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Møteprotokoll fra brannstyremøte 19.04.17 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/216    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 01.06.2017 

 

Innstilling: 
 

Godkjenning av møteprotokoll fra brannstyremøte 19.04.17 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Vedlegg:  

Møteprotokoll fra brannstyremøte 19.04.17 
 
 
 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Regulert budsjett 2017 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/203    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 01.06.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert budsjett 2017 slik det er 

presentert i denne sak 

 
 

Saksutredning: 
 

Regulert budsjett 2017 er målt mot budsjett 2017 som ble vedtatt i representantskapssak 

12/16. Økte inntekter og kostnader i tillegg til utsatt oppstart av ny 110-sentral (2 mnd.) i 

forhold til forutsetning i budsjettet for 2017, er årsakene til at vi har utarbeidet et regulert 

driftsbudsjett.  

 

Det er i tillegg behov for et regulert investeringsbudsjett da blant annet 2 av 

mannskapsbilene som skulle vært levert i 2016 først ble levert i 1. tertial 2017. 

 

Det understrekes at endringene i drift og investering IKKE medfører endring i behovet for 

overføringer fra eierkommunene.  

 

 

DRIFTSBUDSJETT (se vedlegg 1) 
 

DRIFTSINNTEKTER 

 
Salgsinntekter – økt med 1,1 mill. 

 Alarminntektene er økt med 0,47 mill. (ref. prisøkning på 3,7% fra 01.01.2017).  

 Inntekt i forbindelse med unødige utrykninger er økt med 0,64 mill. basert på 

utfaktureringer foretatt pr. 1. tertial 2017 

Refusjon feiing – økt med 0,4 mill. 

 Justert i henhold til oppdatert budsjett vedr. feiing utarbeidet høsten 2016 (dvs. etter 

at budsjett 2017 ble vedtatt). Motpost under kjøp av tjenester. 

 

Andre refusjoner – økt med 1,5 mill.  

 Mva-kompensasjon økt med 2,7 mill. grunnet feilbudsjettering. Motpost under 

overføringer. 

 Refusjon fødselspermisjon redusert med 1,2 mill. Kun pappapermisjoner i år. 

 

Overføringer – ingen endring 

 Ingen endring i behovet for overføringer fra eierkommunene  
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DRIFTSUTGIFTER 

 
Lønn inkl. sosiale utgifter – økt med 0,8 mill. 

 Lønn til 110-sentral personell ligger inne frem til 01.03.2017. Dette utgjør til sammen 

en økning på 2,6 mill. innenfor de ulike lønnspostene. 

 Vikarlønn ved fødselspermisjon redusert med 1,2 mill. da vi i år kun har 

pappapermisjoner som det skal dekkes opp for 

 Vikarlønn ved ferie i beredskap økt med 0,5 mill. grunnet behov for 8 ferievikarer i 

beredskap sommeren 2017 (5 eksterne vikarer og 3 ansatte fra forebyggende 

avdeling) 

 Pensjonsinnskudd økt med 0,7 mill. etter ny pensjonsberegning fra KLP 

 Negativt premieavvik fra 2016 på 1,5 mill. er amortisert (inntektsført) 

 Andre mindre justeringer på til sammen 0,3 mill. er inkludert 

Kjøp av varer og tjenester  - økt med 2,5 mill.  

 Justeringer av postene strøm, husleie, inventar, it-utstyr, sambands og 

varslingsutstyr, vedlikehold Isi, konsulenttjenester, nødnett (BDO) og feiing. Endring 

på 0,35 mill. skyldes overføringer fra 2016 (ref. representantskapssak 3/17) og 0,4 

mill. har motpost under refusjoner. Andre endringer utgjør en økning på 0,65 mill.   

 Kostnad vedr. kjøp av tjenester fra ny 110-sentral er redusert med 2,8 mill. grunnet 

utsatt oppstart (2 mnd.). Ny prognose fra 110-sentralen viser et forventet merforbruk 

på 0,5 mill. i forhold til deres 2017 budsjett (ABBVs andel vil være på rundt 0,1 mill.). 

