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1. Styrets sammensetning 
 

Styret har i 2017 bestått av: 
 

 
Leder:    Per Anders Owren  vara:  Jørgen Lønø  
 
Nestleder:   Hanne Becker Cappellen vara: Asbjørn Nilsen  
 
Medlemmer:   Lisbeth Sæther Storli  vara: Ingvild Tautra Vevatne 
    Jelrik Nylund-van Berkel vara: Berit Inger Øen  
    Marianne Rieber-Mohn  vara: Harald Sævareid 
    Erik Tørrissen   vara: Irina Løberg 
 
Ansatt representanter:  Ivar Eriksen   1.vara: Mathias Ringen Drange 
    Anders Martinsen  2.vara: Pål Klethagen 
 
Det har blitt avholdt 7 styremøter i 2017 hvorav ett ekstraordinært møte hvor Rapport 2 fra Agenda 
Kaupang, Vurdering av modeller for organisering av brann- og redningstjenestene i Nye Asker 
kommune, ble behandlet. 
 

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 3 representantskapsmøter i 
2017. 
 

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 (kjøp av tjeneste)  

 
Av brannordningen for kommunene fremgår det at brannvesenet er tillagt 
 

i) Sørge for Nødalarmering og utvarsling til automatiske alarmer (kjøp av tjenester fra 110-
sentral hvor Oslo brann og redningsetat er vertskommune) 

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

 

3. Brannvesenets mål og visjon 
 
Brannvesenet har i 2017 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. Brannstyrets arbeid i 2017  
Brannstyret har behandlet 46 saker i 2017. Av disse nevnes særlig spørsmålet om organisering av 
brann- og redningstjenestene i Nye Asker kommune. Etablering av nye Asker kommune 
(sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker) vil få stor betydning for Asker og Bærum 
brannvesen. Styret utarbeidet et grundig innspill til eierkommunene som svar på Rapport 2 fra Agenda 
Kaupang i sitt ekstraordinære møte 09.11.17. 
Det nye brannvesenet /de nye brannvesenene skal være operative fra senest 01.01.2020. 
 
 

5. Redegjørelse for årsregnskapet og finansiell risiko  
Årsregnskapet er avgitt i samsvar med Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
interkommunale selskaper.  
 
Driftsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på kr.7,1 mill. ABBV fikk i år et positivt premieavvik på 
kr.0,2 mill. som vil bli reversert i 2018. Mindreforbruket er sammensatt men skyldes i hovedsak 
reduserte lønns- og pensjonskostnader (4,5 mill.), og økte salgsinntekter/refusjoner (4 mill.). Grunnet 
økte salgsinntekter er skattekostnaden i 2017 estimert til kr.2,2 mill. (1,2 mill. over budsjett).  
 
Det er brukt kr. 4 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 
2017. 
 
Premiefondet i KLP ble tilført kr.4,1 mill. i renter og overskudd i løpet av 2017. Det står kr.16 mill. på 
premiefondet pr. 31.12.2017.   
 
Investeringsregnskapet balanserer. Det er innkjøpt 3 mannskapsbiler som er satt i drift på Asker, 
Gjettum og Bekkestua brannstasjon. Det er innkjøpt en brukt vanntank til krokløftbilen som en 
reserveløsning når vanntankbilen er ute av drift. Den siste delbetalingen på 
alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 er foretatt. 2 av mannskapsbilene som gikk som reservebiler er 
solgt.  
 
Ny snøscooter er satt i bestilling men vil ikke bli levert før i 2018. ABBV har søkt om fritak for 
engangsavgiften og venter på en avgjørelse fra Skatteetaten.  
 
Det er brukt kr. 5,1 mill. av disposisjonsfond investering til oppdekking av investeringer i 2017. Det står 
kr. 10,3 mill. på fondet ved utgangen av 2017.  
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Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i år til kr. 0,9 mill. 
 
Bokført egenkapital pr. 31.12.2017 beløper seg til kr. 26,5 mill. Det er en positiv økning på kr. 23,1 
mill. fra 2016.  
 
