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Forord
Formålet meddenneutredningenhar vært å gi et kunnskapsgrunnlag
for å kunne ta
stilling til hvordanbrannordningenfor nye Asker kommuneskal ivaretas når kommunene
Hurum, Røykenog Asker kommunerslås sammenfra 1.1.2020. Utredningener
gjennomførti nært samarbeidmed dissekommunene,Bærumkommuneog
brannvesenene
i de berørte kommunene.
Arbeidet med utredningener gjennomførti periodenfebruar til juni 2017. Etter levering
av sluttrapport i juni er rapporten rettet opp med korrigerte tall om kommune
nes
utgifter til brannvesen. Ansvarligkonsulentfor arbeidethar vært Odd Dag Helgesen.
Stabekk,7. september2017
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1 Bakgrunn
I forbindelse med sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker kommuner til nye Asker kommune
fra 1.1.2020, vil det være naturlig at den nye kommunen betjenes av ett felles brannvesen. Dette
kan løses på flere måter, og rådmannen i Asker kommune har anbefalt at det utredes ulike
modeller for å ivareta den nye kommunens ansvar i henhold til lov om brann- og eksplosjonsvern.
Formålet med utredningen har vært å fremskaffe kunnskapsgrunnlag om mulige organisasjonsmodeller for å ivareta kravene til en forsvarlig brannordning for nye Asker. Det har vært forutsatt at
Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV), Røyken brann- og redningstjeneste (RBR), Hurum
brannvesen (HBV), samt eierkommunene skal være involvert i arbeidet med å utrede
organisasjonsformene. Dette hensynet er ivaretatt gjennom møter og intervjuer med brannsjefene i
de nåværende brannvesenene, møter med kommunaldirektører/kommunalsjefer i alle eierkommunene, samt representantskapet for ABBV.
Følgende organisasjonsmodeller er utredet:
Fortsatt interkommunalt brannvesen mellom nye Asker kommune og Bærum kommune
Eget brannvesen for nye Asker kommune
Eget brannvesen for Bærum kommune
Samarbeid mellom eget brannvesen for Bærum kommune og Oslo brann- og redningsetat
Representantskapet i ABBV hadde i sitt vedtak i m øtet 13.12.2016 foreslått at også en modell med
et sammenslått brannvesen Asker-Bærum-Oslo skulle utredes. I samråd med oppdragsgiver og i
forståelse med representantskapet for ABBV er ikke dette alternativet utredet. De viktigste
grunnene til dette er at det ville krevd langt mere ressurser til utredningen, samt at eierkommunene
måtte ha avklart med Oslo kommune at en slik utredning skulle iverksettes. Tidsrammen for
gjennomføring av utredningen ville dessuten ha blitt forskjøvet.
For hver modell har vi utredet:
Konsekvenser for dimensjonering
Konsekvenser for bemanning
Økonomiske konsekvenser for eierkommunene
Mulige administrative konsekvenser
Det vil alltid være en del usikkerhet knyttet til denne type utredninger, bl.a. fordi det vil være opp til
eierkommunene å bestemme standard på utstyr og omfang på bemanning av funksjoner som ikke
er direkte regulert i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Vi har derfor lagt
vekt på å beskrive forutsetningene som konsekvensvurderingene bygger på, i særlig grad forutsetninger om bemanning og i beregningen av økonomiske konsekvenser for kommunene.
Mulige konsekvenser for kvaliteten på brannvesenets tjenester i de ulike modellene er ikke kartlagt
og vurdert.
Før vi presenter utredning av konsekvenser for de ulike modellen, gis det en omtale av nåværende
brannordning i de berørte kommunene.
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2 Hurum brannvesen
2.1 Organisasjonsform

og lokalisering

Hurum brannvesen (HBV) er en kommunal virksomhet. Brannstasjonen ligger på Tofte i gamle og
uhensiktsmessige lokaler. Brannstasjonen har dessuten en lite gunstig plassering i det den ligger
620 meter for hovedvei og det tar minst to minutter hver vei til og fra brannstasjonen. Hurum
kommune har truffet vedtak om at det skal bygges ny brannstasjon på Tofte. Endelig lokalisering
og plan for bygningsmessig utforming, er ennå ikke bestemt.
Av figuren nedenfor går det fram at Hurum kommune pr. i dag også får dekket deler av
kommunens beredskap gjennom et samarbeid med Røyken brann- og redningstjeneste (RBR).
Dette gjelder tettstedet Sætre og nordre deler av kommunen.

Figur 2-1 Hurum kommune og lokalisering av brannstasjon
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2.2 Organisering og bemanning
HBV er et deltidsbrannvesen med tilsammen tre heltidsstillinger og 25 deltidsmannskaper.
Organisering og bemanning kan fremstilles som vist i figuren nedenfor:

Figur 2-2 Bemanning og organisering av HBV

Konstituert brannsjef innehar i dag også stillingen som avdelingsleder for beredskap og avdelingsleder for forebyggende. Brannvesenets tre heltidsstillinger (brannsjef, stasjonsmester og over ingeniør forebyggende) er sentrale for å kunne ha dagberedskap på hverdager. Hvert vaktlag
består av:
Utrykningsleder
Fire konstabler
Én aspirant
Det er alltid én tankbilvakt pr. vaktlag.
Hovedutfordringen for HBV har i mange år vært å opprettholde dagberedskapen på hverdager.
Utfordringene økte da Hurum kommune flyttet hele kommuneadministrasjone n til Sætre. Dette
førte til at ansatte i tekniske tjenester – som tidligere var lokalisert på Tofte – ikke lenger kunne
være en del av beredskapen på dagtid. Rekruttering av deltidsmannskaper har dels vært løst ved å
tilby brannkonstablene grunnutdanning som heltidsbrannmenn i stedet for grunnutdanning som
deltidsmannskap. Tiltaket har ført til at man har klart å rekruttere deltidsmannskaper i tilstrekkelig
grad. Ulempen er at godt utdannede deltidsmannskaper er attraktive for stillinger i heltids - eller
kasernerte brannvesener.
Funksjonen som overbefalsvakt både i Røyken og Hurum blir varetatt av konstituert brannsjef i
HBV, konstituert brannsjef RBR, stasjonsmester RBR og konstituert leder av forebyggende RBR.
Overbefalsvakt er brannsjef i begge kommunene fra kl. 1530–0700 på hverdager, samt lør- og
søndager og helligdager.
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2.3 Mulige avvik fra forskrift om organisering og dimensjonering
av brannvesen
HBV har ikke avvik fra forskrift om organisering av brannvesen, verken når det gjelder
dimensjonering av beredskap og innsats eller forebyggende oppgaver.
På samme måte som andre brannvesener har HBV fått dispensasjon for kompetansekravene i
påvente av at konstablene har fått plass på brannskolen.