 Investeringskostnader i forbindelse med ny 110-sentral på 4 mill. er flyttet fra 

investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet da anleggsmidlene skal aktiveres hos OBRE 

og ikke hos ABBV.  

 

Overføringer – økt med 3,1 mill.  

 Skatt på alarmtjenestene er økt med 0,3 mill. basert på skattekostnad i 2016 

 Mva-kompensasjon økt med 2,7 mill. (ref. motpost under inntekter) 

 

Kalkulatoriske avskrivninger – økt med 0,2 mill.  

 Motpost under Finansposter 

Renteinntekter – redusert med 0,3 mill. 

 Grunnet lav rente justeres renteinntektene ned 

 

Avsatt til disposisjonsfond – redusert med 0,2 mill. 

 I budsjettet for 2017 var det lagt opp til å overføre 3,2 mill. til disposisjonsfond 

investering til bruk ved oppdekking av investeringskostnader i forbindelse med ny 

110-sentral. Dette bortfaller nå som investeringskostnaden ligger under drift 

 (ref. kjøp av varer og tjenester).  

 I forbindelse med representantskapssak 3/17 «disponering av mindreforbruk 2016» 

ble det vedtatt å overføre 3 mill. til disposisjonsfond investering  

Bruk av tidligere års mindreforbruk – økning på 3,3 mill. 
 Ref. representantskapssak 3/17 «disponering av mindreforbruk 2016»  
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INVESTERINGER (se vedlegg 2) 
 

3 nye mannskapsbiler er nå levert og satt i drift. Vi har igjen en restbetaling på 

alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8. En brukt vanntank til krokløftbilen er kjøpt fra Nedre 

Romerike brann- og redningsvesen. I tillegg har vi behov for en ny snøscooter før 

vintersesongen 2017/2018. De forventede investeringskostnadene tilhørende ny 110-

sentral er flyttet over til drift da ingen av anleggsmidlene vil bli aktivert hos ABBV.  

 

2 mannskapsbiler er solgt til Ringerike brann og redningstjeneste. 

 

 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 

Vedlegg:  

1) Regulert driftsbudsjett 2017 

2) Regulert investeringsbudsjett 2017 
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Budsjett 2018 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/205    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 01.06.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar budsjett 2018 slik det er 

presentert i denne sak 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 

Det vises til representantskapssak 4/17 «Foreløpig budsjett» som er den saken det 

endelige budsjettet for 2018 er målt mot. Det understrekes at nødvendig midler i forbindelse 

med prosjektet «Nye Asker» hvor Røyken og Hurum skal inkluderes i Asker, ikke er tatt inn i 

budsjettet slik at Bærum kommune har mulighet for å se tallmaterialet slik det vil være med 

dagens organisering. Dette var det enighet om i representantskapsmøte den 25.04.2017. 

 

 

DRIFTSBUDSJETT (se vedlegg 1) 
I det foreløpige driftsbudsjettet lå vi inne med en kpi justering på 2,5%. Denne har vi 

nedjustert til 2% da prognoser viser at den er nedadgående. Det er budsjettert med en årlig 

lønnsvekst på 3,25% (dvs. ingen endring fra foreløpig budsjett i 2018).  

 

DRIFTSINNTEKTER 

 
Salgsinntekter -  økt med 0,6 mill.  

 Inntekt i forbindelse med unødige utrykninger er økt med 0,6 mill. basert på 

prognose for 1. tertial 2017 

 

Refusjon vedr. feiing  - redusert med 0,05 mill.  

 Reduksjon grunnet endring i kpi justering 

 

 

Andre refusjoner – økt med 2,3 mill.  

 Mva-kompensasjon økt med 2,3 mill. grunnet feilbudsjettering. Motpost under 

overføringer.  

 

Overføringer – økt  med 0,02 mill. 

 Kun en mindre justering av behovet for rammeoverføringer til drift 
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Lønn inkl. sosiale utgifter – økt med 0,3 mill. 

 Ny pensjonsberegning fra KLP har medført en økning på 0,3 mill.  

