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Forord

Agenda Kaupang har vært engasjert av Asker kommune til å gi en vurdering og anbefaling om valg

av organisasjonsmodell for å ivareta brann- og redningstjenesten i den nye kommunen. Det er to

modeller som har vært vurdert: eget brannvesen for nye Asker kommune organisert som

kommunal virksomhet og interkommunalt selskap for nye Asker kommune og Bærum kommune.

Hver modell er vurdert etter ni kriterier fastsatt av oppdragsgiver.

I denne rapporten gis det en analyse av hvordan modellene tilfredsstiller kriteriene som den nye

organisasjonsmodellen skal ivareta. Analysene er basert på intervjuer med ledere og tillitsvalgte i

dagens modell og kommuner, og våre erfaringer fra liknende prosesser. På dette grunnlaget har vi

fremmet anbefaling om valg av modell for organisering av brannordningen for nye Asker kommune.

Ansvarlig konsulent for gjennomføring av analysen har vært Odd Helgesen.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Agenda Kaupang leverte ijuni 2017 rapport fra arbeidet med utredning av brannordning for nye

Asker kommune* Formålet med utredningen var å innhente et kunnskapsgrunnlag om dagens

brannordning i kommunene Hurum, Røyken, Asker og Bærum, og utrede konsekvensene ved

følgende alternative organisasjonsløsninger:

o Fortsatt interkommunalt brannvesen mellom nye Asker kommune og Bærum kommune

o Eget brannvesen for nye Asker kommune

o Eget brannvesen for Bærum kommune

o Samarbeid mellom eget brannvesen for Bærum kommune og Oslo brann- og redningsetat

For hver modell ble følgende konsekvenser utredet:

o Konsekvenser for dimensjonering

o Konsekvenser for bemanning

o Økonomiske konsekvenser for eierkommunene

o Mulige administrative konsekvenser

For nye Asker kommune og Bærum kommune var det av særlig interesse å få undersøkt hvordan

modellene vil virke inn på kommunens årlige driftsutgifter til beredskap og forebygging av brann og

ulykker. Det lå ikke i utredningens mandat å gi anbefalinger om valg modell for organisering av

brannordningen i nye Asker kommune.

l dette oppdraget som nå er gjennomført, har formålet vært å vurdere og anbefale hvilken

organisatorisk løsning som vil være best for nye Asker kommune. Dette gjelder:

o Eget brannvesen for nye Asker kommune organisert som kommunal virksomhet, og

o Interkommunalt selskap (IKS) mellom nye Asker kommune og Bærum kommune

1.2 Kriterier
Vurderingene bygger påfølgende ni kriterier:

Demokratisk styring og kontroll

Kommuner er underlagt demokratisk styring og kontroll, og sammenslåingen har bl.a. som

visjon å styrke lokaldemokratiet. Offentlighet og innsyn er grunnleggende for demokratiske

organisasjoner. Vurderingen skal angi hvilken betydning valg av organisasjonsmodell har

for demokratisk styring og kontroll.

Beredskap og kundefokus

Brann og redningstjenestene krever døgnkontinuerlig beredskap. Dette legger store

føringer på bemanning og lokalisering av nåværende og fremtidige tjenester.

7  Rapporten er senere rev/den‘ med justerte KOSTRA-tall.



Tjenestene skal utvikles i tråd med de krav og forventninger som kommer fra

myndigheter, samfunn og kunder.

Samfunns-, tettsteds-, bolig-, og næringsutvikling

Som plan og forvaltningsmyndighet for offentlig infrastruktur har kommuner en avgjørende

styring på hvordan arealene i kommunen kan disponeres.

En videre utvikling av tettsteder, med boliger og næring, er viktige satsingsområder i

intensjonsavtalen. Ivaretakelse av fremtidige utfordringer, slik som klimaendringer,

økende fortetting og etterslep i vedlikeholdet er sentralt. Vurderingen skal angi om og

hvilken betydning valg av organisasjonsmodell har for samfunns-, tettsteds-, bolig-, og

næringsutvikling.

Samhandling med basisorganisasjonen for å optimalisere kvalitet på den samlede
tjenesteproduksjonen

Kommunal virksomhet er omfattende og allsidig. Mange av tjenestene utvikles i tett

samarbeid med øvrige virksomheter og tjenesteområder. Det skal vurderes om valg av

organisasjonsmodell vil ha betydning for samhandling og øvrig kommunal

tjenesteproduksjon.

I vurderingen skal det også tas hensyn til at et mål for nye Asker, er at velferdstjenestene

skal være organisert så nær innbyggerne som mulig, og det skal sikres gode og

likeverdige tjenester til alle innbyggere og næringslivet.

Kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø

Rekruttering av kompetente medarbeidere og ledere er avgjørende for gode tjenester.

Innovasjon, tjenesteutvikling og digitalisering skjer i tett dialog innenfor fagområdet

regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og i samarbeid med kommunens øvrige tjenester.

Det skal vurderes om valg av organisasjonsmodell anses å kunne ha ulike konsekvenser i

for disse faktorene, som det på overordnet nivå er besluttet at det skal satses på i nye

Asker.

Økonomi, inklusive ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene

En målsetting med sammenslåingen er å bidra til ressursoptimalisering og effektivisering.

Det skal vurderes om de ulike modellene vil ha ulike konsekvenser i for økonomi og

effektivisering. Synliggjøring av inntekter og kostnader er viktig.

Investeringer; styring-, risiko-, og kostnadskontroll

Til grunn for sammenslåingen ligger et mål om videre vekst. Vurderingen skal angi om

valg av organisasjonsmodell vil ha betydning for styring-, risiko-, og kostnadskontroll.

Muligheter for strategisk tekning og langsiktig planlegging, samt effektivisering skal

vektlegges.

Ansattes rettigheter

For hver modell skal ansattes rettigheter beskrives og vurderes, både i forhold til dagens

organisering og ny(e) modeller. Dette skal omfatte rettigheter etter arbeidsmiljøloven,

pensjon og utviklingsmuligheter, annet (eks. IA bedrift, Iivsfasepolitikk, permisjoner,

[Al



personalytelser). Evt. endringer for ansatte ved overgang fra en organisasjonsform til en

annen skal synliggjøres.

Gjennomføring av modell; transaksjonskostnader og overordnet Organisasjonsplan
og transaksjonsomkostninger

Som en del av vurderingen skal inntas transaksjonskostnader ved gjennomføring av de

ulike modeller, herunder eventuelle skatter, avgifter eller dokumentavgift ved overføring av

ansatte, eiendom og maskiner mv. med forslag til tiltak for å redusere disse.

1.3 Metode

Modellene - slik de er beskrevet i rapporten fra juni 2017 - har vært grunnlaget for hvordan de to

ulike modellene skal forstås. Vurdering og analyse av hvordan modellene oppfyller kriteriene omtalt

ovenfor er basert på innspill fra intervjuer og konsulentens egne vurderinger. Tabellen nedenfor gir

en oversikt over hvem som er intervjuet.

