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Intensjonsavtale

Felles interkommunalt brannvesen

Nye Asker kommune og Bærum kommune



1 Bakgrunn

Asker kommune og Bærum kommune har som intensjon å videreføre det gode

samarbeidet disse kommunene har i dag om drift av felles brannvesen gjennom

et felles interkommunalt selskap (IKS). Dette i samsvar med gjeldende

selskapsavtale som trådte i kraft 1.1.2003. Selskapet skal ivareta
eierkommunenes ansvar for brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende og

kontrollerende tiltak.

2 Formelle forhold

Asker kommune skal slås sammen med Hurum og Røyken kommune fra

1.1.2020 (nye Asker kommune).

Asker kommune og Bærum kommune skal fremforhandle en ny selskapsavtale

for Asker og Bærum brannvesen IKS, med nye Asker kommune og Bærum

kommune som deltakere. Den nye selskapsavtalen skal tre i kraft fra og med

1.1.2020. Fra samme dato opphører gjeldende selskapsavtale.

Selskapsavtalen av 1.1.2003 for Asker og Bærum brannvesen IKS skal sies opp

innen 31.12.2017 itråd med selskapsavtalen § 20.

3 Elementer i endelig avtale

Asker og Bærum brannvesen IKS skal ha som formål, på vegne av de to

deltakerkommunene, å dekke de to kommuners plikter og oppgaver etter brann-

og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, samt plikter og oppgaver

etter forurensningsloven  §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensning.

Det er partenes intensjon at nåværende brannvesen i Røyken og Hurum

kommuner innlemmes i Asker og Bærum brannvesen IKS fra og med 1.1.2020.

Et fremtidig felles brannvesen skal gi styrket beredskap og trygghet for

innbyggerne i alle kommunene.

En endelig avtale skal innebære en tilsvarende god løsning som dagens løsning.

Fellesbrannvesen vil være økonomisk gunstig. Oppnådde
effektiviseringsgevinster som resultat av kommunesammenslåingen tilfaller nye

Asker kommune. Partene er enige om at ny brannordning ikke skal bli dyrere enn

dagens brannordning for Bærum kommune.

Et felles brann~ og redningsvesen for nye Asker og Bærum kommuner er anbefalt

av Agenda Kaupang i to rapporter datert 7.9.2017 og 27.10.2017. Dette

begrunnes i best mulig beredskap, men også en viss økonomisk
effektiviseringsgevinst.
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Partene er enige om følgende prinsipp for fordeling av fremtidige kostnader ved

driften av Asker og Bærum brannvesen IKS:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Med utgangspunkt i Agenda Kaupangs rapport med en framskrivning av

netto driftsutgifter, skal Asker kommune fra og med 2020 innbetale et

fastsatt grunnbeløp estimert til 8,5 mill kroner per år til driften av Asker
og Bærum Brannvesen IKS. Grunnbeløpet er fratrukket en antatt

effektiviseringsgevinst på 3,5 mnok.

Grunnbeløpets funksjon er å sikre at oppnådd effektiviseringsgevinst som

resultat av kommunesammenslåingen tilfaller nye Asker kommune, samt å

tilrettelegge for at Bærum kommunes kostnadsnivå ikke blir påvirket av
kommunesammenslåingen.

Endelig fastsettelse av grunnbeløpet vil følge samme logikk som i Agenda

Kaupang rapporten men basere seg på regnskapstallene for 2019.
Innbetaling av grunnbeløpet gjelder fra 2020 og reforhandles hvert 10år,

basert på prinsippene i intensjonsavtalen. Grunnbeløpet reguleres i

samsvar med den årlige deflatoren for kommunesektoren.

Gjennomføringen av strukturelle endringer, som får betydning for

grunnbeløpets beregningsgrunnlag, vil være grunnlag for å reforhandle

intensjonsavtalens pkt. 3 a.

Kostnadene til felles brannordning, fratrukket grunnbeløpet l pkt. 3 a,

fordeles på deltakerkommunene basert på innbyggerantallet i

kommunene, i samsvar med prinsippet om innskuddsplikt i nåværende

selskapsavtale.

Asker kommune dekker eventuelle merkostnader som er direkte relatert til

omstilling og 'omorganisering av brannvesenet, som et engangstilskudd.

Oppnådde effektiviseringsgevinster'som resultat av

kommunesammenslåingen tilfaller nye Asker kommune, se.

intensjonsavtalens pkt. 3 a og pkt.  3  b.

Beregnet husleie for nye og eksisterende brannstasjoner skal baseres på

et like-behandlingsprinsipp foralle brannstasjonene. Dagens husleienivå er

ans-tart til ca. 600-700 kr/m2.

Asker kommune påtar seg arbeidsgiveransvaret for eventuelle overtallige i

forbindelsen med etableringen av det nye Asker og Bærum Brannvesen

IKS.
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Dersom endelig avtale ikke er inngått innen utgangen av juni 2018, bortfaller

denne intensjonsavtale om partene ikke blir enige om forlengelse.
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