 I det foreløpige budsjettet for 2018 ble det uteglemt å informere om at det er lagt inn 

et engasjement i markedsavdelingen tilsvarende 1 årsverk. Dette kommer som en 

følge av at ABBV har valgt å flytte arbeidsoppgaver fra 110-sentralen til 

markedsavdelingen i forbindelse med at 110-sentralen flyttet til Lysaker. Stillingen er 

lagt inn som et engasjement grunnet et fremtidig «Nye Asker». Vi ser det som viktig 

å holde stillinger åpne inntil vi vet hvordan en fremtidig organisering blir. 

 

Det understrekes at det i dette budsjettet IKKE er lagt inn behov for prosjekt 

lønnsmidler i forbindelse med sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum fra 

01.01.2020.  

 

Kjøp av varer og tjenester – økt med 0,2 mill.  

 Et sammensatt avvik grunnet mindre justeringer under ulike poster og reduksjon av 

kostnad grunnet reduksjon i kpi på 0,05%. 

 Kjøp av et nytt tilsynsprogram til forebyggende avdeling (0,07 mill.) 

 Kjøp av elektronisk HMS håndbok (0, 07 mill.) 

 

Overføringer – økt med 2,4 mill.  

 MVA-kompensasjon økt med 2,4 mill. grunnet feilbudsjettering. Motpost under andre 

refusjoner. 

 

Kalkulatoriske avskrivninger – økt med 0,2 mill. 

 Motpost under Finansposter 

 

 

INVESTERINGSBUDSJETT 
 

Det er budsjettert med kjøp av ny kommandobil, ny minibuss og 4 varmesøkende kameraer 

til våre mannskapsbiler. I tillegg er det budsjettert med egenkapitalinnskudd til KLP. Det er 

kun foretatt en liten justering av egenkapitalinnskuddet i forhold til foreløpig budsjett 2018. 

 

Vi har kommet frem til at ved et nytt brannvesen med Røyke og Hurum vil det med stor 

sannsynlighet ikke være nødvendig å gå til innkjøp av ny kommandobil og minibuss da slikt 

materiell forefinnes i brannvesenene til Røyken og Hurum. Vi har satt opp bilene for å følge 

prinsippet om å presentere et budsjett for ABBV slik vi er organisert i dag. Bilene vil 

imidlertid ikke bli innkjøpt i 2018 grunnet fremtidig omorganisering noe som betyr en 

reduksjon i investeringer på 1,8 mill.   
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OVERFØRINGER 
 

I fordelingen av kostnadene mellom eierkommunene har vi i denne saken brukt 

fordelingsnøkkelen 33% på Asker og 67% på Bærum. Denne fordelingen vil endre seg 

relativt i takt med befolkningsutviklingen i de to kommunene. Fordelingsnøkkelen skal 

justeres pr. 01.01.2019.  

 

Ut fra de forutsetningene som er lagt i budsjettet for 2018 trenger eierkommunene å 

overføre til sammen 3,5 mill. mer i rammeoverføringer til selskapet enn i 2017. Dette 

samsvarer med økonomiplanen for 2017-2020. Som det vil fremgå av foreløpig 

langtidsbudsjett 2018-2021 så har ABBV ulike fond som det er mulig å dekke opp kostnader 

med. Det var imidlertid enighet i møte med administrasjonene i eierkommunene våre 

09.03.2017 at en jevn økning i rammeoverføringene er ønskelig, samt en gradvis tapping av 

fondene slik at det blir en myk overgang for eierkommunene den dagen fondene er brukt 

opp.  

 

Rammeoverføringene fra eierkommunen blir fordelt som følger mellom drift og investering: 

 
 

 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg:  

 

1) Driftsbudsjett 2018 

2) Investeringsbudsjett 2018 
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Langtidsbudsjett 2018 - 2021 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/207    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 01.06.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett slik det er 

presentert i denne sak 
 
 

Saksutredning: 

Det vises til budsjettmøte med våre eierkommuner som ble avholdt 9.3.2017 på Asker 

brannstasjon. Det er foreløpig ikke mulig å lage et reelt langtidsbudsjett hvor «nye Asker» er 

inkludert fra 1.1.2020. I representantskapsmøte 25.04.2017 ble det derfor enighet om å 

lage et langtidsbudsjett som viser hvordan utviklingen ville blitt uten «nye Asker».  

