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Møteprotokoll fra styremøte 14.02.18 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/148    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 14.02.18  
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Vedlegg:  

Møteprotokoll fra styremøte 14.02.18 
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Brannsjefens virksomhetsrapport 2017 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/120    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret innbyr representantskapet til å ta brannsjefens virksomhetsrapport 2017 til 

orientering 
 

 

 

Saksutredning: 

I 2017 nådde vi for tredje år på rad vårt viktigste mål om at ingen skal omkomme i brann i 

Asker og Bærum. Tre personer omkom i trafikkulykker i Asker og Bærum i 2017.  

110-sentralen på Lysaker har vært i drift fra 21. februar 2017. 

Arbeidet med å sikre innbyggere i høyrisikogruppene mot å omkomme i brann (Trygg 

Hjemme), har også i 2017 hatt stort fokus. 

Driftsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på 7,1 millioner kroner. Mindreforbruket 

skyldes i hovedsak reduserte lønns- og pensjonskostnader og økte salgsinntekter. Det er 

brukt 4 millioner kroner av selskapets premiefond. Det er blant annet kjøpt tre nye 

mannskapsbiler i 2017. Investeringsregnskapet balanserer. Det står 10,3 millioner kroner på 

disposisjonsfond investering. Premiefondet ble tilført 4,1 millioner kroner i renter og 

overskudd i løpet av 2017. Det står 16 millioner kroner på premiefondet pr. 31.12.2017.  

 

Antall utrykninger er redusert fra 4478 i 2016 til 4.300 i 2017. Unødige brannalarmer (1.403 

utrykninger) og innbruddsalarmer (855 utrykninger) representerte 52,5 % av antall 

utrykninger.  

Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 5,2 % i 2017 mot 5,3 % i 2016.  
 
 

Vedlegg: Brannsjefens virksomhetsrapport 2017
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Revisors beretning 2017 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/121    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning:  
I henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper avla 
styret årsberetning og regnskap innen 15. februar 2017 (ref. styresak 02/2018).  
 
Selskapets revisor hadde frist til 15. mars med å revidere styrets årsberetning og regnskap. Revisors 
beretning ble mottatt innen fristen og ligger vedlagt. Revisor skriver i sin konklusjon følgende: 
 
«Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i 
det alt vesentlige en dekkende fremstillng av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og 
av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om 
interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 
selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge» 
 
 
Vedlegg:  

Vedlegg 1 - Revisors beretning 2017 

 

 

Anne Hjort 
brannsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Foreløpig budsjett 2019 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/122    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret innbyr representantskapet å vedta de foreløpige budsjettrammene som 

grunnlag for rammetildeling for 2019. 
 
 

 

 
 

Saksutredning:  

 
Bakgrunn  
For å synkronisere selskapets budsjettarbeid med eierkommunenes budsjettprosesser utarbeides og 
behandles foreløpig budsjett for påfølgende år i april. Budsjettet er bygget opp i henhold til forskrift nr. 
1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Forskriftens § 2 sier 
at budsjett dokumentet skal utformes i hovedposter (se vedlegg 1) etter samme oppsett som 
årsregnskapet.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av foreløpig budsjett 2019 ble det 19. mars avholdt fellesmøte med de 
to administrasjonene i våre eierkommuner. Asker var representert ved ørådgiver Liv Borgen og 
Bærum med kommunalsjef for tekniske tjenester Jan Willy Mundal og spesialrådgiver økonomi Kai 
Ole Hagetrø. På dette møtet ble tall og forventninger lagt frem fra begge parter. Det ble besluttet å se 
på muligheten for å tømme premiefondet hos KLP før nye eierandeler trer i kraft 01.01.2020. Det vil 
innebære bruk av fondet til delvis oppdekking av pensjonskostnader både i 2018 (regulert budsjett) 
og 2019. ABBV har vært i kontakt med KLP som støtter dette forslaget forutsatt at man er klar over at 
bruk utover estimert positivt premieavvik vil medføre et negativt premieavvik som vil påvirke 
regnskapet negativt før amortisering (inntektsføring) påfølgende år. Hvis vi skulle ende opp med et 
negativt resultat vil det være mulig å dekke opp med midler fra disposisjonsfondet som blir tilbakeført 
ved amortisering (inntektsføring) av premieavviket det påfølgende året.  
 