2.4 Spesialkompetanse
HBV har bl.a. spesialkompetanse på:
Overflateredning
Båtredning
Båtførerkompetanse
Båtredningskompetanse
Akutt forurensing
Tett trehusbebyggelse
Røykdykkerkompetanse for lang inntrengning
Større evakueringer i lang tunnel
Skogbrannreserve

2.5 Utstyr
HBV har ny brannbil og god standard på øvrig utstyr. Gitt at HBV skulle fortsette som eget brannvesen, ville det vært behov for større båt for å gjennomføre redningsaksjoner på fjorden.
RBR har pr. i dag ikke egen lift. Ved behov blir lift rekvirert fra Vestviken interkommunale vei, vann
og avløpsselskap IKS (VIVA).

2.6 Feiertjenesten
Kommunene Hurum og Røyken har satt ut feiertjenestene til et eksternt feiermesterfirma. Avtalen
ble inngått i 2012 og forlenget med fire år i 2016. Det gjennomføres feiing hvert 2. år og tilsyn hvert
4. år.
Feiertjenestene faktureres én gang i året. I Hurum betaler man samme pris pr. skorstein uavhengig
av hvor mange skorsteiner som feies. I Røyken gis det rabatt for flere skorsteinsløp på samme
bygning.

2.7 Alarmsentral
Både HBV og RBR er knyttet til Vestviken 110-sentral. For denne tjenesten betales det kr 27 pr.
innbygger.

2.8 Eventuelle oppgaver som faller utenfor kjernevirksomheten
Siden HBV er et deltidsbrannvesen, er det ikke rom for at brannvesenet kan påta seg oppgaver
utenfor det som er brannvesenets kjerneoppgaver. Tidligere påtok de seg noen oppgaver med
kjøring av vann til private vannverk. Dette er en liten oppgave som tar lite tid i dag.
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2.9 Administrativ støtte
Siden HBV er en virksomhet i Hurum kommune har ikke brannvesenet egne ressurser avsatt til å
ivareta administrative oppgaver for brannvesenet. Tjenestene gis av kommunen og er dermed ikke
kostnadsført på brannvesenet.
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3 Røykenbrann og redning
3.1 Organisasjonsform

og lokalisering

Røyken brann og redning (RBR) er organisert som kommunal virksomhet. Brannstasjonen ligger
sentralt plassert i kommunen – i Midtbygda. Røyken kommune har kasernert brannvesen og holder
til i moderne lokaler like ved kommunens rådhus.
RBR dekker også beredskapen i tettstedet Sætre og nordre del av Hurum kommune. Dette er
regulert i en egen avtale mellom kommunene.

Figur 3-1 Røyken kommune og lokalisering av brannstasjon

3.2 Organisering og bemanning
RBR har til sammen 24 faste stillinger og fire deltidsstillinger. Deltidsstillingene dekker oppgaven
som tankbilsjåfør når det kreves. Vi har tegnet opp organiseringen av RBR i figur 3-2 nedenfor.
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Figur 3-2 Organisering av Røyken brann og redning

Forebyggende avdeling består av:
Avdelingsleder
To inspektører
Under beredskapsavdelingen hører:
Avdelingsleder
Fire utrykningsledere/brannmestere
12 konstabler
Fire tankbilvakter (deltid)
Én stasjonsmester
To alarmmontører
Vaktlagene i RBR er satt opp med samme grunnbemanning som i Asker og Bærum brannvesen
(ABBV). Brannvesenene har imidlertid valgt ulike løsninger for hvordan man dekker opp vaktlagene
ved fravær og hvordan man styrker bemanningen i forbindelse med brann eller andre store
hendelser. Fravær ved sykdom, permisjoner, opplæring av mannskapene blir i RBR dekket av
brannmenn i en vikarpool. Vikarpoolen består av brannkonstabler i andre brannvesen. Styrking av
innsatsen i forbindelse med brann og andre ulykker skjer ved innkalling av reservestyrken som
består av egne mannskaper på fritida. Alle brannkonstablene inngår i reservestyrken. Fravær i
ABBV løses av en egen fraværsreserve på 16 brannkonstabler som settes inn der det oppstår
behov. Økonomisk sett er det ikke store forskjeller mellom den løsningen som RBR har valgt for å
dekke opp ved fravær og store hendelser, og den løsningen som ABBV har. Når disse to brann vesenene nå skal inngå i samme organisasjon, er det naturlig at bemanningen ved fravær og store
hendelser blir løst på samme måte.
Funksjonen som overbefalsvakt både i Røyken og Hurum blir i dag i varetatt av konstituert
brannsjef i HBV, konstituert brannsjef RBR, stasjonsmester RBR og konstituert leder av
forebyggende RBR. Overbefalsvakt er brannsjef i begge kommunene fra kl. 1530–0700 på
hverdager, samt lør- og søndager og helligdager.
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3.3 Mulige avvik fra forskrift om organisering og dimensjonering
av brannvesen
RBR har ikke avvik fra forskrift om organisering av brann vesen, verken når det gjelder
dimensjonering av beredskap og innsats eller forebyggende oppgaver.
På samme måte som andre brannvesener, har også RBR noen dispensasjoner fra kompetansekravene til grunnutdanning pga. av for liten kapasitet ved brannskolen.

3.4 Spesialkompetanse
RBR har bl.a. spesialkompetanse på:
Overflateredning
Røykdykkerkompetanse for lang inntrengning
Kompetanse og utstyr for større evakueringer i tunnel
Kompetanse og utstyr innen trafikkhåndtering
Båtførerkompetanse
Båtredningskompetanse
Strandsonesanering
Skogbrannreserve
Brann i særskilte brannobjekter
Bilbrann
Skogbrannreserve
Akutt forurensing
Ulykker på vei
Ulykker i tunnel
Arbeidsulykker
Mindre sammenrasninger
Naturkatastrofer
Satellitt for RVR-tjeneste

3.5 Utstyr
RBR har ikke vesentlige mangler når det gjelder utstyr. Vi har registrert at også RBR pr. i dag
uttrykker behov for større båt. Kommunen har bevilget kr 250 000 til ny båt, men etter RBRs
oppfatning trenger man en større båt enn det man får for denne summen. Det er naturlig at
spørsmålet om båt og beredskap for redningstjeneste på fjorden avklares nærmere i forbindelse
med gjennomføring av fusjonen.
RBR har ikke egen lift. Ved behov blir lift rekvirert fra Drammensregionens brann- og redningstjeneste.