 

Eierkommunene har fremmet ønske om: 

1) Å benytte gevinsten ved etablering av felles 110-sentral med Oslo fremfor å bruke 

premiefondet hos KLP. Dette for å kunne spre bruk av fondet utover i tid.  

2) Endring i rammeoverføringene holdes på et mest mulig likt nivå. 

 

Særskilte utfordringer 2018-2021 

 Oppfølging av felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo for å få tjenester av høy 

kvalitet 

 Omorganisere som følge av «Nye Asker kommune»  

 Ivareta risikogruppene 

 Utvikle samarbeidet med andre nødetater og andre organisasjoner 

 Økt innsats for å unngå alvorlige HMS-hendelser 

 Benytte ressursene effektivt og utvikle system for bruk av KPI-målinger og 

«benchmarking» 

 Videreutvikle våre alarmtjenester slik at vi klarer å opprettholde en årlig inntektsvekst 

på 3% 

 

Følgende usikkerhetsmomenter kan gi store økonomiske konsekvenser: 

 Pensjonskostnader 

 Endring i sentralt og lokalt lønns og avtaleverk inkl. tolkning av hovedtariffavtalens 

regler om særaldersgrenser 

 Brukerbetaling knyttet til nødnett 

 Inntekstvekst knyttet til ABBVs bolig/bedriftsalarmer 

 Samlokalisering av ny felles 110-sentral med Oslo politi sin 112 sentral 

(sannsynligvis ikke aktuelt før i 2022 – 2023) 
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Totalt behov for rammeoverføringer 2018-2021 (vedlegg 1): 

I fordeling av kostnadene mellom eierkommunene har vi i denne saken brukt 

fordelingsnøkkelen 33% på Asker og 67% på Bærum (vedlegg1). Fordelingen er i henhold 

til befolkningsstatistikken til SSB for Asker og Bærum pr. 1.1.2017. Denne fordelingen vil 

endre seg relativt i takt med befolkningsutviklingen og skal justeres i henhold til 

selskapsavtalens §6. 

 

Driftskostnader  2018-2021 (vedlegg 2) 

Følgende forutsetninger av betydning er lagt til grunn i det enkelte år: 
 

2018 

Driftsinntekter 

 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester) 

 Inntekter i forbindelse med unødige utrykninger er holdt på samme nivå som i 2017 

 

Driftskostnader 

 Samlet årlig lønnsvekst på 3,25% 

 Det er budsjettert med 125,5 faste årsverk, 8 ferievikarer i beredskap og ett 1 års 

engasjement i markedsavdelingen i tillegg til vikariater ved sykefravær 

 Pensjonsinnskudd er justert i henhold til revidert års prognose fra KLP hvor personell 

som er ansatt i ny felles 110-sentral er tatt ut 

 Ikke bruk av premiefond  

 Kjøp av varer og tjenester prisjustert med 2% 

 Kjøp av tjenester fra felles 110-sentral er lagt inn med helårsvirkning (10 mnd. i 

2017) 

 Kjøp av nytt tilsynsprogram til forebyggende avdeling  

 Kjøp av ny elektronisk HMS håndbok  

Det vises til foreløpig budsjett for 2018, samt budsjett 2018 for en mer detaljert informasjon. 