Vi har fått varsel fra KLP om at de har hatt en avkastning på kundenes midler for hele 2017 på 6,7%. 
De vil overføre 5,2 milliarder kroner til kundenes premiefond, oppreservering, samt styrking av 
tilleggsavsetningene.  I henhold til KLP vil ABBV sannsyneligvis få tilbakeført 1% av vår 
premiereserve, dvs. 2,8 mill.  Hvis KLP fortsetter å gå med overskudd vil det også medføre tilføring 
av midler i 2019 (avkastning 2018). Vi har pr. 1. april. 2018 totalt kr.16 mill. på vårt premiefond hos 
KLP.   
 
Vi anser 2019 å være et ordinært driftsår hvor antall faste årsverk ligger på 125,5, som er det samme 
som i 2018. Det er imidlertid ingen tvil om at organisasjonen vil få mer enn nok å gjøre i 2019, i 
forbindelse med den forestående sammenslåingen med Røyken og Hurum brannvesen fra 
01.01.2020. Midler ABBV vil trenge i forbindelse med omorganiseringen vil komme fra Asker 
kommune og påvirker således ikke foreløpig budsjett 2019. Det vil bli utarbeidet et eget budsjett for 
prosjektet «vårt fremtidige brannvesen» i nær fremtid.   
 
DRIFTSBUDSJETT 
Foreløpig driftsbudsjett for 2019 er målt mot driftsbudsjett 2018 (ref. representantskapssak 12/2017).  
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Driftsinntekter 
 
Salgsinntekter – merinntekt på kr. 3,8 mill.  
For 2019 er det lagt til grunn 3% vekst i alarminntektene. Veksten er beregnet ut i fra alarminntektene 
for 2017, pluss vekst i 2018.  
 
Vi hadde en kraftig økning i gebyrer ved unødige utrykninger i 2017. Vi har lagt til grunn 2017 
inntektsnivå i foreløpig budsjett for 2019.  

 
Refusjon vedr. feiing (eierkommunene) – merinntekt på kr. 1 mill.  
Da det nå gjennomføres behovsprøvd feiing, samt at antall pipeløp fordeles ulikt over 
fireårsperioden, vil refusjonsbeløpenes størrrelse fordele seg ulikt fra år til år innenfor en 
fireårsperiode.  
 
Andre refusjoner – merinntekt på kr. 0,8 mill.  
Sykelønnsrefusjon er basert på ett gjennomsnitt de siste årene. Refusjon fødselspermisjon er økt, da 
vi har flere yngre medarbeidere enn tidligere.  
 
Refusjon av mva-kompensasjon ligger også under denne posten, men siden det ligger en tilsvarende 
motpost under kostnader påvirker ikke mva-kompensasjon resultatet.  
 
Driftsutgifter 
 
Lønn inkl. sosiale utgifter – reduksjon på kr. 7,7 mill. (ref. bruk av premiefond) 
Det er budsjettert med en årlig lønnsvekst på 3,25% (2,17% for perioden mai-desember) som er i 
henhold til vår økonomiplan for perioden 2018-2021 (ref. representanskapssak 21/2017).  
 
Det er totalt budsjettert med 125,5 faste årsverk som fordeler seg som følger på de ulike avdelingene: 
 

Avdeling Antall årsverk 

Stab (brannsjef) 1 

Administrasjon 5,7 

Beredskap 93 

Forebyggende 20 

Marked 5,8 

 
I tillegg er det budsjettert med bruk av vikarer i forbindelse med ferieavvikling i beredskap, et 
fulltidsansatt engasjement i markedsavdelingen for å ta unna oppgaver som tidligere ble utført av 
110, samt sporadiske vikarer ved sykefravær i dagtidsstillinger.  
 
Det er ingen større endringer i budsjettene for overtid og ekstravakter.  
 

Pensjon er det aller største usikkerhetsmomentet i våre budsjetter og det faktum at KLP ikke sender 
ut prognoser for det påfølgende året før i september, gjør det vanskelig å estimere pensjonskostnad 
for 2019.  
 
Vi har tatt eierkommunenes ønske om reduksjon av premiefondet til følge og har derfor lagt opp til å 
bruke 10 mill. av premiefondet til dekning av pensjosutgifter.  
 