Tabell 1-1 lnformantkart

Kommunaldirektør Ragnar Sand Fuglum, x

Asker kommune

Kommunalsjef Morten Dyrstad og konstituert

kommunalsjef Linn Tautra Grønseth, Hurum

kommune

Eiendoms- og beredskapssjef Ulf Erik x

Knudsen, Røyken kommune

Brannsjef Tom Folvik, Røyken brann- og x

redningstjeneste

Brannsjef Nils Georg Nordskag, Hurum

brannvesen

Rolf Sigurd Sørensen, Fagforbundet Hurum x

Vegard Boberg, Fagforbundet Røyken

Jarle Haugsrud, TEKNA Hurum

Brannsjef Anne Hjort, Asker og Bærum x

brannvesen

Styreleder Asker og Bærum brannvesen Per x

Anders Owren

Ivar Eriksen, Fagforbundet Asker og Bærum x

brannvesen

Hovedfunn fra intervjuundersøkelsen ble sendt alle informantene til gjennomlesing og med

anledning til å kommentere og levere forslag til oppretting av beskrivelsen. Vi har gått gjennom



tilbakemeldingene og innarbeidet viktige synspunkter som ikke hadde kommet frem i
intervjuundersøkelsen.

2 Vu rderi n g av m odel l en e
I dette kapitlet gis det en vurdering av hvordan modellene oppfyller kriteriene fastsatt av Asker

kommune. Dette er kriterier som også skal benyttes ved vurdering av organisasjonsmodeller for

andre tjenesteområder der det i dag er interkommunale samarbeidsløsninger.

2.1 Demokratisk styring og kontroll

Ett av målene med kommunereformen har vært å styrke lokaldemokratiet. l Prop 96 S 2016 —

2017, kap. 2.1 vises det til at større kommuner kan redusere omfanget av interkommunalt

samarbeid og løse flere oppgaver selv. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene og

dermed økt selvstyre og en bedre maktspredning. Det er flere eksempler på at interkommunale

selskaper har utviklet seg i egen retning og har hatt svak administrativ og politisk kontroll. Dette

gjelder i hovedsak tjenester som er lite lovregulert.

Kjennetegn ved brannvesenet er imidlertid at dette er en gjennomregulert virksomhet med klare

krav til dimensjonering av både beredskap og forebygging av brann og andre ulykker. Det samme

gjelder kravene til kompetanse. Flere mener derfor at risikoen for å drive et brannvesen med avvik

fra lovbestemte krav er liten innenfor begge organisasjonsmodellene og vil ikke spille en

avgjørende rolle for valg av organisasjonsmodell for brannordningen i nye Asker kommune. Vi har

for øvrig registrert følgende argumenter for de ulike modellene:

Kommunal virksomhet

o Modellen gir det politiske nivået i kommunene mer direkte innsyn og kontroll med tjenesten

o Det ses som en fordel at kommunens administrasjon kan styre brannvesenet direkte uten å

gå veien om styret

o Man slipper å kontrollere og koordinere styringen og kontrollen av brannvesenet sammen

med en annen kommune

o Det er en ulempe at styringen av et interkommunalt selskap overlates til styremedlemmer

og ikke kommunepolitikere, selv om styremedlemmene er tidligere aktive politikere.

IKS

o Det ikke har kommet fram synspunkter om svak demokratisk styring og kontroll med

dagens IKS-modell for Asker og Bærum

o Eierkommunene har pr i dag en like tett styring av brannvesenet som med tjenester som er

organisert som en del av den kommunale virksomheten

Brannvesenet er etter vår vurdering et så lovregulert område at kommunestyrets politiske

handlingsrom er svært begrenset. For brannvesenets del vil organisasjonsmodellene være

likeverdig. Dette i motsetning til andre tjenester hvor kommunens handlingsrom er større og det

kan være behov for tettere politisk oppfølging legen organisasjon. Innenfor slike tjenesteområder

har kommunen behov for å ha full beslutningsmyndighet og ikke være avhengig av å koordinere

seg med andre kommuner.



2.2 Beredskap og kundefokus

Målsettingen er at tjenestene skal utvikles i tråd med de krav og forventinger som kommer fra

myndigheter, samfunn og kunder.

ingen av modellene vil på kort sikt føre til endringer i strukturen for beredskapsordningen for nye

Asker kommune. Det vil fortsatt være kasernert brannvesen i Asker og Røyken og

deltidsbrannvesen på Tofte. Valg av modell vil derfor i liten grad påvirke dimensjonering av

beredskapen for innbyggerne i nye Asker. Dette gjelder også om man velger interkommunalt

samarbeid med Bærum.

En oppfatning er at Røyken og Hurum har andre utfordringer enn Asker og Bærum når det gjelder

beredskap mot brann og ulykker. Det er en uttalt bekymring om beredskapen vil være like god

dersom man velger en IKS-modell. I en kommunal modell er det lettere å få forståelse for at
beredskapen skal styrkes «på bygda» får vi høre. Et eget brannvesen for nye Asker kommune vil

også være et relativt stort brannvesen. Tilhengere av modellen mener derfor at modellen vil være

stor og robust nok til å imøtekomme vekst innenfor fagområdet brann. Den nye kommunen har

arealer i Hurum kommune som er under oppbygging til øvingsanlegg. Dette anlegget kan

oppdimensjoneres for å løse det behovet som eget brannvesen for nye Asker har for øvingsanlegg.

Det argumenteres også for at kundeservice og kundefokus vil være bedre i en kommunal

virksomhet uten at dette utdypes nærmere.

Argumentene som fremføres for å velge IKS-modellen er at modellen skårer bedre når det gjelder
robusthet/redusere sårbarhet, øke mulighetene for spesialisering og bygging av kompetanse.

Mulighetene for å bygge en bredere og mer spesialisert kompetanse blir beskrevet å være bedre.

Ved større hendelser kan profesjonelt mannskap innkalles og det blir enklere å gjennomføre

sideforflytting av beredskap. Bistandsplikten tilsier imidlertid at det må være beredskap for

sideforflytting uansett hvilken modell som velges. IKS-modellen som innebærer at man har en

større organisasjon å spille på, vurderes å være bedre i stand til å møte og ivareta større oppdrag

og mulighet til utnyttelse av beredskap, felles utstyr og kompetanse. Det fremheves også at IKS-

modellen - i kraft av å være større brannvesen - er mer attraktivt i rekrutteringsøyemed. Modellen

gir dessuten bedre tilgang til opplæringsområder - slik som på lsi - enn det et eget brannvesen for

nye Asker vil gi. Et viktig poeng er at flere biler kan øve sammen uten å kalle inne frimannskaper.