Den økonomiske risikoen for selskapet vurderes som lav ut fra selskapets økonomistyring og gode 
likviditet. Mindreforbruket på kr. 7 136 289,- i driftsregnskapet for 2017 anbefales disponert som følger: 
 

Poster det ønskes midler til i 2018  Beløp i kr. Budsjett 

Verneutstyr og bekledning til nyansatte  50 000 Drift 

10-faktor KS medarbeiderundersøkelse/kurs innen HMS 75 000 Drift 

Konsulentbistand - økonomi 80 000 Drift 

Forebyggende aktiviteter rettet mot ungdom og nybakte foreldre. 
Gjennomføring av ulike kampanjer. Profileringsartikler. 71 000 Drift 

2 tredemøller til Fornebu brannstasjon 70 000 Drift 

Aggregater 100 000 Investering 

Utskiftning av Locus PC med Tough-Pad  i vanntankbil og lift 150 000 Drift 

Utvidet VHF kurs (ROC) for båtførere 180 000 Drift 

Nye stoler til spiserommet og undervisningsrommet på Bekkestua 
brannstasjon 200 000 Drift 

Hall til Isi (gammel "plasthall" er utslitt) 200 000 Investering 

Lensepumper og utstyr ved vannlekkasjer/oversvømmelse 250 000 Drift/investering 

Motorsprøyter 300 000 Investering 

Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet på Bekkestua/Fornebu 
brannstasjon 500 000 Drift/investering 

Sum: 2 226 000   

Rest overføres til disposisjonsfond investering 4 910 289   

 
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 2017  
 
Branner, trafikkulykker og annen beskjeftigelse i beredskapsavdelingen 
Ingen omkom, eller ble alvorlig skadet i branner i Asker og Bærum i 2017. Dette er tredje året på rad, 
uten omkomne i branner i Asker og Bærum.  
 
Tre personer omkom i trafikkulykker i Asker og Bærum i 2017.  En mann omkom etter en utforkjørsel 
med sykkel, en mann omkom i en singel motorsykkelulykke og en eldre kvinne døde som følge av 
skadene hun ble påført, etter å ha blitt påkjørt av en bil. 
  
Tilsammen var det 77 bygningsbranner (58 i 2016) i Asker og Bærum i 2017. 25 (21 i 2016) av disse 
brannene var i Asker og 52 (37 i 2016) var i Bærum. De fleste brannene ble slukket raskt, og hvor vi 
bidro til at bygninger og materiell ble reddet. Det var en stor og krevende bygningsbrann i 2017. Dette 
var et industribygg med flere leietagere og bedrifter. Det er ennå ikke avklart hva som var årsaken til at 
brannen startet. Brannen utviklet seg til takkonstruksjonen, som besto av tykk og svært brennbar 
isolasjon (isopor). Det meste av bygningen ble totalskadet. På tross av iherdig innsats, velfungerende 
og svært godt utstyr, samt god bistand fra Oslo brann- og redningsetat, tok det over 11 timer før 
brannen var slukket. Det var omfattende røykspredning til store deler av Bærum, mens brannen 
vedvarte. 
 
Utrykningsstyrken har hatt svært stor glede av å få øve i blokken i Nadderudveien 1, samt tilliggende 
enebolig gjennom hele året. Vi har gjennomført uvanlig mange øvelser gjennom året og hatt særlig  
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stor glede av denne blokken som inneholder leiligheter, verkstedlokale, kontorlokaler og kjeller. Vi har 
hatt mange øvelser sammen med Oslo brann- og redningsetat og Nedre Romerike brann- og 
redningsvesen. Samøvelsene med andre brannvesen har vært nyttige og bidratt til enda bedre 
kunnskap om ulikheter og hvordan vi effektivt kan samhandle i innsats. Politiet ved 
Beredskapstroppen har også hatt mange øvelser i blokken. Den tilliggende eneboligen har også vært 
et verdifullt øvingsobjekt. Vi har øvet og filmet bruken av skjærslukker, som er et effektivt og viktig 
slukkeverktøy. Øvelsene har gitt oss svært nyttig erfaring og bidratt til at vi økte kompetansen 
vesentlig med bruk av skjærslukker, og effektivt arbeid i branninnsats. 
 