 

2019 

Driftsinntekter 

 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester) 

 Inntekter i forbindelse med unødige utrykninger er holdt på samme nivå som i 2017 

 

Driftskostnader 

 Samlet årlig lønnsvekst på 3,25% 

 Pensjonskostnadene er justert i henhold til lønnsvekst   

 Ikke bruk av premiefond  

 Kjøp av varer og tjenester prisjustert med 2% 

 

2020 

Driftsinntekter 

 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester) 

 Inntekter i forbindelse med unødige utrykninger er holdt på samme nivå som i 2017 

 

Driftskostnader 

 Samlet årlig lønnsvekst på 3,25% 

 Pensjonskostnadene er justert i henhold til lønnsvekst   

 Ikke bruk av premiefond 

 Kjøp av varer og tjenester prisjustert med 2% 
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2021 

Driftsinntekter 

 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester) 

 Inntekter i forbindelse med unødige utrykninger er holdt på samme nivå som i 2017 

 

Driftskostnader 

 Samlet årlig lønnsvekst på 3,25% 

 Pensjonskostnadene er justert i henhold til lønnsvekst   

 Ikke bruk av premiefond  

 Kjøp av varer og tjenester prisjustert med 2% 

 

 

 

Investeringer 2018-2021 (vedlegg 3) 

 

2018 

Investeringer 

 Kommandobil – utsettes grunnet omorganisering (Nye Asker) 

 Minibuss/kombibil – utsettes grunnet omorganisering (Nye Asker) 

 Varmesøkende kamera (4 stk.) 

 Egenkapitalinnskudd KLP 

 

Salg 

 Kommandobil – utsettes grunnet omorganisering («Nye Asker») 

 Minibuss /6 seter kombibil – utsettes grunnet omorganisering («Nye Asker») 

 

2019 

Investeringer 

 Vanntankbil  - utsette grunnet omorganisering(«Nye Asker»)  

 Egenkapitalinnskudd KLP 

 

Salg 

 Vanntankbil - utsette grunnet omorganisering(«Nye Asker») 

 

2020 

Investeringer 

 Egenkapitalinnskudd KLP 

 

2021 

Investeringer 

 Mannskapsbil 

 Egenkapitalinnskudd KLP 
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Estimert status fond 2018-2021 (vedlegg 4) 
ABBV har over tid trukket på selskapets premiefond hos KLP for å dekke deler at de årlige 
pensjonsinnskuddene. Dette har redusert behovet for rammeoverføringer fra eierkommunene. Det er 
estimert at ABBV vil få redusert sine årlige kostnader med rundt 4 mill. som følge av etablering av 
felles 110-sentral med Oslo.  I 2017 skal gevinsten brukes til å dekke opp for investeringskostnadene 
i forbindelse med etablering av ny sentral, men fra og med 2018 vil den estimerte gevinsten på 4 mill. 
medføre et redusert behov for å trekke på premiefondet i KLP. Premiefondet vil vare lenger og et 
eventuelt hopp i behovet for økte rammeoverføringer grunnet økte pensjonskostnader vil inntreffe på 
et senere tidspunkt. 
 
ABBV har ved inngangen til 2018 følgende fond til disposisjon:  
 
Premiefond hos KLP 
Dette fondet kan kun brukes til å dekke opp for pensjonsinnskudd 
 
Disposisjonsfond brann 
Dette fondet er på 1,5 mill. og ligger som en reserve ved f.eks. skogbrann 
 
Disposisjonsfond investering  
Dette er et ordinært disposisjonsfond som også kan brukes til oppdekking i driftsregnskapet. ABBV 
har imidlertid ønsket å øremerke disse pengene mot investeringer. 
 
Ubundet kapitalfond  
Kan kun brukes til oppdekking i investeringsregnskapet.  
 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 

Vedlegg:  

1) Foreløpig langtidsbudsjett 2018-2021 – behov for fremtidige rammeoverføringer 

2) Driftsbudsjett 2018-2021 

3) Investeringsbudsjett 2018-2021 

4) Estimert status fond ABBV pr. 31.12.2021 
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Tertialrapport 1/2017 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/209    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 01.06.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 1/2017. Rapporten sendes 

representantskapet til orientering. 
 

 

Saksutredning: 

ABBV’s forenklede tertialrapport 1/2017 viser status pr 30.04.17 i forhold til de mål 

brannvesenet har satt for sin virksomhet i Handlingsplan 2017.  