3.6 Feiertjenesten
Kommunene Hurum og Røyken har satt ut feiertjenestene til et eksternt feiermesterfirma. Avtalen
ble inngått i 2012 og forlenget med fire år i 2016. Det gjennomføres feiing hvert 2. år og tilsyn hvert
4. år.
Feiertjenestene faktureres én gang i året. I Hurum betaler man samme pris pr. skorstein uavhengig
av hvor mange skorsteiner som feies. I Røyken gis det rabatt for flere skorsteinsløp på samme
bygning.
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3.7 Alarmsentral
Både HBR og RBR er knyttet til Vestviken 110-sentral. For denne tjenesten betales det kr 27 pr.
innbygger.

3.8 Eventuelle oppgaver som faller utenfor kjernevirksomheten
I kraft av at RBR er et kasernert brannvesen og organisert som en kommunal virksomhet, har de
kunnet påta seg en del oppgaver som ligger utenfor brannvesenets kjernevirksomhet. Under denne
kategorien hører:
Hydrant- og kumettersyn for VIVA
Avtale med hjemmebaserte tjenester om assistanse ved løfte- og bæreoppdrag
Drift av trygghetsalarmtjenesten
Vaktmestertjenester i rådhuset
Merarbeid i kommunale bygg etter stengetid
Alarmtjenester i kommunale bygg
Dekkhotell for kommunale biler
Boligalarm til bedrifter og private boliger

3.9 Inntekter
Som et resultat av at RBR utfører tjenestene nevnt ovenfor, har brannvesenet også forholdsvis
store inntekter.
Tabell 3-1 Inntekter for RBR – budsjett 2017 og regnskap 2016

De største inntektene skriver seg fra salg av boligalarmer. Det følger imidlertid også noen utgifter
knyttet til installering og oppfølging av boligalarmene 1. RBR har som det fremgår av figur 3-2 ansatt
to alarammontører.

3.10 Administrativ støtte
På samme måte som HBV har ikke RBR brannvesenet egne ressurser avsatt til å ivareta
administrative oppgaver for brannvesenet. Tjenestene gis av kommunen og
administrasjonskostnadene er dermed ikke belastet brannvesenet i regnskapet.

1

Budsjett for boligalarm 2017 kan være satt for lavt
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4 Asker og Bærumbrannvesen
IKS
4.1 Organisasjonsform

og lokalisering

Brannvesenene i Asker og Bærum ble slått sammen i 1999 og er fra og med 1.1.2003 organisert
som et interkommunalt selskap 2. Asker kommune har en eierandel i selskapet på 33 %, mens
Bærum har en eierandel på 67 %. Eierandelene er basert på kommunenes folketall og kan
reguleres hvert år.
Asker og Bærum har pr. i dag i underkant av 185 000 innbyggere. Beredskapen dekkes gjennom
fire vaktlag. Dette tilfredsstiller dimensjoneringsforskriften, også når man tar hensyn til kravene om
innsatstid i tettbebyggelse med særlig fare for omfattende spredning, sykehjem/sykehus og strøk
med omfattende næringsvirksomhet. Det er først når innbyggertallet passe rer 240 000 at det vil
være behov for et femte vaktlag i Asker og Bærum.
Beredskap mot brann og andre ulykker er lagt til fire brannstasjoner.

Figur 4-1 Lokalisering av brannstasjonene i Asker og Bærum

Asker brannstasjon
På Asker brannstasjon er det til enhver tid fem personer på vakt fordelt med fire på mannskapsbilen og en på vanntankbilen eller reserveliften.

2

Kilde: Selskapsavtalen signert 23.12.2012
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Asker brannstasjon rommer også kontorer for brannsjef, administrativ avdeling, markedsavdelingen
og deler av forebyggende avdeling.
Bekkestua brannstasjon
Her er det til enhver tid minimum fem personer på vakt, fordelt med fire personer på mannskaps bilen og en person på lift. Personen på liften dekker også redningsbilen og rykker ut med denne til
blant annet trafikkulykker. Forebyggende avdeling har sju ansatte på Bekkestua.
Gjettum brannstasjon
Gjettum er en ren beredskapsstasjon med en vaktstyrke på fire personer.
Fornebu brannstasjon
Brannstasjonen er en ren beredskapsstasjon med en vaktstyrk e på fire personer. Vaktstyrken har
særskilt kompetanse på maritime hendelser og akutt forurensing på fjorden.

4.2 Organisering og bemanning
ABBV har til sammen 126,5 faste stillinger inklusiv brannsjef. Fordeling av årsverk mellom
funksjoner og enheter er vist i tabell 4-1 nedenfor.
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Tabell 4-1 Bemanning av ABBV – våren 2017

Under forebyggende avdeling med 18 årsverk hører:
NK- forebyggende
Saksbehandlerenhet
Oppfølgning av feiertjenester
Informasjonsenhet
Trygg Hjemme seksjon
Tilsynsfunksjon

R1020075

1,0 årsverk
2,0 årsverk
1,0 årsverk
3,0 årsverk
5,5 årsverk
5,5 årsverk
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Vaktlagene i ABBV har samme grunnbemanning som i RBR når det gjelder utrykningsledere og
innsatsmannskaper. Brannvesenene har imi dlertid valgt ulike løsninger for hvordan man dekker
opp vaktlagene ved fravær og hvordan man styrker bemanningen i forbindelse med brann eller
andre store hendelser. Se for øvrig kapittel 3.2. Dersom disse to brannvesenene skal inngå i
samme organisasjon er det naturlig at bemanningen ved fravær og store hendelser får en felles
praksis.
Funksjonen som overbefalsvakt i ABBV ivaretas av brannsjef, beredskapssjef, NK beredskap, en
overingeniør, én ingeniør og én branninspektør. Om sommeren er vakten 4-delt. Da deltar NKberedskap og overingeniør i sommerfeieavvikling i utrykningsstyrken.
ABBV er organisert i fire avdelinger. Se figur 4-2 nedenfor.

Figur 4-2 Organisering av ABBV

4.3 Mulige avvik fra forskrift om or ganisering og dimensjonering
av brannvesen
ABBV har ikke avvik fra forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Kompetansekravene til utdanning er oppfylt. Bemanningen er i henhold til minimumskravene i dimensjonerings forskriften og tilpasset de dagligdagse oppgavene og hendelsene. Når det er behov for ytterligere
ressurser fungerer de gjensidige samarbeidsavtalene med nabobrannvesenene godt.
ABBV gjennomfører grunnkurs for brannkonstabler sammen med Oslo brann- og redningsetat.

