ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS
STYRETS BERETNING FOR 2016
1. Styrets sammensetning
Styret har i 2016 bestått av:
Leder:

Per Anders Owren

vara:

Jørgen Lønø

Nestleder:

Hanne Becker Cappellen

vara:

Asbjørn Nilsen

Medlemmer:

Lisbeth Sæther Storli
Jelrik Nylund-van Berkel
Marianne Rieber-Mohn
Erik Tørrissen

vara:
vara:
vara:
vara:

Ingvild Tautra Vevatne
Berit Inger Øen
Harald Sævareid
Irina Løberg

Ansatt representanter:

Ivar Eriksen
Anders Martinsen

1.vara: Mathias Ringen Drange
2.vara: Pål Klethagen

Det har blitt avholdt 8 styremøter i 2016 (hvorav ett møte skjedde pr mail- og telefonkorrespondanse).

1. Representantskap
Representantskapet har bestått av varaordfører Ole Kristian Udnes (leder) og varaordfører Leif Frode
Onarheim(nestleder) i hver av eierkommunene. Det har vært avholdt 4 representantskapsmøter i
2016.

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.
Følgende tilleggstjenester skal utføres av brannvesenet:
l) mottak av og utrykning til brann-, tyveri- og tekniske alarmer
m) 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.
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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 2016 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 håndteringsevnen
- Mindre tap av materielle verdier

4. Brannstyret arbeid i 2016
Brannstyret har behandlet 46 saker i 2016. Av disse nevnes særlig etablering av felles 110-sentral for
Asker, Bærum og Oslo kommuner som har vært sak på samtlige styremøte i 2016.
Kommunestyrene/bystyret i de tre kommunene har vedtatt vertskommunesamarbeid med Oslo som
vertskommune for driften av 110-sentralen. Særlig spørsmålet om pensjonsordning og
utvekslingsavtale mellom KLP og Oslo pensjonsforsikring har vært krevende, men er løst på en god
måte for ABBV. Den nye 110-sentralen vil være operativ fra1.3.2017.
Styret utarbeidet et grundig innspill til eierkommunene som svar på kritiske kommentarer fra NHO
Service på ABBVs alarmtjenester. Målsetningen med alarmtjenestene er å utnytte restkapasitet, styrke
brannberedskapen og å skape inntekter. ABBV fører separat regnskap og betaler skatt for
alarmtjenestene. Det foregår således ikke noe kryssubsidiering.
Etablering av nye Asker kommune (sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker) vil få
stor betydning for Asker og Bærum brannvesen. Saken har ikke vært behandlet i styret, men
styreleder har deltatt aktivt i oppstart av dette prosjektet som vil kreve mye av styret de neste årene.

5. Redegjørelse for årsregnskapet og finansiell risiko
Årsregnskapet er avgitt i samsvar med Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for
interkommunale selskaper.
Driftsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr. 3,3 mill. ABBV fikk i år et negativt premieavvik
på kr. 1,4 mill. som vil bli reversert i 2017. Mindreforbruket er sammensatt men skyldes i hovedsak
reduserte lønnskostnader (1 mill.), reduserte kostnader ved kjøp av varer og tjenester (1,3 mill.) og
økte inntekter/refusjoner (1,5 mill.).
Det er brukt kr. 5 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i
2016.
Premiefondet i KLP ble tilført kr 0,9 mill. i renter og overskudd i løpet av 2016. Det står kr. 15,8 mill. på
premiefondet pr. 31.12.2016.
Investeringsregnskapet viser udisponert finansiering på 1,05 mill. Det er belastet 3 chassis til
mannskapsbiler som leveres i januar/februar 2017. Videre er det foretatt en ny delbetaling på
alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8, brukt 0,6 mill. i forbindelse med HMS prosjektet ren/skitten
sone og innkjøpt en «feiekost» til traktoren på Isi. 1 mannskapsbil, 2 kursbiler, samt brygge plassen
hos DNV er solgt. Salg av mannskapsbil lå inne i det første investeringsbudsjettet (ref.
representantskapssak 11/2015) men ble tatt ut igjen i regulert investeringsbudsjett 1 da vi antok at den
ikke ble solgt før i 2017.
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Udisponert finansiering i investeringsregnskapet på 1,05 mill. skyldes blant annet forsinket levering av
2 av mannskapsbilene som skulle vært levert ultimo 2016, reduserte investeringer i forbindelse med
prosjektet ren/skitten sone, samt ikke budsjettert salg av mannskapsbil.
Disposisjonsfond investering er tilført 6,3 mill. som skyldes et mindreforbruk i 2015 på 2,7 mill. og et
budsjettert mindreforbruk i 2016 på 1,5 mill., samt et amortisert negativt premieavvik for 2015 som er
inntektsført i 2016 på til sammen 2,1 mill.
Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i år til kr. 0,9 mill.
Bokført egenkapital pr. 31.12.2016 utgjorde kr 3,4 mill.
Den økonomiske risikoen for selskapet vurderes som lav ut fra selskapets økonomistyring og gode
likviditet. Mindreforbruket på kr. 3,3 mill. i driftsregnskapet for 2016 anbefales disponert som følger:
Beløp
Kr. 200 000
Kr.
Kr.
Beløp