Etter vår vurdering vil begge modellene ivareta kravene om beredskap og kundefokus. Vi mener

imidlertid at brannvesen organisert som IKS skårer bedre enn en modell basert på at brannvesenet

er organisert som kommunal virksomhet. Mulighetene for å bygge opp en bredere og mer

spesialisert kompetanse er vektlagt. Dette gjelder både beredskap og forebygging av brann og

ulykker.

2.3 Samfunns-, tettsteds-, bolig- og næringsutvikling
Oppdraget har vært å vurdere om og hvilken betydning valg av organisasjonsmodell har for

samfunns-, tettsteds-, bolig- og næringsutvikling. Spørsmålet er relevant fordi det innenfor

grensene for nye Asker kommune må forventes å bli gjennomført flere store og små utbyggings- og

utviklingsprosjekter som krever samarbeid og kontakt med brannvesenet. lntervjurunden ga oss få

synspunkter om hva som er fordeler og ulemper ved de aktuelle modellene.

Etter vår vurdering er modellene likeverdige når det gjelder rolle og betydning for samfunns-,

tettsteds-, bolig- og næringsutviklingen. Det er vanskelig å beskrive ulikhetene mellom modellene.

Begge modellene vil kunne sikre tjenester og medvirkning fra brannvesenet når nye områder skal

utvikles. En slik medvirkning vil også være i brannvesenets interesser. Det vil imidlertid være en

viss forskjell mellom modellene i spørsmål om betaling for tjenester. I en kommunal modell vil det

ikke være naturlig at brannvesenet krever betaling for sin innsats, eksempelvis når det gjelder



planlegging av vannforsyning, bistand i reguleringsplaner mm. l et IKS derimot vil det ikke være
unaturlig at eierkommunene betaler ekstra for denne typer tjenester.

Etter vår vurdering er modellene forholdsvis likeverdig når det gjelder ivaretakelse av dette kriteriet.

Kriteriet vil ikke ha en avgjørende rolle for valg av organisasjonsmodell.

2.4 Samhandling med basisorganisasjonen for å optimalisere
kvalitet på den samlede tjenesteproduksjonen

Et viktig spørsmål er om valg av organisasjonsmodell vil ha betydning for samhandling og øvrig

kommunal tjenesteproduksjon. Det er bla. spørsmål om det er ulikheter mellom modellene i

forbindelse med gjennomføring av endringer som er avhengig av bistand fra både brannvesen og

andre tjenesteområder i kommunen.

Dette er et spørsmål som mange har vært opptatt av. Det er sprikende synspunkter i spørsmålet

om hva som vil være den beste modellen for nye Asker kommune.

Kommunal virksomhet

Argumentene for å velge modellen med eget brannvesen for nye Asker kommune er at dette gir

kortere og enklere styringslinjer fra rådmann til brannvesenet. I en IKS-modell må bestilling av

oppdrag og medvirkning følge de formelle styringslinjene via styret.

Når brannvesenet er organisert som kommunal virksomhet kan rådmannen kreve at brannvesenet

bidrar i utviklingen av kommunale tjenester. Oppfatningen er at i en ren kommunal virksomhet vil

det være kortere styringslinjer og bedre mulighet for samordning på tvers. Det gis eksempler fra

Røyken og Hurum der man mener at den kommunale modellen har vist styrke når andre

kommunale virksomheter trenger bistand fra brannvesenet. Det vises bla. til kontroll med

avløpskummer, bistand til risikoutsatte grupper, hjemmesykepleie, byggesaksbehandlingen og

gjennomføring av tiltaket Trygg hjemme. I en IKS-modell vil man være prisgitt hva styret prioriterer.

IKS

Erfaringer tilsier at det kan være vanskeligere å hente inn bistand fra brannvesenet når det er skilt

ut som eget selskap. Styrings- og beslutningsveiene blir lengre. Vi har imidlertid fått høre at ABBV

ikke har vært til hinder for gjennomføring av tiltak i basisorganisasjonen i Asker og Bærum i de

tilfellene man har vært avhengig av hjelp fra brannvesenet.

Vår vurdering er at brannvesen organisert som kommunal virksomhet vil være best når det gjelder

å ivareta dette kriteriet. Kortere beslutningsveier og bedre mulighet til samordning av tjenester med

andre kommunale virksomheter tillegges vekt.

2.5 Kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø

Det skal vurderes om valg av organisasjonsmodell kan ha ulike konsekvenser for utvikling av

kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø. Dette er områder som det på overordnet nivå er

besluttet at det skal satses på i nye Asker.

Det har generelt vært brukt lite midler til forskning og utvikling innen brannberedskap i Norge? Det

er for eksempel lite kunnskap om hvilke slokkemidler som fungerer best mot ulike branner, og også

hvor skadelig ulike typer røyk er for brannmannskapene. Så vidt vi kjenner til er det også foreløpig

liten oppmerksomhet om spørsmål knyttet til digitalisering av oppgaver innenfor brannvesenet,

eksempelvis når det gjelder kontakt og grensesnitt mot brukerne. Dette er oppgaver som ikke

2 Kilde; Direktør for innovasjonsdivisjonen i Norges forskningsråd, Anne Kjersti Fan/vik



nødvendigvis skal utvikles og løses av det enkelte brannvesen. Brannvesenets rolle må være å ta i

bruk ny kunnskap og nye metoder og hjelpemidler. Spørsmålet blir derfor om de aktuelle

organisasjonsmodellene for brannordningen i nye Asker skårer ulikt på kriteriet som omhandler

kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø.

Det er vanskelig å finne erfaringsbasert kunnskap til støtte for vurdering av hvilken modell som best

ivaretar dette kriteriet. Noen artikler trekker imidlertid fram ledelse og endringsledelse som kritiske

faktorer for å kunne lykkes med mange av de omstillingene som også berører brannvesenet. Vi har

ikke sett at organisasjonsmodell har blitt omtalt som avgjørende for om man kan lykkes i dette

spørsmålet.

Oppfatningen blant dem vi har intervjuet er at utvikling av kompetanse, innovasjonskultur,

digitalisering og miljø vil være en stor og utfordrende oppgave uansett hvilken modell som velges.

Det er fremført argumenter for begge modellene. Tilhengere av å organisere brannvesen som

kommunal virksomhet peker på at brannvesenet i Røyken og Hurum har vist evne til innovasjon

blant annet når det gjelder utvikling av markedet for boligalarmer i Røyken. Argumentene til fordel

for IKS-modellen handler om at modellen i kraft av sin størrelse vil sikre opprettholdelse av

kompetanse.

Vår vurdering er at valg av organisasjonsmodell - i seg selv - ikke vil være avgjørende for om

brannvesenet lykkes med utvikling av kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø. Som antydet

ovenfor er dette vel så mye avhengig av ledelse. Brannvesen organisert som IKS vil imidlertid i

kraft av sin størrelse ha flere lederressurser og vil etter vår vurdering være bedre rustet til å møte

utfordringene knyttet til oppgaver definert under dette temaet, altså kompetanse, innovasjon,

digitalisering og miljø. Denne modellen er derfor å foretrekke.