Vi har gjennomført PLIVO (pågående livstruende vold) gjennom 16 torsdager i løpet av høsten. 
Øvelsene var store og fokuserte på samhandlingen mellom politiet, ambulansetjenesten og 
brannvesenet. Oslo brann- og redningsetat var også med på øvelsene, som ble gjennomført på 
Mastemyr utenfor Oslo. 
 
Utrykningsstyrken fikk i 2017 gleden av å motta tre nye mannskapsbiler, til henholdsvis Asker 
brannstasjon, Bekkestua brannstasjon og Gjettum brannstasjon. De nye mannskapsbilene har 
motorer, som tilfredsstiller EURO 6 krav. Det innebærer vesentlig renere eksosutslipp, samt vesentlig 
lavere støynivå. Dette gir betydelig bedre arbeidsmiljø, med mindre helseskadelig eksos og mindre 
støy, for pumpeføreren/sjåføren på et innsatssted. De nye kjøretøyene har også egne kasser på taket 
til røykeksponert utrykningstøy.  
 
Noen tall fra utrykningsstatistikken er vist under 
 

Utrykninger  2016 2017 Endring i % 

Totalt antall utrykninger 4.478 4.300 - 4,0 

Unødige brannalarmer 1.204 1.213 0,7 

Innbruddsalarmer 1.269 855 -32,6 

 
  
 
Forebyggende arbeid  
Hovedfokus i det forebyggende arbeidet har også i 2017 vært endring og tilpasning i forhold til forskrift 
om brannforebygging som trådte i kraft 1.1.2016. I denne sammenheng har forebyggende avdeling 
blant annet gjennomført innovasjonsopplæring med bistand fra Bærum kommune. Mål i den 
forskriftsfestede planen for det brannforebyggende arbeidet i 2017 ansees som tilfredsstillende.  
 
Feievirksomheten i Asker har gjennomført den planlagte feiingen og tilsynene innenfor tidsfristen på 
en god måte. Treffprosenten (hvor mange som faktisk får utført tjenesten) for feieren i Asker er på 
høye 93,5% på tilsyn og 98,3% på feiing. Dette er vi meget godt fornøyd med. 
Feievirksomheten i Bærum kom i mål innenfor året når det gjelder planlagte tilsyn. Men klarte ikke å 
komme i mål med den planlagte feiingen. Det gjenstår ca 1000 skorsteiner som vil bli prioritert i starten 
av 2018. Manglende oppnåelse skyldes i hovedsak langtidsfravær i hos feieren. Treffprosent på feiing 
og tilsyn i Bærum har økt på tilsyn til 80,3% og sunket litt på feiing til 80,1%. Treffprosenten må 
forbedres i Bærum kommune. I kontrakten har ABBV forventet at treffprosent for feiing og tilsyn skal 
være over 90%.  
Nye metoder for å komme i kontakt med huseier er testet i 2017 og skal videreføres og -utvikles i 
2018, dette vil sannsynligvis sørge for økt treffprosent. 
 
Tilsyn med virksomheter er effektivisert og kvalitetshevet gjennom endrede metoder og saksmaler. 
Utviklingen vil fortsette med hensyn til systematisk risikokartlegging og mulig nye metoder. 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 har også i 2017 fått stor oppmerksomhet i ABBV. Kommunene og ABBV søkte midler 
fra «Det store brannløftet» og fikk tildelt kr.750.000,- Midlene har gått direkte til Asker og Bærum 
kommuner som har benyttet disse til å ansette en koordinator for Trygg hjemme arbeidet på deltid i 
hver av kommunene. Koordinatorene skal først og fremst koordinere arbeidet med risikogrupper 
internt i egen kommune. I tillegg skal de fungere som et bindeledd mellom kommunene og ABBV. 
Samarbeidsavtalen mellom ABBV og kommunene er reforhandlet. De nye samarbeidsavtalene trådte i 
kraft i juni 2017 og er gjeldene frem til 31.12.2019.  
 



ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 
STYRETS BERETNING FOR 2017 

 

Informasjonsarbeidet for alle 5-åringer i barnehage er gjennomført som tidligere med stor suksess og 
deltakelse fra 105 barnehager og mer enn 1500 femåringer. 4. klassinger fra alle barneskolene fikk 
undervisning med Brannvesenets julekalender. «Det store brannløftet» og Gjensidigestiftelsen 
sponset over 1 million kroner til utvikling av kalenderen. Dette bidro til deltakelse fra 67 brannvesen 
(184 kommuner) og totalt 68.000 svar fra barn på www.brannvesenetsjulekalender.no.    
 
Alarmtjenesten  
Alarmtjenesten har ansvar for kundebehandling og oppgaver med drift av alarmkundene. I 
forbindelsen virksomhetsoverdragelsen av 110-sentralens til Oslo- brann- og redningsetat (OBRE) 
overtok markedsavdelingen oppgaver fra 110-sentralen, tilsvarer ca. 1 stilling.  
 
Omsetningen basert på alarmabonnement utgjorde 23,3 millioner i 2017, en økning på 1,6 millioner 
(7,4%). Dette skyldes særlig god vekst i omsetningen fra boligsameier og bedrifter samt høy 
prisøkning (3,7%). Omsetningen fra boligkunder var på 41,5 %, bedriftskunder 42,4 %, boligsameier 
16,1 %. I tillegg kommer omsetning fra unødige utrykninger til kunder som utgjorde ca 5 millioner.  
 
6.  Personalet og likestilling  
 
Pr. 31.12.2017 har selskapet 125,5 faste stillinger. 123,5 stillinger er besatt av fast ansatte. Ledige 
stillinger og stillinger med ansatte i permisjon dekkes opp av vikarer.  
 
Det totale sykefraværet i 2017 er 5,2 %. Inkludert syke barn-fravær ender fraværet opp på 5,3 %. 
Målsetningen for ABBV er et samlet sykefravær på 3,2 %.  
Langtidsfraværet (over 8 uker) utgjør det største sykefraværet i ABBV. Det oppgis i liten grad at 
sykefraværet er arbeidsrelatert.  
 

Stab 0,8 0,8 0 0,8 1 X*

Administrasjon 4,1 0,9 5 9,1 2,6 14,5 3,6

Forebyggende 1,8 1 10,3 12,1 4,5 8,8 4,8

Beredskap 1 0,4 1,8 2,8 4,5 2,8 3,6

110-sentral 1,5 1,5 0 1,5 7,9 4,0 5,2

Markedsavd. 2 1 14,7 16,6 15,3 7,9 6,2

Totalfravær 1,3 0,6 4,1 5,2 5,3 4,2 4,1

Avdeling
Fravær 

kortid %

Egenmelding 

%

Fravær 

langtid %

Totalt 

fravær 2016

Totalt 

fravær 2015

Totalt 

fravær 2014

Totalt 

sykefravær

 
 
 

 
 
De siste årene fordeler sykefraværet seg som vist på diagram under: 

http://www.brannvesenetsjulekalender.no/
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Sykefraværet fordelt på type fravær:  
 

 
 
 
 
Av selskapets ansatte er 19,4 % 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. 
 
ABBV har fokus på minoritetsgrupper og hvordan fremme likestilling iht. likestillings- og 
diskrimineringsloven.  
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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 14.02.2018 

 
 
 
 
                                              __________________________    
Per Anders Owren      Hanne Becker Cappellen 
styreleder      nestleder 
 
 
 
 
________________________   ___________________________ 
Lisbeth Sæther Storli    Jelrik Nylund-van Berkel 
fast medlem      fast medlem 
 
 
 
 
________________________   ___________________________ 
Marianne Rieber-Mohn    Erik Tørrissen 
fast medlem      fast medlem 
 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Ivar Eriksen      Anders Martinsen 
fast medlem      fast medlem 
 
 
 
 
___________________________ 
Anne Hjort 
Brannsjef 
 