Kjøp av varer og tjenester – økning på kr. 2 mill.  
Budsjettpostene under kjøp av varer og tjenester er justert med 2% (antatt kpi).  Det er i tillegg 
foretatt opp/ned justeringer på poster hvor aktiviteten er endret i forhold til 2018. Kostnadene vedr. 
feiing er økt med kr. 1 mill. basert på 2018 budsjettet og har motpost under refusjoner. Da det nå 
gjennomføres behovsprøvd feiing, samt at antall pipeløp fordeles ulikt over fireårsperioden, vil 
kostnadene fordele seg ulikt fra år til år innenfor en fireårsperiode. Feiing er vanskelig å budsjettere 
lang tid i forveien.  
 

Overføringer – økning på kr. 1,5 mill.  
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Skattebelasningen i forbindelse med våre alarminntekter er holdt på samme nivå som beregnet skatt i 
2017 dvs. kr. 2,3 mill. Det er budsjettert med en skattebelastning på kr. 1 mill. i 2018. Det budsjettet 
er for lavt og vil bli endret i regulert budsjett for 2018.  
 
Mva-kompensasjon er justert i henhold til kjøp av varer og tjenester. Motpost under inntekter.  
 
Kalkulatoriske avskrivninger 
Posten påvirker ikke resultatet da den har en motpost under interne finansposter.  
 
INVESTERINGSBUDSJETT 
I langtidsbudsjettet var det lagt opp til bytte av vanntankbil i 2019. Grunnet den forestående 
sammenslåingen med Røyken og Hurum foreslår vi å utsette alle investeringer til etter 01.01.2020 
når vi vet noe mer om den totale anleggsporteføljen.  
 
Egenkapitalinnskuddet til KLP dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond.  
 
OVERFØRINGER FRA EIERKOMMUNENE 
I fordelingen av kostnadene mellom eierkommunen har vi i denne saken bruk fordelingsnøkkelen 
33% på Asker og 67% på Bærum. Denne fordelingen vil endre seg relativt i takt med 
beflolkningsutviklingen i de to kommunene. Fordelingsnøkkelen skal justeres pr. 01.01.2019.  
 
Ut i fra de forutsentningene som er lagt i det foreløplige budsjettet for 2019 vil eierkommunene få en 
redusert belastning på kr. 8,7 mill. i forhold til hva som er skissert i langtidsbudsjettet for 2018-
2021.  
 
Rammeoverføringene fra eierkommunene blir fordelt som følger mellom drift og investeringer:  
 

  Drift Investering Sum 

Asker 2018 40 067 048 330 000 40 397 048 

Asker 2019 37 524 398 0 37 524 398 

Diff. Asker -2 542 650 -330 000 -2 872 650 

        

Bærum 2018 81 065 436 670 000 81 735 436 

Bærum 2019 75 903 086 0 75 903 086 

Diff. Bærum -5 162 350 -670 000 -5 832 350 

        

Samlet 2018 121 132 484 1 000 000 122 132 484 

Samlet 2019 113 427 484 0 113 427 484 

Diff. samlet -7 705 000 -1 000 000 -8 705 000 

 
Vedlegg:  

1) Foreløpig driftsbudsjett 2019 

2) Foreløpig investeringsbudsjett 2019 

 

Anne Hjort 

brannsjef 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Selskapet/IKS'ets rolle i den videre prosessen med felles brannvesen for nye Asker 

kommune og Bærum kommune 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/123    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret for ABBV har ansvar for å ivareta organisering og bemanning i brannvesenet 

for nye Asker og Bærum fordi brannvesenene i Røyken og Hurum overføres til ABBV som 

en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Organisering av prosjektet vedtas i 

henhold til anbefaling i denne saken. 

 

 
 

Saksutredning: 

Bakgrunn 

Fellesnemnda for nye Asker vedtok 23.02.2018 å dekke den nye kommunens brannordning 

ved å videreføre det interkommunale samarbeidet med Bærum kommune gjennom Asker 

og Bærum brannvesen IKS (ABBV). Beslutningen bygget på en inngått intensjonsavtale 

mellom fellesnemnda og Bærum kommune. Fellesnemndas beslutning innebærer at 

mannskap og utstyr fra brannvesenene i Røyken og Hurum overføres til ABBV.  