2.6 Økonomi, inklusiv ressursoptimalisering og effektivisering av

tjenestene

Det skal vurderes om modellene vil ha ulike konsekvenser for økonomi og effektivisering.

Synliggjøring av inntekter og kostnader er viktig.

I Agenda Kaupangs rapport «Utredning av brannordning for nye Asker kommune» ble det vist at

kommunens driftsutgifter til beredskap og forebygging av brann og ulykker vil bli lavere enn dagens

løsning uansett hvilken modell som velges. Innsparingen vil være størst dersom man fortsetter

interkommunalt samarbeid med Bærum. Faktiske innsparinger som kan oppnås vil imidlertid være

avhengig av forhandlinger om utgiftsfordelingen mellom nye Asker kommune og Bærum kommune.

I begge modellene ble det forutsatt at inntekter fra boligalarmer kan opprettholdes på samme nivå

som i dag.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen setter krav til beredskapsstyrkenes

størrelse og vaktlag. Forventet utvikling i antall innbyggere i tettsteder er avgjørende for

dimensjonering av beredskapen. I rapporten omtalt ovenfor er det lagt inn følgende beregninger av

hvordan befolkningsutviklingen vil slå ut når det gjelder dimensjonering av brannvesenene i de

aktuelle modellene.

Eget brannvesen for nye Asker kommune

Det er forutsatt at et brannvesen for nye Asker vil bestå av to heltidsbrannstasjoner i henholdsvis

Asker og Røyken, og deltidsbrannvesen på Tofte. Denne kapasiteten vil være tilstrekkelig fram til

«en gang ut på» i 2040-tallet. På det tidspunktet må brannberedskapen utvides med ett heltids

vakflag.
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lnterkommunalt samarbeid mellom nye Asker og Bærum kommune

Modellen forutsetter at det fortsatt skal være heltidsbrannstasjoner på Fornebu, Bekkestua,

Gjettum, Asker og Røyken, samt deltidsbrannvesen på Tofte. Teoretisk sett kunne det nye

brannvesenet klart seg med fire heltids vaktlag inntil 2027/2028. Krav til innsatstid tilsier imidlertid

at det fortsatt må være fem vaktlag i det nye brannvesenet, slik som i dag. Dette er en

dimensjonering som vil være tilstrekkelig i mange år fremover, og mye lenger enn hva modellen

med eget brannvesen for nye Asker vil være.

I intervjuundersøkelsen ble følgende argumenter for de ulike modellene trukket fram. Brannvesen

organisert som kommunal virksomhet vil være et mindre brannvesen enn det som er tilfelle dersom

man velger IKS-modellen. Dette fører til at man unngår en del stordriftsulemper som fordyrer

driften, bla. økte utgifter til overordnet befalsvakt. Det trekkes også fram at man i et kommunalt

brannvesen kan utnytte de fordelene som kommunal administrasjon tilbyr innenfor økonomi, HR,

servicetorg, arkiv og generelle administrative oppgaver.

Organisering av brannvesenet som IKS med Bærum kommune - vil etter andres syn - gi

økonomiske gevinster når det gjelder utnyttelse av felles utstyr og spesialkompetanse. En splitting

av ABBV kan føre til at det må anskaffes reserveutstyr både i nye Asker og i nytt brannvesen for

Bærum. Det trekkes også fram at fraværsressursene kan utnyttes bedre i denne modellen. En

annen fordel ved å organisere brannvesen som et IKS er at modellen vanligvis gir større innsikt i

hvordan ressursene brukes. Dette fører til større kostnadsbevissthet enn det som er tilfelle i en

kommunal virksomhet der ressursene brukes på «kryss og tvers» og vises ikke i noen regnskaper.

Etter vår vurdering er det mange faktorer som taler for at brannvesenet organisert som IKS-

samarbeid vil være den beste modellen. Mulighet for bedre utnyttelse av felles ressurser er tillagt

vekt. Modellen vil tilfredsstille dimensjoneringskravene i lang tid fremover, og mye lenger enn om

man velger modellen med eget brannvesen for nye Asker kommune.

2.7 Investeringer; styring-, risiko- og Kostnadskontroll

Styring og kostnadskontroll med investeringer innenfor brannvesen er sjelden noen stor utfordring.

Ansvaret for de største investeringene - bygging av nye brannstasjoner - vil uansett ligge i

kommunen. Anskaffelse av brannbiler og annet kostbart utstyr som gjennomføres av

brannvesenene er forbundet med lav risiko for budsjettoverskridelser og uforutsette utgifter. Det er

enighet om modellene er likeverdige på dette området.

Vi støtter disse vurderingene.

2.8 Ansattes rettigheter

Ansattes rettigheter når det gjelder lønn, pensjon og arbeidstid er godt regulert i avtaleverket. Dette

er rettigheter som må ivaretas uansett hvilken modell som velges. Utfordringen kan være at det har

oppstått forskjeller gjennom avtaler som er inngått lokalt, bla. når det gjelder pensjonsgrenser,

innplassering på lønnsstige og størrelse på tillegg. Oppfatningen er at disse rettighetene og

hensynene blir ivaretatt i begge modellene.

Når noen argumenterer for å organisere brannvesenet som en kommunal virksomhet har dette

sammenheng med at modellen vil gi større trygghet for de ansatte hvis man må tas ut av tjenesten

pga. sviktende helse eller fordi man ikke klarer testene. I en kommunal modell har man da blitt

omplassert til annen kommunal virksomhet. Oppfatningen er at man ikke har denne muligheten

innenfor et interkommunalt selskap. Erfaringene fra ABBV er imidlertid at de ansatte har hatt få

bekymringer i spørsmål knyttet til ansattes rettigheter. Ansattes rettigheter er også regulert i

selskapsavtalen. I avtalens § 15 heter det:



«ABB V  er arbeidsgiver for ansatte i brannvesenet. Deltakerne har imidlertid et solidarisk ansvar

ved eventuelle innskrenkinger og ved eventuell oppløsning av selskapet. Eierne skal videre ha

et felles ansvar for å løse problemer som måtte oppstå ved eventuelle behov for attføring,

retrettstillinger, Omplassering, oppsigelser etc, som selskapet ikke kan løse».

I de tilfellene det har vært behov for omplasseringer, har man funnet løsninger innenfor selskapet.

Innenfor ABBV har ikke brannmannskapene fast oppmøtested. Dette gjør det enklere å bygge opp

felles rutiner og kultur på tvers av brannstasjonene. Det er grunn til å tro at denne

fremmøteordningen også vil gjelde i et eventuelt interkommunalt samarbeid mellom nye Asker

kommune og Bærum kommune. Vi registrerer at brannmannskapene i Røyken oppfatter at dette vil

være utfordrende for dem pga. økte reiseavstandene til andre oppmøtesteder.