4.4 Spesialkompetanse
ABBV har spesialkompetanse på en rekke områder, bl.a.:
Brann i særskilte brannobjekter
Røykdykkerkompetanse for lang inntrengning
Kompetanse og utstyr for større evakuering i tunnel
Bilbrann
Skogbrannreserve
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Båtførerkopetanse stor og liten båt
Akutt forurensing
Strandsaneringskompetanse
Farlig stoff/gods
Ulykker på vei
Ulykker i tunnel
Arbeidsulykker
Mindre sammenrasninger
Tauredning
Naturkatastrofer
Jording jernbane
Satellitt for RVR-tjeneste

4.5 Utstyr
Utstyrsnivået er høyere enn minimumskravene i dimensjoneringsforskriften og er ifølge ROSanalysen fra 2013 godt tilpasset de dagligdagse oppgavene og hendelsene. Det er også tatt høyde
for andre større oppgaver og hendelser.

4.6 Øvingsanlegg
ABBV har pr i dag et eget øvingsfelt på Isi. Lokal iseringen av dette sikrer at vaktlagene kan øve her
og at beredskapen kan ivaretas gjennom sideforflytting av de andre vaktlagene. Dersom løsningen
skulle bli at det opprettes et eget brannvesen for både Bærum kommune og nye Asker kommune,
må Asker enten bygge eget øvingsfelt eller kjøpe denne tjenesten av Bærum eller andre som har
øvingsfelt.

4.7 Feiertjenesten
Feiertjenesten er satt bort til to eksterne firmaer. Det er separate kontrakter for henholdsvis Asker
og Bærum, men felles oppfølging fra ABBVs side. Fra 1.1.2016 ble det innført behovsprøvd feiing
av piper. Behovet blir vurdert ut fra registrerte fyrings vaner og den enkelte huseiers bruk av ildsted.
I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegg bli utført hvert 4. år, men kan ut fra en faglig vurdering
bli oftere. Tilsyn utføres hvert fjerde år.

4.8 Alarmsentral
ABBV er fra mars 2017 knyttet til felles alarms entral med Oslo. I de fem første årene skal
kommunene betal 12.2mill. kr for denne tjenesten. Dette tilsvarer en pris på kr 68 pr. innbygger.
Etter fem år faller kostnadene til kr 8,5* mill. kr pr. år. Dette tilsvarer en pris på kr 38* pr. innbygger.

4.9 Even tuelle oppgaver som faller utenfor kjernevirksomheten
ABBV leverer boligalarm til både bedrifter og private boliger.
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4.10 Inntekter
ABBV har store inntekter fra salg av alarmtjenester. Dette går fram av tabellen nedenfor.
Tabell 4-2 Inntekter fra salg av boligalarm. Regnskap 2015 og 2016, samt budsjett for 2017

Driftsutgiftene er en beregnet størrelse og gjenspeiler beredskapsstyrkens innsats knyttet til drift av
alarmtjenesten, samt administrasjonens andel forbundet med disse tjenestene.

4.11 Administrasjon
ABBV har egen administrativ stab på 5,7 årsverk og dekker brannvesenets behov for de mest
vanlige administrative tjenester slik som lønn og personal, økonomi og regnskap, dokument forvaltning og mindre innkjøp. ABBV får noe IKT-bistand og annen administrativ bistand fra Asker
kommune.
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5 Konsekvenser– ulike modeller
I dette kapittelet beskrives beredskapsmessige, økonomiske og administrative konsekvenser av
ulike modeller for å ivareta brannordningen for både nye Asker kommune og Bærum kommune når
nye Asker kommune etableres som en ny sammenslått kommune, dvs. fra 1.1.2020. Modellene
som er utredet er:
Fortsatt interkommunalt brannvesen mellom nye Asker kommune og Bærum kommune
Eget brannvesen for nye Asker kommune
Eget brannvesen for Bærum kommune
Samarbeid mellom eget brannvesen for Bærum kommune og Oslo brann- og redningsetat
Spørsmål knyttet til dimensjonering av brannvesenene i de ulike modellene bygger på SSBs
prognoser for befolkningsutvikling i perioden fram til 2040. Tall for befolkningsutviklingen i Bærum
hviler på kommunens egne befolkningsprognoser.
Hovedformålet med beregning av økonomiske konsekvenser har vært å utrede modellenes
budsjettmessige konsekvenser for eierkommunene. Beregningene bygger på noen viktige
forutsetninger, nemlig at:
KOSTRA-tall for 2016 publisert pr. 15.5.2017 gir et korrekt bilde av kommunenes netto driftsutgifter til beredskap mot brann og andre ulykke (KOSTRA-funksjon 339). Utgifter til
forebygging av brann og ulykker er holdt utenfor beregningene. (KOSTRA -funksjon 338). Det
er KOSTRA-tall for kommune som er lagt til grunn for beregningene.
Det ikke skjer vesentlige endringer i brannvesenenes drift fram til 1.1.2020. Antatt kostnadsnivå
pr. 1.1.2020 er derfor basert på framskriving av dagens kostnadsnivå
Endringer i kostnadsnivået etter 1.1.2020 hviler på forutsetninger om bemanning i de uli ke
modellene, samt forutsetninger om behov for eventuelle nyinvesteringer
Kostnadsfordelingen mellom kommunene baseres på en fordelingsnøkkel etter folketall i 2020
Forutsetninger om lønnsnivå for de stillingene som berøres i de ulike alternativene blir om talt3.
Anslagene bygger på tall om dagens lønnsnivå, fremskrevet til 2020. Men det vil alltid være
noen usikkerhet knyttet til disse tallene bl.a. fordi det er noen variasjoner i lønnsnivået mellom
de ulike brannvesenene og at lønnskostnadene også omfatter overtid og godtgjørelser i
forbindelse med utkallinger ved hendelser m .m. Usikkerheten i forutsetningene om lønnskostnadene er imidlertid ikke så stor at det vil påvirke hovedbildet om hvordan de ulike
organisasjonsmodellene påvirker kommunenes økonomi.
Pr. i dag har dagens eierkommuner følgende netto driftsutgifter til beredskap og forebygging av
brann og andre ulykker.
Tabell 5-1 Folketall pr 2017 og kommunenes netto driftsutgifter til beredskap og foreb ygging mot brann og
andre ulykker. Kilde: KOSTRA 2016