2017 har hittil forløpt bra i forhold til vår visjon. Ingen har omkommet i brann eller i 

trafikkulykker i  

1. tertial. Vi er heller ikke kjent med at noen har pådratt seg alvorlige skader i branner eller i 

trafikkulykker. Vi har ikke hatt skader på ansatte.  

 

Brannvesenet er på vei til å nå de fleste av de oppsatte målene i handlingsplanen for 2017. 

Vi har imidlertid en gjennomsnittlig overskridelse på opptil et halvt minutt i mål for 

utvarslingstid fra 110-sentralen i 1. tertial. Vårt KPI-mål om mindre enn 5 skader på materiell 

synes vanskelig å nå da vi har hatt 4 bilskader så langt. Flere av disse er relatert til det å 

kjøre store brannbiler inn trange vognhallporter på Bekkestua.  

 

Det samlede sykefraværet er redusert fra 5,9 % i første tertial 2016 til 4,9 % i første tertial 

2017.  

Vårt KPI-mål om å redusere både langtidsfraværet og korttidsfraværet med 1,5 

prosentpoeng er antagelig et for ambisiøst mål. Langtidsfraværet er redusert med 0,1 

prosentpoeng og det egenmeldte fraværet med 0,5 prosentpoeng i forhold til 1. tertial i 

2016.  

 

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 0,5 mill. Det skyldes hovedsakelig økte 

alarminntekter. Ved utgangen av 1. tertial viser års prognosen for drift et merforbruk på 1,2 

mill. Det er fortsatt mange usikkerhetsmomenter så tidlige på året både når det gjelder 

kostnader (ny 110-sentral, lønnsoppgjør, pensjon) og inntekter (alarminntekter, unødige 

utrykninger). Investeringsregnskapet viser et merforbruk som skyldes at 2 mannskapsbiler 

som skulle vært levert i 2016 ikke ble levert og betalt før i 1. tertial 2017. Ubrukte 

budsjettmidler tilhørende 2 mannskapsbiler vil bli overført fra 2016 til 2017 i regulert 

investeringsbudsjett 2017. 
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Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo er etablert og i full operativ drift. Tre nye 

mannskapsbiler er satt i drift i løpet av 1. tertial. ABBV, Oslo brann- og redningsetat og 

Nedre Romerike brann og redningsvesen har gjennomført omfattende øvelser sammen i en 

blokk og to bolighus på Bekkestua som skal rives.  

Etter selskapsavtalens § 13 om organisering av tilsynsfunksjoner, skal brannsjefen holde 

styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og 

personalforhold.   

 

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan 

forberede nødvendige disposisjoner.  Orienteringsplikten oppfylles blant annet gjennom 

tertialrapporter i forhold til målene i årets handlingsplan.     

 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 

Vedlegg:  

1) Forenklet tertialrapport 1/2017 

2) Driftsregnskap 1. tertial 2017 

3) Investeringsregnskap 1. tertial 2017 
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Møteplan 2. halvår 2017 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/211    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 01.06.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret vedtar møteplan 2.halvår 2017 som foreslått 

 

 
 

Saksutredning: 
 
For 2.halvår 2017 avholdes møter i formannskapet og kommunestyret på tirsdager i Asker kommune. 
Bærum kommune har formannskapsmøter på tirsdager og kommunestyremøter på onsdager. 
Brannsjefen foreslår derfor å legge styremøtene til torsdager for å unngå kollisjoner.  
 
Frekvensen med tre høstmøter passer fortsatt i forhold til forventet saksmengde.  
 
Følgende møteplan foreslås: 
 

Uke 39:  torsdag 28.09 kl 1800  på Asker brannstasjon 
 

Uke 44:  torsdag 02.11 kl 1800  på Fornebu brannstasjon 
 

Uke 49:  torsdag 07.12   kl 1800  på Bekkestua brannstasjon 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 
 

 



  Sak  25/17 

 

Side 18 av 25 

Asker og Bærum brannvesen som totalleverandør av alarmtjenester 

 

 

Saksbehandler:  Hilde Marie Bakken Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/212  Unntatt offentlig Ofl §13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 01.06.2017 

15/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.06.2017 

 

 

 

 
 

 



  Sak  26/17 

 

Side 19 av 25 

Strategi for Asker og Bærum brannvesen sitt brannforebyggende arbeid 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/213    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 01.06.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 

Saksutredning: 

Strategien for ABBV sitt forebyggende arbeid er laget av forebyggende avdeling, men 

skal gjelde for alt forebyggende arbeid i ABBV, uavhengig av avdeling. 