Vår samlede vurdering er at ansattes rettigheter vil bli godt ivaretatt uavhengig av hvilken

organisasjonsmodell som velges. Det er imidlertid viktig at bekymringer i begge leirene tas hensyn

til når valgt modell skal implementeres.

2.9 Gjennomføring av modell: transaksjonskostnader og
overordnet organisasjonsplan og transaksjonsomkostninger

Som en del av vurderingen skal inntas transaksjonskostnader ved gjennomføring av de ulike

modellene, herunder eventuelle skatter, avgifter eller dokumentavgift ved overføring av ansatte,

eiendom og maskiner mv. med forslag til tiltak for å redusere disse.

Ingen av modellene vil påføre nye Asker kommune store utgifter forbundet med skatter, avgifter og

dokumentavgifter i forbindelse med overføring av eiendommer og maskiner. Brannstasjonene er i

kommunenes eie og vil ikke skifte eier i noen av modellene.

I Agenda Kaupangs rapport «Utredning av brannordningen for nye Asker kommune» er det

fremmet forslag om hvordan bemanningen i de to alternative organisasjonsmodellene kan være.

Ved endelig valg av modell må det nye brannvesenet- i forståelse med eierkommunen(e) -foreta

en mer grundig gjennomgang av hvordan det nye brannvesenet skal organiseres og bemannes.

Det vil uansett - valg av modell - måtte påløpe en del transaksjonskostnader forbundet med ny

organisasjon. Det må settes av ressurser til utarbeiding av organisasjons- og bemanningsplan,

rekruttering til nye lederstillinger, bygging av felles kultur og arbeidsformer, harmonisering av

ulikheter når det gjelder lønn og pensjon, bestemmelse om arbeidssted mm. Det er vanskelig å

kostnadsfeste hvor store transaksjonskostnadene vil være forbundet med de ulike modellene.

Ansatte vil uansett beholde jobbene sine. Det påløper derfor ikke utgifter til omplasseringer eller

avslutning av arbeidsforhold.

Erfaringene fra fusjonen mellom Asker brannvesen og Bærum brannvesen på slutten av 90-tallet

var vellykket særlig fordi prosessen ble ledet på en god måte. Erfaringer fra denne prosessen vil

antakelig også komme til nytte denne gangen.

Transaksjonskostnadene vil etter både vår og informantenes vurdering ikke være vesentlig

forskjellig i de to modellene. Dersom løsningen blir at det etableres et eget brannvesen for nye

Asker kommune vil imidlertid dette påføre Bærum kommune ekstra transaksjonskostnader

forbundet med etablering av nytt og eget brannvesen.
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3 Anbefaling
I kapittel 2 er det gitt en analyse og vurdering av hvordan de aktuelle modellene oppfyller kriteriene

for valg organisasjonsmodell for brannordningen i nye Asker kommune. Tabellen nedenfor viser

hvordan vi har vurdert modellene etter de ulike kriteriene.

Tabell 3-1 Oppsummering av de gjennomførte vurderingene

Demokratisk styring og Like Like

kontroll

Beredskap og kundefokus Best

Samfunns-, tettsteds-, bolig og Like Like

næringsutvikling

Samhandling med Best

basisorganisasjonen for å

optimalisere kvaliteten på den

samlede tjenesteproduksjonen

Kompetanse, innovasjon, Best

digitalisering og miljø

Økonomi, inklusiv Best

ressursoptimalisering og

effektivisering av tjenestene

Investeringer; styring-, risiko- Like Like

og Kostnadskontroll

Ansattes rettigheter Like Like

Gjennomføring av modell; Like Like

transaksjonskostnader og

overordnet organisasjonsplan

og transaksjonsomkostninger

Vår vurdering har altså vært at modellene faller likt ut på flere av kriteriene som skal være

avgjørende for valg av organisasjonsmodell. Dette gjelder kriteriene:

o Demokratisk styring og kontroll

o Samfunns-, tettsteds-, bolig og næringsutvikling

o Investeringer: styring, risiko-, og Kostnadskontroll

o Ansattes rettighet

o Gjennomføring av modell: transaksjonskostnader og overordnet organisasjonsplan og

transaksjonsomkostninger



Analysen har etter vår vurdering vist at modellen interkommunalt selskap mellom nye Asker

kommune og Bærum kommune skårer best når det gjelder:

ø Beredskap og kundefokus

ø Kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø

ø Økonomi, inklusiv ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene

En modell der brannvesenet organiseres som kommunal virksomhet kommer best ut når det

gjelder:

ø Samhandling med basisorganisasjonen for å optimalisere kvalitet på den samlede

tjenesteproduksjon

Basert på analysene og vurderingene som er gjennomført vil dermed anbefalingen være at nye

Asker kommune velger interkommunalt selskap mellom nye Asker kommune og Bærum kommune

som modell for organisering av brannberedskapen i nye Asker kommune.
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Forord

Formålet med denne utredningen har vært å gi et kunnskapsgrunnlag for å kunne ta

stilling til hvordan brannordningen for nye Asker kommune skal ivaretas når kommunene

Hurum, Røyken og Asker kommuner slås sammen fra l.1.2020. Utredningen er

gjennomført i nært samarbeid med disse kommunene, Bærum kommune og

brannvesenene i de berørte kommunene.

Arbeidet med utredningen er gjennomført i perioden februar til juni 2017. Ansvarlig

konsulent for arbeidet har vært Odd Dag Helgesen.

Stabekk, 22. juni 2017
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1 B akgrun n
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 organisasjons-

modeller 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 eier-

kommunene, 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 møtet 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, bla. 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 forut-

setninger 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 ide berørte kommunene.
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2 H u r u m b r a n n ve s e n

2. 1 Or gan is as j on s for m og lok alis er in g
Hurum br annvesen ( HBV) er en kommunal virksomhet . Br annstasj onen ligger på Toft ei gamle og
uhensikt smessige lokaler . Brannst asj onen har dessuten en lit e gunst ig plasser ing i det den ligger
620 meter for hovedvei og det t ar minst t o minut ter hver vei t il og fra brannst asj onen. Hurum
kommune har tr uffet vedt ak om at det skal bygges ny brannst asj on på Tofte. Endelig lokaliser ing
og plan for bygningsmessig utforming, er ennå ikke best emt.

Av figuren nedenfor går det fr am at Hurum kommune pr . i dag også får dekket deler av
kommunens ber edskap gj ennom et samarbeid med Røyken br ann- og r edningst j enest e ( RBR) .
Dett e gj elder tett st edet Sætr e og nordr e deler av kommunen.