3

Se eget vedlegg
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5.1 Fortsatt interkommunalt samarbeid mellom nye Asker
kommune og Bærum kommune
5.1.1 Dimensjonering
Dagens brannordning består av:
Fire brannstasjoner/fire vaktlag i ABBV
En brannstasjon/ett vaktlag ved Røyken brannstasjon
Deltidsbrannvesen for Hurum kommune med brannstasjon på Tofte
Minstekravet til beredskapsstyrkenes størrelse og annet vaktlag bestemmes i utgangspunktet på
grunnlag av antall innbyggere i tettstedet. Jfr. Forskrift om organisering og dimens jonering av
brannvesen § 5-4. I tillegg må antall vaktlag i beredskapsstyrken vurderes i forhold til kartlagt
risiko- og sårbarhet i kommunen/brannregionen, jfr. §2-4.
Som et grunnlag for å beregne beredskapsstyrkenes størrelse og vaktlag har vi der tatt
utgangspunkt i forventet antall innbyggere i tettsteder i perioden 202 1 til 2040. Tallene fremgår av
tabell 5-2 under.
Tabell 5-2 Befolkningsprognose – innbyggertall i tettsteder for nye Asker kommune og Bærum kommune. Tall
pr 1.1

Så lenge innbyggertallet ligger under 240 000 er det krav om fire vaktlag under forutsetning at det
lar seg kombinere med kravet om innsatstid. Teoretisk sett kunne derfor det nye brannvesenet
kunnet klare seg med fire vaktlag inntil 2027/2028. Krav til innsatstid tilsier imidlertid at det fortsatt
må være fem vaktlag i det nye brannvesenet. Dette er en dimensjonering som er robust i mange
tiår fremover.
Det forutsettes at deltidsbrannvesenet – lokalisert på Tofte – må opprettholdes for å kunne dekke
beredskapen for tettbebyggelsen i Tofte, Filtvet, Klokkerstua, Holmsbu m.m.

5.1.2 Bemanning
I tabellen nedenfor har vi lagt inn oversikt over den samlede bemanningen i de ulike brannvesenene pr. i dag.
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Tabell 5-3 Bemanning – dagens brannvesen

I denne tabellen er lønnsutgifter til vikarer og overtid i forbindelse med innkalling til reservetjeneste
i RBR omregnet til årsverk. Vi har også lagt inn anslag for hvor mye administrativ støtte HBV og
RBR mottar fra kommunene.
Anslag for bemanning av nytt brannvesen der HBV og RBR innlemmes i ABBV bygger på følgende
forutsetninger:
Jeg tror det mangler deltidsbemanning til en tankbil i Røyken. Jeg savner en tabell over bemanning
i det nye brannvesenet for alle fire brannvesen. Antagelig kan det brannvesenet klare seg uten en
deltidstankbil ved at den bemannede tankbilen i Asker flyttes til Røyken.

Ledelse
Innenfor dagens brannvesen «bruker» man åtte årsverk til ledelse. Det er forutsatt at ressurser til
ledelse kan reduseres med 3,5 årsverk.

Forebygging av brann og ulykker
Samlet bemanning til forebygging av brann og ulykker i dagens brannvesen er 21 årsverk, når
utviklingsstillingen i ABBV regnes med. Bemanningen må øke i takt med befolkningsutviklingen. I
2020 må bemanningen øke med ett årsverk sammenliknet med dagens bemanning.
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Feiing
Kommunenes utgifter til feiing blir i liten grad berørt av fusjonen mellom ABBV, RBR og HBV.
ABBV har i dag en egen stilling øremerket for oppfølging av feierfirmaene. Det forutsettes at denne
funksjonen blir oppbemannet med et halvt årsverk, men vil ikke berøre kommunenes økonomi fordi
utgiftene kan inngå i grunnlaget for beregning av tjenestens selvkost.

Beredskap for brann og ulykker
Bemanning av kommunenes beredskap for brann og ulykker er i stor grad et resultat av kravene
stilt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Vi har forutsatt at:
Bemanning av vaktlaget i HBV forutsettes å være den samme som i dag, også etter fusjonen
Bemanningen av vaktlagene i RBR og ABBV forutsettes også å være på samme nivå som i
dag bestående av:
o
o
o

20 utrykningsledere
60 konstabler
20 fraværsreserve4

Som beskrevet tidligere i denne rapporten er det ulik praksis mellom RBR og ABBV med hensyn til
hvordan man dekker opp mannskapsmangel ved fravær og større hendelser. Det er forutsatt av det
etableres felles praksis for hvordan man håndterer dette i et nytt brannvesen. ABBV har en egen
fraværsreserve på 16 mann, mens RBR dekker behovet gjennom en vikarpool og ved å kalle inn
mannskaper på fritida. Utgiftene varierer derfor noe fra år til år. Vi har lagt til grunn at ressurs innsatsen for å dekke opp fravær har om lag samme omfang som i ABBV. Dette betyr dermed at
innsatsen til fraværsreserve holdes på samme nivå som i dag.
Fra brannfaglig hold har det blitt tatt til orde for at fusjonen vil kreve en styrking av innsatsen knyttet
til overbefalsvakt. Overbefalsvakt i Røyken og Hurum dekkes i dag av konstituert brannbrannsjef
RBR, konstituert brannsjef RBR, leder av beredskap RBR og konstituert leder forebyggende RBR.
Overbefalsvakten er brannsjef i begge kommunene fra kl. 1530–0700 hverdager, samt lør- og
søndager og helligdager.
Overbefalsvakt i ABBV ivaretas av seksdelt vakt bestående av brannsjef, beredskapssjef, to
ingeniører, én branninspektør og NK beredskap. Om sommeren er overbefalsvakten firedelt. Da
deltar NK-beredskap og én ingeniør som brannkonstabler.
I et samlet brannvesen for nye Asker kommune og Bærum kommune må det finnes en løsning for
hvordan overbefalsvakten skal organiseres. Dette kan gjennomføres på flere ulike måter, bl.a. ved
å beholde to vaktordninger i et brannvesen, å opprette en funksjon som brigadesjef i egen
utrykningsbil på Asker brannstasjon og en felles stabsvakt med Oslo brann- og redningsetat, men
vi har i denne utredningen ikke lagt inn ressurser verken for dette eller andre måter å ivareta
overbefalsvakten i et sammenslått brannvesen.
ABBV har pr. i dag fire stillinger som tankbilvakt og fire stillinger som liftvakt. RBR dekker behovet
for tankbil ved hjelp av fire deltidsstillinger. I RBR inngår tankbilvakt som en del av vaktlaget. Det er
ikke forutsatt endringer i denne bemanningen.