109 415
30 000

Kr.2 983 495,94

Poster som overføres til budsjett 2017
Budsjettmidler satt av til innovasjonsprosjekt i forebyggende
avdeling overføres til driftsbudsjettet for 2017
Rest budsjettmidler drift Isi overføres til driftsbudsjettet for
2017 til bruk ved oppgradering av ventilasjonsanlegget i
undervisningsbygget
Oppgradering av web sider, samt innkjøp av reklameartikler
Poster som skal avsettes på disposisjonsfond investeringer
Rest mindreforbruk til disposisjonsfond investeringer

Rep.skap. sak
11/2016
11/2016
11/2016

Udisponert finansiering i investeringsregnskapet anbefales overført til ubundet kapitalfond.
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.

6. Øvrige resultater i 2016
Branner, trafikkulykker og annen beskjeftigelse i beredskapsavdelingen
Ingen omkom, eller ble alvorlig skadet i branner i Asker og Bærum i 2016. Dette er andre året på rad,
uten omkomne i branner i Asker og Bærum. En eldre fotgjenger døde dessverre som følge av
skadene han ble påført, etter å ha blitt påkjørt av en bil.
Tilsammen var det 58 bygningsbranner (64 i 2015) i Asker og Bærum i 2016. 21 (23 i 2015) av disse
brannene var i Asker og 37 (41 i 2015) var i Bærum. Det var ingen store eller utfordrende branner i
2016. De fleste brannene ble slukket raskt.
Antall utrykninger viste en økning fra 4.008 i 2015 til 4.066 i 2016. Økningen var på 1,2 %
sammenlignet med året før. I tillegg er mannskapene utalarmert til 481 hendelser hvor utrykningen er
stoppet før brannbilene har kommet frem til hendelsen. Unødige brannalarmer 1.365 (1.490
utrykninger i 2015) og innbruddsalarmer 1.140 (1.042 utrykninger i 2015) representerte 61% (63 % i
2015) av antall utrykninger. Resterende utrykninger var til vannlekkasjer, trafikkulykker, annen brann
og andre utrykninger.
Beredskapsavdelingen har opprettholdt arbeidet med å redusere røyk- og eksoseksponeringen som
innsatsmannskapet utsettes for.
Blant de tiltak som er gjennomført kan nevnes:
- Rene og skitne soner er etablert på alle brannstasjoner, hvilket gir bedre helsemessig arbeidsmiljø.
- Ren og skitten sone er definert på innsatsstedet og er implementert i nye rutiner.
- Utrykningstøy oppbevares ikke lenger i vognhallene, men i egne garderober. Dette medfører at
vernebekledningen ikke utsettes for eksos fra kjøretøy.
- 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.
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- Mannskapet på vakt, har bygget nytt vaskerom for vernetøy på Asker brannstasjon. Vaskerommet
har barriere-vaskemaskin (legger inn skittent tøy på en side i vaskerommet/skitten sone og tar ut
vasket tøy i naborommet/ren sone). Vi har nå vaskemaskiner og tørketromler for vernetøy på både
Asker brannstasjon og Gjettum brannstasjon.
- Mannskapet på vakt, har laget nytt vaskerom for vask av pressluftapparater på Bekkestua
brannstasjon. Rommet har en egen vaskemaskin for vask av pressluftapparater, slik at mannskapet
ikke rengjør røykeksponerte pressluftflasker for hånd.
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 2016.
Forebyggende arbeid
Hovedfokus i det forebyggende arbeidet har vært endring og tilpasning i forhold til forskrift om
brannforebygging som trådte i kraft 1.1.2016. Hovedføringer forøvrig er stortingsmelding 35 og NOU
2012:4 Trygg Hjemme. Strategi for det forebyggende arbeidet er utarbeidet. Mål i den forskriftsfestede
planen for det brannforebyggende arbeidet i 2016 ansees som tilfredsstillende.
Feievirksomheten har hatt en nedgang av feiing og en liten økning av tilsyn i Asker, antakelig fordi
feiing og tilsyn nå gjennomføres samtidig. Feievirksomheten i Bærum har hatt økning av tilsyn og en
reduksjon av feiing. Dette skyldes antagelig typen områder de har arbeidet i dette året i 4 års syklusen
for feiing (for eksempel flere eneboliger). Treffprosent på feiing og tilsyn (hvor mange som faktisk får
utført tjenesten) i Bærum har økt. I Asker er tallene for feiing 98,6 % og tilsyn 95,7 %. For Bærum er
tallene for feiing 86,7 % og tilsyn 75,7 %. Treffprosenten synes å være god i Asker kommune, og må
forbedres i Bærum kommune. I kontrakten har ABBV forventet at treffprosenten for feiing og tilsyn skal
være på over 90 %. Nye metoder for å komme i kontakt med huseier er satt i gang i 2016 og vil
videreføres i 2017 dette vil sannsynligvis sørge for økt treffprosent.
Tilsyn med virksomheter effektiviseres og kvalitetssikres gjennom endrede metoder for tilsyn. Det er
gjennomført færre tilsyn, men det fokuseres på tettere oppfølging av objektene. Dette øker kvaliteten
på tilsynet og er i henhold til risikobasert tilnærming til oppgaven.
Risikogruppene som beskrives i «NOU 2012:4 Trygg hjemme» har også i 2016 fått stor
oppmerksomhet i ABBV. Det forebyggende arbeidet rettet mot utsatte grupper har hatt stort fokus fra
styrets side og de har fått løpende informasjon om arbeidet – herunder samarbeidet med kommunene
gjennom året. I dette arbeidet er det, i tillegg til å videreføre/utvikle eksisterende samarbeid, særlig lagt
vekt på å etablere et permanent, systematisk samarbeid med kommunene og forankre dette i
kommunenes ledelse. Dette arbeidet videreføres i «seksjon for Trygg Hjemme» i 2017. Den
eksisterende samarbeidsavtalen mellom eierkommunene og ABBV skal reforhandles i løpet av første
halvår 2017.
Informasjonsarbeidet mot alle 5-åringer i barnehage samt 4. klasse ved barneskolene er i 2016
videreført som tidligere med stor suksess.
Øvrig forebyggende arbeid vurderes som tilfredsstillende.
Alarmtjenesten
Alarmtjenesten har ansvar for kundebehandling og videreføring av arbeidsoppgaver med ABBV sine
alarmkunder, dvs bolig-, boligsameie- og bedriftskunder. I 2016 ble et nytt alarmbehandlingsverktøy
Transfire 8 Alarm implementerte. Målet på 3 % økning i omsetning på alarmabonnement ble nådd.
Avdelingen oppnådde 4,5 % omsetningsvekst fra 2015.
6. Personalet og likestilling
Pr. 31.12.2016 har selskapet 139,5 faste stillinger. Kun 131,5 stillinger er besatt. De resterende
stillingene dekkes opp ved bruk av vikarer. Bruk av vikarer har vært nødvendig for å holde stillinger
åpne for 110-personell som ikke ønsker å være med på den forestående virksomhetsoverdragelsen
01.03.2017.
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Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 5,3 % i 2016 mot 4,2 % i 2015. IA-målet om at sykefraværet
skal tilstrebes ikke å ligge over nivået i 2009 som var på 3,2 % er ikke nådd.
Korttidsfravær