Beredskap for Sætre dekkes
av Røyken brannvesen
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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:

Brannsjef de-:uer ogsa

f.."'-<5_:Jne'e so" vr-.cer av

neredskan og «mer a-.' Brannsjef
forebyggende

Stasjons'

mester

Leder
Leder beredskap forebyggende

1 ovenngeniør
4 ulrykningsledere

16 konstabler

5 aspiranter

Figur 2—2 Bemanning og organisering av HBV

Konstituert brannsjef innehar i dag også stillingen som avdelingsleder for beredskap og avdelings-

leder 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 Kommuneadministrasjonen 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 Ieder 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 bla. 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 brann-

vesen, 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.



3 R øyken b ran n og red n i n g

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.
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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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Brannsjef

l
Leder L d b d k

forebyggende e er ere S ap

Al t .
armmon ører Stasjonsmester

_ (2)
Branmnspektør 1

Branninspekter 1 Vakflag A Vaktlag B Vaktlag c Vaktlag D
B’a”"”‘e5te' Brannmester Brannmester Brannmester
U”de"b’a“”' Underbrann- Underbrann- Underbrann-

mesle' mester mester mester
Kmslabel 1 Konstabel 1 Konstabel 1 Konstabel 1
KW-slabel 2 Konstabel 2 Konstabel 2 Konstabel 2

Tankbilvakt- Tankbilvakt- Tankbilvakt- Tankbilvakt-
deltid deltid deltid deltid

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 iAsker 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- 0700på

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 brannvesen, verken når det gjelder

dimensjonering av beredskap og innsats eller forebyggende oppgaver.

På samme måte som andre brannvesener, har også RBR noen dispensasjoner fra kompetanse-

kravene 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 rednings-

tjeneste.

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. l Røyken gis det rabatt for flere skorsteinsløp på samme

bygning.



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

Inntekter Røyken brann og redning Budsjett 2017 Regnskap 2016
15 750

Vaktmester tjenester for kommunen 557 940 745 000
Merarbeid for kommunale bygg 200 000
Dekkhotell 150 000 50 000
Trygghetsalarm 872 000 931 775
Boligalarm 1 900 000 2 254 291
Vest-Wken sentral 310 000 360 372
Kumtjeneste VIVA 600 000
Inntekter nedbrenning av bygninger 400 000 710 000
Kursvirksomhet 50 000 39 000
Div øvrig 148 000

5 039 940 5 254 188

De største inntektene skriver seg fra salg av boligalarmer. Det følger imidlertid også noen utgifter

knyttet til installering og oppfølging av boligalarmenel. 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.

7 Budsjett for bo/iga/arm2017kan være satt for lavt
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4 Asker og B ær u m bran n vesen

I K S

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 passerer 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.

Gjettum brannstasjon Bekkestua brannstasjon

E2’!

Sotimoqoa
l ETT: k

Oslo
_ . rwsj; Fornebu

Swng Sandvika ' b t '1-rmsud ranns asjon

Sjaslad

Asker brannstasjon Asker
T

HQ
Vollen

Se! -'

Inert-fan Heggegal E‘;-j

Navsner. OWE’
Lu=r5xr.n' :tu

n....__

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 mannskaps-

bilen og en på vanntankbilen eller reserveliften.

2Kilde: Se/skapsavta/en signert 23.12.2012



Asker brannstasjon rommer også kontorer for brannsjef, administrativ avdeling, markedsavdeiingen

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 vaktstyrke 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.



Tabell 4-1 Bemanning av ABBV - våren 2017

Årsverksverk pr Årsverk pr
En het funksjon
Ledelse

Brannsjef

Varabrannsjef/Ieder for forebyggende

Leder for beredskapsavdelingen

Forebyggende avdeling

Oppgaver etter Forskrift om brannforebygging

Tilleggsoppgaver

Oppfølging av feiertjenester

Beredskapsavdelingen

Utrykningsledere

Konstabler

Tankbil

Lift

Fraværsreserve

Dagstillinger i beredskapsavdelingen

NK beredskap

Drift og vedlikehold verksted
Drift og vedlikehold stasjoner
Branninspektør

Utviklingsstilling - IKT

Administrativ avdeling

Avdelingsleder

Lønn, arkiv, regnskap, HR

Bemanning - kjernevirk. ledelse og adm

Markedsavdelingen

Avdelingsleder

Alarmtjenester brann/innbrudd

Samlet bemanning

Under forebyggende avdeling med 18 årsverk hører:

NK- forebyggende 1,0 årsverk
Saksbehandlerenhet 2,0 årsverk

Oppfølgning av feiertjenester 1,0 årsverk

lnformasjonsenhet 3,0 årsverk

Trygg Hjemme seksjon 5, 5årsverk

Tilsynsfunksjon 5,5 årsverk

1,0
1,0
1,0

18,0

1,0

16,0
48,0

4,0
4,0

16,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
4,7

120,7

1,0
4,8

126,5

3,0

18,0

1,0

88,0

5,0

5,7

120,7

5,8

126,5
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Vaktlagene i ABBV har samme grunnbemanning som i RBR når det gjelder utrykningsledere og

innsatsmannskaper. 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. 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 iABBV ivaretas av brannsjef, beredskapssjef, NK beredskap, en

overingeniør, én ingeniør og én branninspektør. Om sommeren er vakten 4-delt. Da deltar NK-

beredskap og overingeniør i sommerfeieavvikling i utrykningsstyrken.

ABBV er organisert i fire avdelinger. Se figur 4-2 nedenfor.

Brannsjef

. Beredskaps- . . . Forebyggende
Markedsavdeling avdeling Administrasjon avdeling

NK-
forebyggende

i Drift og
NK' b9l'9d5k3P SaksbehandlerdI'k ve i ehold enhet

Feierenhetlinfo

l l
Brigade A Brigade B Brigade c Brigade D T'Vggk';jj‘;':1‘"‘e Tilsynsseksion

Figur 4-2 Organisering av ABBV

4.3 Mulige avvik fra forskrift om organisering og dimensjonering
av brannvesen

ABBV har ikke avvik fra forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Kompetanse-

kravene 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, bla.:

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

Arbeidsuiykker

Mindre sammenrasninger

Tauredning

Naturkatastrofer

Jording jernbane

Satellitt for RVR-tjeneste

4.5 Utstyr

Utstyrsnivået er høyere enn minimumskravene i dimensjoneringsforskriften og er ifølge ROS-

analysen 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. Lokaliseringen 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 fyringsvaner 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 alarmsentral 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 Eventuelle oppgaver som faller utenfor kjernevirksomheten
ABBV leverer boligalarm til både bedrifter og private boliger.



4.10lnntekter

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

Regnskap Budsjett

2015 Regnskap 2016 2017

Salgsinntekter - alarmtjenester 24 166 294 24 237 384 25 819 990

Driftsutgifter 21 170 855 21 170 855

Brutto driftsresultat 2 995 439 3 066 529

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 Kon sekvenser -  ulike mo d e l l e r
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. 15.3.2017 gir et korrekt bilde av kommunenes netto drifts-

utgifter til beredskap og forebygging av brann og andre ulykker

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 ulike

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 omtalt?