4

Vi har da regnet med at utgifter til oppdekning av fravær ved sykdom og overtid i forbindelse med utrykninger
utgjør om lag fire årsverk. D ette gjelder Røyken.
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Stillinger i dagberedskapen
Det er forutsatt at bemanningen av dagberedskapen kan reduseres noe når det gjelder drift og
vedlikehold av verksted og drift og vedlikehold av stasjoner. Innsparingen er antatt å utgjøre ett
årsverk.

Administrasjon
Dagens brannvesen bruker om lag 8,2 årsverk til administrasjon. Vi har lagt til grunn at det oppstår
visse stordriftsfordeler når brannvesenene slås sammen og har forutsatt en innsparing på 1,2
årsverk. Dimensjoneringen av administrasjonen må imidlertid vurderes nærmere når man starter
implementering av valgt modell.

Utstyr
Det er forutsatt at dette alternativet ikke vil utløse behov for nytt utstyr.

Inntekter
Det forutsettes at det nye brannvesenet kan fortsette med salg og drift av boligalarmer i samme
omfang som i dag.

5.1.3 Økonomiske konsekvenser
I tabellen nedenfor har vi lagt inn tall for hvordan kommunenes netto driftsutgifter vil være i 2020
dersom det ikke ble gjennomført endringer i dagens brannordning. Framskrivingen bygger på
KOSTRA-tall for 2016 og på en forutsetning om årlig lønns- og prisvekst på 3 %.
Tabell 5-4 Utvikling i folketall og netto driftsutgifter fram til 31.12.2020

Med utgangspunkt i anslag for hvordan driftsutgiftene vil være i 2020 og forutsetninger om
bemanningsmessige endringer omtalt ovenfor, har vi i tabell 5-5 satt opp et anslag for de samlede
driftsutgiftene for det nye brannvesenet i 2020 dersom man velger å etablere et felles brannvesen
for nye Asker kommune og Bærum kommune.
Tabell 5-5 Anslag for samlede driftsutgifter for nytt brannvesen for nye Asker kommune og Bærum k ommune

Med de forutsetningene som denne kalkylen bygger på, vil altså kostnadsnivået være omtrent 3,6
lavere, sammenliknet med en situasjon der man fortsetter med samme brannvesen som i dag.
For kommunes del er det vel så interessant å få kartlagt hvordan opprettelse av et nytt brannvesen
påvirker kommunenes utgifter. Under forutsetning av at utgiftene skal fordeles etter folketall vil
utgiftdelingen bli slik som vist i tabell 5-6.
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Tabell 5-6 Utgiftdeling mellom Bærum kommune og nye Asker kommune

Analysen viser dermed at nye Asker kommune vil få reduserte utgifter i størrelsesorden 8,5 mill. kr,
mens Bærum kommune vil få økte utgifter med om lag kr 4,9 mill. kr pr. år i 2020.

5.1.4 Administrative konsekven ser
Sammenslåing av de tre brannvesenene vil opplagt ha noen administrative konsekvenser, men
disse konsekvensene kan lett håndteres. Vi har registrert følgende konsekvenser:
Lønns- og pensjonsavtaler må harmoniseres
Feiertjenestene må harmoniseres når det gjelder hyppighet for feiing og tilsyn, samt gebyrnivå
for feiertjenestene
Skifte av tilknytning til 110-sentral for dagens RBR og HBV
Avklare tilhørighet til Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing (IUA)
Omstillingskostnader knyttet til etablering av felles kultur

5.2 Eget brannvesen for nye Asker kommune
5.2.1 Dimensjonering
I følge SSBs befolkningsprognoser vil folketallet i nye Asker kommune utvikle seg på følgende
måte når det gjelder befolkning i tettsteder.
Tabell 5-7 Prognose for befolkningsutvikling – nye Asker kommune. Tall pr 1.1.

Vi har forutsatt at det fortsatt må være et deltidsbrannvesen på Tofte. Gitt denne forutsetningen vil
man i forholdsvis lang tid kunne «klare seg» med to heltids vaktlag i nye Asker kommune, fordelt
mellom brannstasjonen i Asker og brannstasjonen i Røyken. Det er først etter 2040 at
dimensjoneringsforskriften krever at det opprettes ett tredje vaktlag.

R1020075

Utredning av brannordning for nye Asker kommune

2017

26

5.2.2 Bemanning
I tabellen nedenfor har vi lagt inn tall for hvor mange årsverk Asker kommune, Røyken kommune
og Hurum kommune finansierer av dagens bemanning. I denne tabellen er ikke deltidsstillingene i
HBV omregnet i årsverk.
Tabell 5-8 Oversikt over hvor mange årsverk kommunene i nye Asker kommune betaler for i dag.
Deltidsstillingene er ikke omregnet til årsverk.

Forutsetning om bemanning i det nye brannvesenet er beskrevet nedenfor.

Ledelse
Innenfor dagens brannvesen betaler kommunene Asker, Røyken og Hurum for 5,3 årsverk til
ledelse. Vi har da regnet NK -beredskap i ABBV inn med 0,3 årsverk. Det er forutsatt at ressurser til
ledelse kan reduseres med 1,8 årsverk.

Forebygging av brann og ulykker
Kommunenes andel av bemanning av forebygging av brann og ulykker er 9 årsverk. I 2026 må
bemanningen økes med ett årsverk og dermed må kommunen betale for ett ekstra årsverk
sammenliknet med dagens situasjon.

Feiing
Kommunenes utgifter til feiing blir i liten grad berørt. Asker kommune betaler pr. i dag for 0,3
årsverk for oppgaven knyttet til oppfølging av feiertjenester. Vi har forutsatt at det kan være behov
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for 0,5 årsverk for å ivareta denne oppgaven i et nytt brannvesen for nye Asker kommune. Utgiften
kan inngå i selvkostkalkylen og påvirker ikke kommunens kostnader.

Beredskap for brann og ulykker
Bemanning av kommunenes beredskap for brann og ulykker er i stor grad et resultat av kravene
stilt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Vi har forutsatt at:
Bemanning av vaktlaget i HBV forutsettes å være den samme som i dag, også etter fusjonen
Bemanningen av vaktlagene ved brannstasjonen i Røyken og Asker forutsettes også å være
på samme nivå som i dag. Det vil si at bemanningen må bestå av 8 utrykningsledere (9,3
årsverk), 24 konstabler (27,8 årsverk) og 8 (9,3 årsverk) i fraværsreserve. Tallene i parentes
angir hvor mange årsverk kommunene betaler for i dag. Dette betyr at kommunen vil betale for
6,4 årsverk færre enn i dag når det gjelder bemanning av vaktlagene.
Som en del av beredskapen betaler Asker kommune for 1,3 årsverk til bemanning av tankbil og 1,3
årsverk til bemanning av lift. I tillegg har RBR fire deltidsstillinger som tankbilvakt og HBV har
tankbilvakt inkludert i hvert vaktlag. I eget brannvesen for nye Asker kommune har vi forutsatt at
det må være to årsverk avsatt til både tankbilvakt og liftvakt. Samlet bemanning for å løse disse
tjenestene må derfor økes med 1,4 årsverk.
Dersom denne modellen velges kan man imidlertid drøfte om det er tilstrekkelig med en tankbil og
en lift for å betjene hele kommunen.