Forebyggende avdeling har laget en strategi for forebyggende arbeid i ABBV, gjeldende for 

perioden 2017-2020. Bakgrunnen er den nye formskriften om brannforebygging som trådte 

i kraft 1. januar 2016, som tydelig beskriver at det er opptil kommunen selv å vurdere ut fra 

en risikovurdering samt å beskrive hvordan de forebyggende ressursene best mulig 

benyttes med tanke på brannrisikoen som finnes i kommunene. 

Alle beslutninger om hvorfor og hvordan de forebyggende ressursene benyttes slik de gjør 

skal altså dokumenteres. Strategien skal derfor være «ledestjernen» og gi oss svaret på:  

- Hvilke målgrupper skal vi jobbe for og hvorfor?  

- Hvilken arbeidsmetodikk skal benyttes?  

- Hvordan endres risikobildet i fire-årsperioden?  

- Hvilken kompetanse trengs for å utføre arbeidet og møte fremtiden?  

Alle målgruppene i ABBVs forebyggende arbeid kan plasseres inn i vår næringskjede. 

Hovedtanken er at vi skal nå innbyggeren gjennom ulike faser gjennom hele livet, for å 

skape gode holdninger samt øke kunnskap og motivasjon. Slik mener vi at antall skadde og 

omkomne i brann blir færre. 

Det er også laget en handlingsplan for forebyggende aktiviteter som beskriver 

satsningsområdene for målgruppene for ett år av gangen samt aktivitetsplan som beskriver 

mer i detalj når og av hvem tiltakene skal utføres. 

Alle aktuelle avdelinger, seksjoner og enheter har gitt sine bidrag til strategien gjennom den 

respektive leder. Dette er nødvendig for at vi skal få et komplett og riktig bilde av det 

forebyggende arbeidet og forankring internt. I tillegg har vi innhentet tilsvarende arbeid fra 

nabobrannvesen for inspirasjon.   

Strategien skal vurderes revidert hvert år 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg: Strategi for forebyggende arbeid i ABBV 
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Status vedrørende tildelt gavemidler fra Gjensigestiftelsen - Det store brannløftet 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/214    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 01.06.2017 

 

Innstilling: 

 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 
 

I brannstyremøte 19.04.2017 ble brannstyret i sak 16/17 - Tildelte gavemidler fra 

Gjensidigestiftelsen – Det store brannløftet orientert om tildelte midler så langt. Følgende 

ble protokollført fra behandlingen av saken: 

 

Behandling: 

Brannstyret viste stor interesse for Trygg-hjemme-arbeidet generelt, og mente at det 

er viktig å få på plass en koordinatorstilling for dette arbeidet i hver av 

eierkommunene. De ba brannsjefen utarbeide et notat i sakens anledning slik at de 

kan følge opp dette spørsmålet politisk. 

 

Vedtak: 

Brannstyret ber om å få et notat med argumenter for, og viktigheten av, at det 

etableres slike koordinatorstillinger i hver av kommunene. Brannstyrets 

medlemmer vil da ta saken opp i de rette fora i kommunene. For øvrig tar 

brannstyret saken til orientering. 

 

Følgende har skjedd i sakens anledning etter dette: 

- 20.04.2017 – Ny søknad (søknadsrunde 2 for midler til forebyggende tiltak) sendt til 

Det store brannløftet om ytterligere midler for å kunne fullfinansiere en 

koordinatorstilling i hver av eierkommunene for Trygg Hjemme arbeidet. Det ble i 

denne søknaden søkt om kr 1.450.000,-. 