Anslagene bygger på tall om dagens lønnsnivå, fremskrevet til 2020. Men det vil alltid være

noen usikkerhet knyttet til disse tallene bla. 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 lønns-

kostnadene 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 forebygging mot brann og
andre ulykker. Kilde: KOSTRA 2016

Bærum Asker Røyken Hurum

Folketall pr 1.1.2017 124 008 60781 21931 9462

Netto driftsutgifter til beredskap og forebygging

mot brann og andre ulykker. 1.000 kr 76 696 37 146 20 808 9 936

Netto driftsutgifter pr innbygger 618 611 949 1 050

3Se eget ved/egg



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 dimensjonering 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 2020 til 2014. Tallene fremgår av

tabell 5-2 under.

Tabell 5-2 Befolkningsprognose - innbyggertall i tettsteder for nye Asker kommune og Bærum kommune

2 020 2 025 2 030 2 035 2 040

Bærum 127 368 137 966 149 401 158 029 164 225
Asker 61 000 63 463 66 097 68 522 70 766

Røyken 20 354 21 904 23 373 24 721 26 019

Hurum 7 861 7 982 8 087 8 160 8 207

Sum 216 582 231 315 246 958 259 432 269 217

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 iTofte, Filtvet, Klokkerstua, Holmsbu m.m.

5.1.2 Bemanning
I tabellen nedenfor har vi lagt inn oversikt over den samlede bemanningen i de ulike brann-

vesenene pr. i dag.



Tabell 5-3 Bemanning — dagens brannvesen

Årsverk og Sum
Årsverk Årsverk deltidsstilin heltidsstilin

Enhet ABBV RBR ger HB ger i dag

Ledelse

Brannsjef 1,0 1,0 0,3 2,3

Varabrannsjef/leder for forebyggende 1,0 1,0 0,3 2,3

Leder for beredskapsavdelingen 1,0 1,0 0,3 2,3

Forebyggende avdeling

Oppgaver etter Forskrift om brannforebygging 18,0 2,0 1,0 21,0

Tilleggsoppgaver

Oppfølging av feiertjenester 1,0 0,0 0,0 1,0

Beredskapsavdelingen

Utrykningsledere 16,0 4,0 4 deltid 20,0
Konstabler 48,0 12,0 16 deltid 60,0

Aspiranter 5 delttid

Tankbil 4,0 4 deltid 4,0
Lift 4,0 4,0
Fraværsreserve 16,0 16,0

Dagstillingeri beredskapsavdelingen ABBV RBR HB Sum

NK beredskap 1,0 1, 0
Drift og vedlikehold verksted 1,0 0,5 0,5 2,0

Drift og vedlikehold stasjoner 1,0 0,5 0, 5 2,0

Utviklingsstilling - IKT 1,0 1,0

Branninspektør 1,0 1,0

Administrativ avdeling

Avdelingsleder 1,0 1,0

Lønn, arkiv, regnskap, HR 4,7 1,3 1,3 7,2

Bemanning - kjernevirk. ledelse cg adm 120,7 23,3 4,3 148,2

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 iAsker 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 iABBV 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 20 utrykningsledere

o 60 konstabler

o 20 fraværsreserve*

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- 0700hverdager, 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 forbinde/se med utrykninger

utgjør om lag fire årsverk. Dette gje/der Røyken.



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 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 %.

Tabell 5-4 Utvikling i folketall og netto driftsutgifter fram til 1. 1. 2020

Bærum Asker Røyken Hurum Sum

Folketall pr 1. 1. 2020 129 176 62 245 23 103 9 563 224 087

Netto driftsutgifter fremskrevet - lønns- og
prisvekst  3  pst. 1.000 kroner 83808 40590 22737 10857 157993

Pr innbygger 649 652 984 1 135 705

Med utgangspunkt i anslag for hvordan driftsutgiftene vil være i 2020 og forutsetninger om

bemanningsmessige endringer omtalt ovenfor, har vi i tabell 5- 5satt opp et anslag for de samlede

driftsutgiftene for det nye brannvesenet i 2020.

Tabell 5-5 Anslag for samlede driftsutgifter for nytt brannvesen for nye Asker kommune og Bærum kommune

Kroner

Netto driftsutgifter - fremskrevet til 2020 157 993 026
lnnsparing ledelse - 3,5 årsverk -3 699 522
innsparing administrasjon -918 000

Bemannigsreduksjon dagberedskap -788 028
Økt bemanning forebygging- 1 årsverk 820 810

153 408 286

Med de forutsetningene som denne kalkylen bygger på, vil altså kostnadsnivået være omtrent 4,6

lavere, sammenliknet med en situasjon der man fortsetter med samme brannvesen som idag.

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

Utgiftsfor-

Dagens utgifts-deling ny
fordeling modell Endring

Netto driftsutgifter fremskrevet til 2020- uten
sammenslåing. Kroner 157 993 026 153 408 286

Fordeling Bærum. Kroner 83 807 790 88 432 925 4 625 135

Fordelt Asker, Røyken og Hurum. Kroner 74 185 236 64 975 362 -9 209 874

Analysen viser dermed at nye Asker kommune vil få reduserte utgifter i størrelsesorden 9,2 mill. kr,

mens Bærum kommune vil få økte utgifter med om lag kr 4,6 mill. kr pr. år i 2020.

5.1.4 Administrative konsekvenser

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
l 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

2 020 2 025 2 030 2 035 2 040

Asker 61 000 63 463 66 097 68 522 70 766
Røyken 20 354 21 904 23 373 24 721 26 019
Hurum 7 861 7 982 8 087 8 160 8 207

Sum 89 215 93 349 97 557 101 402 104 992

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.
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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.

Årsverk og
Årsverk Asker Årsverk deltidsstilin Nye Asker

Enhet ABBV betaler RBR ger HBV betaler

Ledelse

Brannsjef 1, 00 0,33 1,00 0,34' 1,67
Varabrannsjef/leder for forebyggende 1, 00 0,33 1, 00 0, 33 ' 1, 66
Leder for beredskapsavdelingen 1, 00 0, 33 1, 00 0, 33 ' 1, 66

5, 0
Forebyggende avdeling

Oppgaver etter Forskrift om brannforebygging 18,0 5,9 2,0 1,0 8,9

Tilleggsoppgaver

Oppføløging av feiertjenester 1,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Beredskapsavdelingen

Utrykningsledere 16,0 5, 3 4, 0 4 deltid 9, 3
Konstabler 48,0 15,8 12,0 16 deltid 27,8
Aspiranter 5 delttid

Tankbil 4,0 1,3 4 deltid Deltid 1,3
Lift 4,0 1,3 1,3
Fraværsreserve 16,0 5,3 4,0 9, 3

Dagstillinger i beredskapsavdelingen

NK beredskap 1,0 0,3 0, 3
Drift og vedlikehold verksted 1,0 0,3 1, 0 1,0 2,3

Drift og vedlikehold stasjoner 1,0 0,3 0,3

Utviklingsstilling - IKT 1,0 0,3 0,3

Utviklingsstilling -forebyggende arbeidsoppgav 1,0 1,0

Administrativ avdeling

Avdelingsleder 1,0 0,3 0,3

Lønn, arkiv, regnskap, HR 4,7 1,6 1,3 1,3 4, 1

Bemanning - kjernevirk., ledelse og adm 120,7 39,5 27,3 4,3 77,0

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



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 à 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 verksteder, 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

KDSTRA-tall for 2016 og på en forutsetning om årlig lønns- og prisvekst på 3 %.