Stillinger i dagberedskapen
Kommunene Asker, Røyken og Hurum betaler i dag for 3,9 årsverk for stilinger knyttet til
dagberedskap; drift og vedlikehold av stasjoner, drift og vedlikehold av verksted er, utviklingsstilling
IKT og utviklingsstilling (branninspektør). Vi har forutsatt at kommunene må betale for samme
bemanning også i framtiden.

Administrasjon
Vi har forutsatt at brannvesen for nye Asker kommune skal egen administrasjon og ikke få disse
tjenestene dekket fra kommunens fellesadministrasjon. Kommunene Asker, Røyken og Hurum
betaler i dag for om lag 4,5 årsverk til administrasjon. I et nytt brannvesen har vi regnet med en
innsparing på 0,5 årsverk.

Utstyr
Det er forutsatt at dette alternativet ikke vil utløse behov for nytt utstyr.

Inntekter
Det forutsettes at det nye brannvesenet kan fortsette med salg og drift av boligalarmer i samme
omfang som i dag. Dette betyr at brannstasjonen i Asker bare får ansvar for de abonnentene som
hører hjemme i kommunen.

5.2.3 Økonomiske konsekvenser
I tabellen nedenfor har vi lagt inn tall for hvordan kommunenes netto driftsutgifter vil utvikle seg
fram til 1.1.2020 når den nye brannordningen skal være på plass. Framskrivingen bygger på
KOSTRA-tall for 2016 og på en forutsetning om årlig lønns- og prisvekst på 3 %.
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Tabell 5-9 Utvikling i folketall og netto driftsutgifter fram til 31.12.2020

Med utgangspunkt i anslag for hvordan driftsutgiftene vil være pr 1.1.2021 og forutsetninger om
bemanningsmessige konsekvenser omtalt ovenfor, har vi i tabell 5-10 satt opp et anslag for de
samlede driftsutgiftene for det nye brannvesenet i 2021.
Tabell 5-10 Anslag for samlede driftsutgifter for nytt brannvesen for nye Asker kommune

Beregningen viser altså at samlede kostnader til brannvesen for nye Asker kommune vil være om
lag 3,5 mill. kr lavere i 2020 sammenliknet med dagens kostnadsnivå (for kommunene Asker,
Røyken og Hurum) fremskrevet til 2020.
De viktigste grunnene til kostn adsreduksjon er lavere utgifter til ledelse og at kommunen vil
finansiere en mindre andel for beredskapen ved Asker brannstasjon enn i dag.

5.2.4 Administrative konsekvenser
Sammenslåing av de tre brannvesenene vil ha de samme administrative konsekvensene som vil
oppstå i forbindelse med å slå brannvesenene i Røyken og Hurum sammen med ABBV. Vi har
registrert følgende konsekvenser:
Lønns- og pensjonsavtaler må harmoniseres
Feiertjenestene må harmoniseres når det gjelder hyppighet for feiing og tilsyn, samt gebyrnivå
for feiertjenestene
Skifte av tilknytning til 110-sentral for dagens RBR og HBV
Avklare tilhørighet til Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing (IUA)
Omstillingskostnader knyttet til etablering av felles kultur
Omkostninger forbundet med oppløsning av IKSet

5.3 Eget brannvesen for Bærum kommune
5.3.1 Dimensjonering
Prognosene for befolkningsutvikling i tettsteder i Bærum kommune er slik som vist i tabellen under.
Tabell 5-11 Befolkningsprognose for tettsteder Bærum kommune. Tall pr. 1.1.
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Bærum kommune vil i overskuelig framtid «klare seg» med tre vaktlag. Vi tar derfor for gitt at
brannvesenet for Bærum kommune vil bestå av:
Bekkestua brannstasjon
Gjettum brannstasjon
Fornebu brannstasjon
Det er først når folketallet passerer 170 000 at det vil være behov for fire vaktlag.

5.3.2 Bemanning
For å kunne beregne økonomiske konsekvenser for Bærum kommune – av denne modellen – gir vi
først en oversikt over hvor mange årsverk kommunen i dag betaler fo r å dekke dagens brannordning.
Tabell 5-12 Årsverk i ABBV finansiert av Bærum kommune

Forutsetning om bemanning i det nye brannvesenet er beskrevet nedenfor.

Ledelse
Innenfor ABBV betaler Bærum kommune for 2,7 årsverk til ledelse. I dette tallet er også NKberedskap regnet med. I et eget brannvesen for Bærum kommune har vi forutsatt at det må være 4
årsverk til ledelse, dvs. at utgifter til lederfunksjonen må styrkes med 1,3 årsverk.
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Forebygging av brann og ulykker
Kommunenes andel av bemanning av forebygging av brann og ulykker er 12,1 årsverk. I 2020 må
bemanningen økes med ett årsverk.

Feiing
Kommunenes utgifter til feiing blir i liten grad berørt. Asker kommune betaler pr. i dag for 0,7
årsverk for oppgaven knyttet til oppfølging av feiertjenester. Vi har forutsatt at det kan være behov
for 1,0 årsverk for å ivareta denne oppgaven i et nytt brannvesen for Bærum kommune. Utgiften
kan inngå i selvkostkalkylen og påvirker ikke kommunens kostnader.

Bereds kap for brann og ulykker
I et eget brannvesen for Bærum kommune – bestående av tre brannstasjoner – vil det etter vår
vurdering være behov for:
12 utrykningsledere
36 konstabler
12 konstabler i fraværsreserve
Pr. i dag betaler Bærum kommune for:
10,7 årsverk – utrykningsledere
32,2 årsverk – konstabler
10,7 årsverk – konstabler i fraværsreserve
I et eget brannvesen for Bærum vil dermed kommunen måtte betale for 6,4 årsverk mer enn i dag
for å dekke bemanning til beredskap for brann og ulykker.
Som en del av beredskapen hører også tankbil og lift. Pr. i dag betaler Bærum kommune for 5,4
årsverk for å ivareta disse tjenestene. Dersom et eget brannvesen for Bærum kommune skulle ha
samme bemanningsnorm som ABBV har i dag, vil det være behov for en samlet bemanning på 6,0
årsverk. Det kan imidlertid tenkes at bemanning av tankbil og lift kan inngå i et fellesskap med
brannvesenet for nye Asker kommune dersom det er dette alternativet som blir løsningen. Vi har
foreløpig ikke regnet inn økte utgifter til bemanning av tankbil og lift, men har kun regnet inn kr
300 000 til drift av lift.