Herav egenmeldt

Langtids
fravær

0

0

0

Administrasjon

1

0,3

1,5

Forebyggende

1,8

1,3

2,7

Beredskap

1,1

0,7

110-sentral

1,1

Markedsavd.
Totalfravær

Stab

Sum 2016

Sum 2015

Sum 2014

1

X*

2,6

14,5

3,6

4,5

8,8

4,8

3,4

4,5

2,8

3,6

0,5

6,8

7,9

4

5,2

1,5

0,7

13,8

15,3

7,9

6,2

1,2

0,7

4,1

5,3

4,2

4,1

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

Langtidsfraværet (over 8 uker) utgjør det største sykefraværet i ABBV.

De siste 6 år fordeler fraværet seg som vist på diagram under:
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Av selskapets ansatte er 17,2 % kvinner. Det arbeides for at kvinneandelen skal økes.
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 - Asker 09.02.2017

Per Anders Owren
styreleder

__________________________
Hanne Becker Cappellen
nestleder

________________________
Lisbeth Sæther Storli
fast medlem

___________________________
Jelrik Nylund-van Berkel
fast medlem

________________________
Marianne Rieber-Mohn
fast medlem

___________________________
Erik Tørrissen
fast medlem

__________________________
Ivar Eriksen
fast medlem

____________________________
Anders Martinsen
fast medlem

___________________________
Anne Hjort
Brannsjef