Tabell 5-9 Utvikling i folketall og netto driftsutgifter fram til 1.1.2020

Asker Røyken Hurum Sum

Folketall pr 1.1 .2020 62 245 23 103 9 563 94 911
Netto driftsutgifter fremskrevet - lønns- og

prisvekst 3 pst. 1.000 kroner 40590 22345 10857 73793

Pr innbygger 652 967 1 135 777

Med utgangspunkt i anslag for hvordan driftsutgiftene vil være i 2020 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 2020.

Tabell 5-10 Anslag for samlede driftsutgifter for nytt brannvesen for nye Asker kommune

Kroner

Netto driftsutgifter - fremskrevet til 2020 73 792 947
innsparing ledelse -1 902 611

innsparing administrasjon -382 703

innsparing - vaktlag -5 043 378

Økte utgifter - tankbii og iiftvakt 1 103 239

Netto driftsutgifter - brannvesen nye Asker 67 567 494

Beregningen viser altså at samlede kostnader til brannvesen for nye Asker kommune vil være om

lag 6,2 mill. kr lavere i 2020 sammenliknet med dagens kostnadsnivå (for kommunene Asker,

Røyken og Hurum) fremskrevet til 2020.

De viktigste grunnene til kostnadsreduksjon 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)

Omstiliingskostnader 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 befoikningsutvikling i Bærum kommune er slik som vist i tabellen under.

Tabell 5-11 Befolkningsprognose Bærum kommune

2 020 2 025 2 030 2 035 2 040

Bærum 127 368 137 966 149 401 158 029 164 225

Bærum kommune vil i overskuelig framtid «klare seg» med tre vaktlag. Vi tar derfor for gitt at

brannvesenet for Bærum kommune vii 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 for å dekke dagens brann-

ordning.

Tabell 5-12 Årsverk i ABBV finansiert av Bærum kommune

Enhet
Ledelse

Brannsjef

Varabrannsjef/Ieder for forebyggende

Leder for beredskapsavdelingen

Forebyggende avdeling

Oppgaver etter Forskrift om brannforebygging

Tilleggsoppgaver

Oppføløging av feiertjenester

Beredskapsavdelingen

Utrykningsledere
Konstabler

Aspiranter

Tankbil

Lift

F raværsreserve

Dagstillinger i beredskapsavdelingen

NK beredskap

Drift og vedlikehold verksted

Drift og vedlikehold stasjoner

Utviklingsstilling - IKT

Utviklingsstilling -forebyggende arbeidsoppgaver

Administrativ avdeling

Avdelingsleder

Lønn, arkiv, regnskap, HR

Bemanning - kjernevirksomhet, ledelse og adm

Forutsetning om bemanning i det nye brannvesenet er beskrevet nedenfor.

Ledelse

Årsverk ABBV

1,0

1,0

1,0

18,0

1,0

16,0

48,0

4,0

4,0

16,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,7

Bærum kommune Årsverk Bærum

betaler

120,7'

0,7

0,7

0,7

12,1

0,7

10,7

32,2

2,7

2,7

10,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

3,1

0,0

80,9

brannvesen

Innenfor ABBV betaler Bærum kommune for 2,7 årsverk til ledelse. I dette tallet er også NK-

beredskap 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.

Forebygging av brann og ulykker

1,0

1,0

1,0

12,0

1,0

12,0

36,0

3,0

3,0

12,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,4

92,4

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 Iiten grad berørt. Asker kommune betaler pr. idag 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.

Beredskap 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 fravaersreserve

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. I et eget brannvesen for Bærum kommune har vi forutsatt en

samlet bemanning på 6,0 årsverk. Det kan imidlertid tenkes at bemanning av tankbil og lift kan

inngå i et fellesskap med brannvesenet t for nye Asker kommune dersom det er dette alternativet

som blir løsningen.

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.

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.

[AV



5.3.3 Økonomiske konsekvenser
l 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 %.

Tabell 5-13 Utvikling i folketall og netto driftsutgifter fram til 1.1.2020

Bærum

Folketall pr 1.1.202O 129 176
Netto driftsutgifter fremskrevet - lønns- og

prisvekst 3 pst. 1. 000 kroner 83808

Pr innbygger 649

Med utgangspunkt i anslag for hvordan driftsutgiftene vil være i 2020 og forutsetninger om

bemanningsmessige konsekvenser omtalt ovenfor, har vi i tabell 5- 14satt opp et anslag for de

samlede driftsutgiftene for det nye brannvesenet i 2020.

Tabell 5-14 Anslag for samlede driftsutgifter for nytt brannvesen for Bærum kommune

Kroner

Netto driftsutgifter - fremskrevet til 2020 83 807 790

Økte utgifter til ledelse - 1,3 årsverk 1 374 108
Økte utgifter til administrasjon - 0,6 årsverk 459 243
Økte utgifter til forebygging - 1 årsverk 820 810
Økte utgifter vaktlag 5 043 378

Økte utgifter - tankbil og lift 472 817

Økte utgifter - dagberedskap 788 028

91 978 145

Beregningen viser altså at etablering av eget brannvesen for Bærum kommunen vil øke de årlige

driftsutgiftene til brannvesen med om lag 8,2 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. 4Administrative 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 rednings-

etat.

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 rednings-

etat bidra til å senke driftskostnadene for Bærum kommunes del.

Det kan være mest aktuelt å inngå et samarbeid om:

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 mer-

kostnadene som oppstår ved at Bærum kommune eventuelt må etablere eget brannvesen.



6 N asjon al brannstu díe
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 dimensjonering 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 rednings-

vesen. 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 utgangs-

punkt 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 brann-

redningsvesenet 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 rednings-

vesen.





Vedl egg

Forutsetninger om lønn lagt til grunn ved beregning av økonomiske konsekvenser

Dag- Fore- Admini-

Ledelse Beredskap beredskap byggende strasjon

Grunnlønn 680 000 518 000 518 000 518 000 480 000

Grunnlønn inkI.sosiale kostnader 907 310 691 157 691 157 691 157 640 454

Telefon, kontor, utstyr 60 000 30 000 30 000 60 000 60 000

Sum - dagens lønnsnivå 967 310 721 157 721 157 751 157 700 454

Lønnsutgifter fremskrevet til 2020 1 057 006 788 028 788 028 751 157 765 405