- 28.04.2017 – Brannstyret fikk oversendt notatet de ba om i sitt vedtak 

- 10.05.2017 – Det ble gitt tilbakemelding fra Det store brannløftet om at søknaden av 

20.04.2017 om fullfinansiering av de to koordinatorstillingene ikke var innvilget 

 

Brannsjefen mener det nå må jobbes aktivt mot eierkommunene for å få disse til å 

finansiere differansen (ca 725.000 for hver kommune) mellom gavemidlene fra Det store 

brannløftet og den faktiske kostnaden for en slik koordinatorstilling hver av kommunene for 

ett år.   

  

 

Anne Hjort 

brannsjef 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Komfyrvakt og kjøkkenbranner 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/215    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 01.06.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

Saksutredning: 
 

4 av 10 branner i Asker og Bærum oppstår i forbindelse med matlaging på komfyren 

(2016). Nasjonalt har matlaging tradisjonelt stått høyt på lista over brannårsaker, 

men med det nye rapporterings- og statistikkverktøyet BRIS ser vi at tallet er enda 

høyere enn antatt. 

For å redusere antall kjøkkenbranner er det viktig både å drive holdningsskapende 

arbeid for å påvirke folks vaner i forhold til matlaging samtidig som man må drive 

informasjonsarbeid for å spre kunnskap om komfyrvakt. ABBV og Asker og Bærum 

kommuner jobber med begge deler, både hver for seg og i samarbeid. 

Tiltak som gjøres per i dag, med blant annet fokus på holdninger til matlaging 

og kunnskap om komfyrvakt: 

 Nasjonal komfyrvaktkampanje (årlig i februar, i regi av DSB, ulike lokale aktiviteter, 

kunnskapsformidling via lokal presse + Facebook + www.abbv.no) 

 FNs eldredag (1.oktober hvert år) 

 Åpen dag x2 

 5-åringsprosjektet 

 Studentkampanjen i august 

 Brannvesenets julekalender 

 Tema i mange presentasjoner i forbindelse med foredrag brannvesenet holder 

I tillegg er komfyrvakt standard i alle kommunale utleieboliger (monteres ved 

leietakerskifte). Komfyrvakt er påkrevet i alle nye el-anlegg (krav fra 2014). 

Selv om det gjøres mye allerede har vi potensiale for å jobbe enda bredere og mer 

systematisk for å forhindre komfyrbranner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abbv.no/
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Eksempler på forbedringspotensialer: 
 Implementere mer systematisk innhold om komfyrvakt i opplæring og undervisning 

 Aktiv statistikkbruk, både kunnskapsdeling og følge antall komfyrbranner. Sette flere 

målbare parametere enn antall komfyrbranner. For eksempel sjekke status på 

innbyggeres kunnskap til komfyrvakt ved «opinionsundersøkelse». Repetere samme 

undersøkelse om et år. 

 Evaluering og kunnskapsdeling av hendelser 

 Samkjøre budskap internt i ABBV, hva er viktig å informere til hvem om 

kjøkkenbranner og komfyrvakt? 

 Bedre fokus på komfyrbranner i forbindelse med Aksjon boligbrann i desember? 

ABBV har spilt inn forslag til DSB om at tema blir en del av sjekklista som gjøres i 

forbindelse med hjemmebesøk. 

 Samarbeide mer aktivt med eierkommunenes informasjonsavdelinger og informere 

på eierkommunenes hjemmesider. 

 

Brannsjefen vil besørge innkjøp av to komfyrvakter på brannvesenets budsjett som i 

samarbeid med eierkommunene installeres i boliger hvor behovet for denne type 

hjelpemidler vil være vesentlig for brannsikkerheten. Media samt kommunenes 

informasjonsavdelinger vil inviteres til å gjøre en sak ut av dette. Brannsjefen vil også 

besørge at forsikringsselskapene blir utfordret på å bidra med ytterligere noen komfyrvakter 

i denne sammenheng. 

 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eventuelt  

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/58    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 01.06.2017 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 

 

 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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