Stillinger i dagberedskapen
Kommunen finansierer i dag 2,0 årsverk for stillinger knyttet til dagberedskap; drift og vedlikehold
av stasjoner, drift og vedlikehold av verksteder og utviklingsstilling IKT. I et eget brannvesen for
Bærum kommune har vi forutsatt at det vil være behov for ett årsverk til drift og vedlikehold av
verksted, ett årsverk til drift og vedlikehold av stasjoner og ett årsverk til IKT-utvikling. Det betyr at
Bærum kommune må betale for 1,0 årsverk mer enn i dag for å kunne ivareta disse funksjonene.

Administrasjon
Pr. i dag betaler Bærum kommune for 3,8 årsverk til administrasjon. Under forutsetning av at
behovet for administrativ støtte vil være det samme som i ABBV vil et nytt brannvesen for Bærum
trenge 4.4 administrative årsverk. Dette betyr at kommunen må betale for 0,6 årsverk mer enn i
dag.

Utstyr
Det er forutsatt at dette alternativet ikke vil utløse behov for nytt utstyr.
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Inntekter
Det forutsettes at det nye brannvesenet kan fortsette med salg og drift av boligalarmer i samme
omfang som i dag. Dette betyr at brannstasjonene i Bærum bare for ansvar for de abonnentene om
hører hjemme kommunen.

5.3.3 Økonomiske konsekvenser
I tabellen nedenfor har vi lagt inn tall for hvordan kommunenes netto driftsutgifter vil utvikle seg
fram til 1.1.2020 dersom det ikke gjennomføres endringer i dagens brannordning. Framskrivingen
bygger på KOSTRA-tall for 2016 og på en forutsetning om årlig lønns- og prisvekst på 3 %.
Tabell 5-13 Utvikling i folketall og netto driftsutgifter fram til 31,12.2020

Med utgangspunkt i anslag for hvordan driftsutgiftene vil være i 2020 og forutsetninger om
bemanningsmessige konsekvenser omtalt ovenfor, har vi i tabell 5-14 satt opp et anslag for de
samlede driftsutgiftene for et eget brannvesen for Bærum kommune i 2020.
Tabell 5-14 Anslag for samlede driftsutgifter for nytt brannvesen for Bærum kommune

Beregningen viser altså at etablering av eget brannvesen for Bærum kommunen vil øke de årlige
driftsutgiftene til brannvesen med om lag 9 mill. kr pr. år. Hovedgrunnen til kostnadsveksten er økte
utgifter til ledelse og at man ikke kan ta ut gevinster ved samordning av beredskapen, slik man kan
gjøre det i dag.

5.3.4 Administrative konsekvenser
Det vil påløpe en del kostnader knyttet til etablering av nytt brannvesen, slik som tilsetting av
ledelse og medarbeidere i de ulike avdelingene, lokalisering av brannvesenets ledelse, inngåelse
av eventuelle samarbeidsavtaler med brannvesenet i nye Asker og/eller Oslo brann - og redningsetat.

5.4 Samarbeid mellom eget brannvesen for Bærum kommune og
Oslo brann - og redningsetat
Så vidt vi kjenner til er det ofte inngått samarbeidsavtaler mellom brannvesener for å utnytte
kapasitet og kompetanse på tvers av de etablerte enhetene. Dersom det skulle være aktuelt å
etablere et eget brannvesen for Bærum kommune kan et samarbeid med Oslo brann- og redningsetat bidra til å senke driftskostnadene for Bærum kommunes del.
Det kan være mest aktuelt å inngå et samarbeid om:

R1020075

Utredning av brannordning for nye Asker kommune

2017

32

Beredskapen på Fornebu kan dekkes via Smestad brannstasjon
Utnyttelse av båt og båtutstyr
Lagring av forurensingsutstyr

Gevinstene ved et eventuelt samarbeid mellom et eget brannvesen for Bærum kommune og Oslo
brann- og redningsetat er ikke konsekvensberegnet. Basert på kvalitative vurderinger vil imidlertid
ikke en samarbeidsmodell med Oslo brann- og redningstjeneste kunne kompensere for de merkostnadene som oppstår ved at Bærum kommune eventuelt må etablere eget brannvesen.
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6 Nasjonalbrannstudie
Som bakgrunn for vurdering av brannordning for nye Asker kommune kan det være hensikts messig å se hen til brannstudien som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utførte på
oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet i 2012–2013. I denne studien gis det beskrivelse
av dagens situasjon og utviklingstrekk ved dagens organisering og dimens jonering av dagens
brann- og redningsvesen. Brann- og redningsvesenet har generelt høy tillit i befolkningen og et
godt omdømme, og innsatstid og dimensjonering sikrer lokal tilstedeværelse og trygghet for
befolkningen. Analysen viste likevel at det vil være behov for endringer. Et viktig stikkord i denne
sammenheng er kompetanse.
Det blir i denne studien lansert en del kriterier for organisering av fremtidens brann - og redningsvesen. Med bakgrunn i kriteriene ble tre ulike modeller som sikrer større brann- og redningsvesen,
og som i større eller mindre grad vil kunne ivareta kriteriene, vurdert. Arbeidsgruppen anbefalte en
modell som følger fylkesgrensene og innebærer at det blir 18–19 brann- og redningsvesen,
avhengig av om Oslo og Akershus skal være selvstendige eller slås sammen. Arbeidsgruppens
begrunnelser for modellen er at det må vurderes en organisasjon som er betraktelig større enn
dagens brann- og redningsvesen og at de allerede etablere fylkesgrensene er et naturlig utgangspunkt for denne modellen. I mellomtiden har imidlertid regjeringen fremmet forslag om en ny
regional inndeling basert på at dagens fylker skal reduseres til om lag 10 regioner.
Departementet har så vidt vi kjenner til ikke tatt stilling til hvordan man ønsker å organisere brannredningsvesenet i framtiden. Trenden synes imidlertid å være at man ønsker større enheter og det
er forventet at departementet vil fremme forslag om strukturendringer i dagens brann - og redningsvesen.
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Vedlegg
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Vedlegg
Forutsetninger om lønn lagt til grunn ved beregning av økonomiske konsekvenser
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