftsfase med fastsatt sikkerhetsnivå samt
enkel og rask iverksetting av tiltak for personer i risikogruppene.
Driftsregnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på kr. 2,8 millioner ABBV fikk et negativt
premieavvik på kr. 1,8 millioner som vil bli reversert i 2016. Mindreforbruket er sammensatt, og
skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader og økte inntekter. Det er brukt kr. 4,4 millioner av
selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 2015.
Premiefondet i KLP ble tilført kr. 5,2 millioner i renter og overskudd i løpet av 2015. Det 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 millioner til oppdekking av pensjonskostnader i 2015. Det står kr. 19,9 millioner på
premiefondet pr. 31.12.2015. I henhold til regulert driftsbudsjett for 2015 er det avsatt 1,7 millioner
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 er gjennomført. Videre er det foretatt en ny delbetaling på
alarmbehandlingsverktøy Transfire 8 Alarm. Den resterende delbetalingen på
alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 Alarm vil bli overført til 2016 via et regulert
investeringsbudsjett for 2016.
Det har vært en stor brann (Sportslåven på Ballerud) i 2015. De fleste brannene ble slukket raskt.
Antall utrykninger har økt med 0,4 % til 4008 utrykninger i 2015. De unødige brannalarmene fra
egne kunder og fra vaktselskap har økt fra 1409 til 1490 utrykninger (5,7 %), mens
innbruddsalarmene er redusert fra 1107 til 1046 utrykninger (5,5 %). Unødige brannalarmer og
innbruddsalarmer stod for over 63 % av totalt antall utrykninger. Det tilsvarer 3 % reduksjon fra
2014.
Sykefraværet har økt fra 4,1 % til 4,2 %. Det er langt fra vårt interne IA-mål på 3,2 %. Det legges
stor vekt på systematisk HMS-arbeid i virksomheten, særlig i forbindelse med det store antallet nye
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mannskaper i beredskapsstyrken de siste årene. Det har vært en alvorlig nestenulykke i 2015. Det
skjedde under slokkeinnsats i Sportslåven på Ballerud som var brukt som lager. Tiltak er iverksatt
for å hindre nye tilsvarende hendelser.
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