 
Rådmannen for nye Asker har i sitt saksfremlegg for fellesnemda lagt vesentlig vekt på at et 

felles brannvesen med Bærum kommune vil gi Asker kommune et robust og 

kostnadseffektivt brannvesen med sterke fagmiljøer som er godt rustet til å håndtere 

utfordringene denne tjenesten står overfor: 

 Evnen til å håndtere store og/eller komplekse hendelser 

 Tilstrekkelig ressurser til mannskaper, moderne teknologi og utstyr 

 Erfaring og trening i å håndtere ekstraordinære hendelser 

 Tilgang på spesialistkompetanse 

 Gode forutsetninger for brannforebyggende arbeid 

 Tett oppfølging av risikogrupper, for eksempel hjemmeboende eldre 

For å opprettholde og styrke den lokale beredskapen sør i nye Asker forutsettes at ny 

brannstasjon som er under planlegging på Tofte bygges så snart som mulig, og at 

dimensjonering og lokalisering av spesialfunksjoner videreføres ved Røyken brann og 

redning. 

 

Rådmannen har også lagt vekt på at et stort felles brannvesen med Bærum kommune vil gi 

innbyggerne i de to kommunene (over 200.000 til sammen), trygghet for at brannvesenet 

har innsatsmannskap som kan håndtere mange ulike situasjoner og dermed redde mange 

liv som er i fare. Rådmannens anbefaling vil møte allmenhetens forventinger til et moderne 

brann- og redningsvesen. 

 

Formelt er det ABBV som er overtakende arbeidsgiver, og brannstyret som har ansvaret for 

å ivareta organisering og bemanning i selskapet. Overføringene av virksomhetene i Røyken 
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og Hurum er en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven, med de rettigheter og 

plikter det medfører. Kommunene Asker, Røyken og Hurum vil sørge for å ivareta de 

ansatte gjennom sin representasjon i selskapets styre, og sørge for at det «nye» 

brannvesenet utvikler en ny og felles kultur basert på det beste fra de tre organisasjonene.  

 

Fellesnemda forutsetter at ansatte fra Hurum og Røyken brannvesen blir ivaretatt på lik linje 

med dagens ansatte i ABBV, og at de blir tilstrekkelig representert i ledelse og i de ulike 

fagområdene i det nye utvidede brannvesenet. De forventer videre at prosedyrer og 

rammebetingelser for ansatte ivaretas på samme måte som for øvrige ansatte i 

kommunene, (ref omstillingsavtalen vedlegg 1) Det er viktig at ansatte i Røyken og Hurum 

brannvesen blir inkludert i å bygge nye ABBV.  

 

Det er naturlig at prosessen forberedes administrativt gjennom et prosjekt som forankres og 

rapporterer til selskapets styre, og til de fire involverte kommunene.  Prosjektet får ansvaret 

for å tilrettelegge for en god prosess frem mot nytt brannvesen er i drift. En av oppgavene til 

prosjektet er å sørge for at berørte ansattes rettigheter og plikter ivaretas gjennom hele 

prosessen.  

 

Forslag til organisering av prosjekt nye Asker og Bærum brannvesen IKS 

Organisasjonsprosessen ledes av en styringsgruppe bestående av: 

Styringsgruppe 

 Ulf Erik Knudsen, Røyken kommune - leder 

 Linn Tautra Grønseth, Hurum kommune 

 Jan Willy Mundal, Bærum kommune 

 Ragnar Sand Fuglum, Asker kommune 

 Tillitsvalgt(e) 

Det praktiske arbeidet ledes av en prosjektgruppe bestående av: 

Prosjektgruppe 

 Sverre Junker, ABBV IKS – prosjektleder 

 Nils Georg Nordskog, Hurum brannvesen 

 Tom Helge Folvik, Røyken brann og redning 

 Anne Hjort, Asker og Bærum brannvesen IKS 

 Tillitsvalg Hurum brannvesen 

 Tillitsvalgt Røyken brann og redning 

 Tillitsvalgt ABBV IKS 

 HR-rådgiver ABBV IKS 

Prosjektgruppen nedsetter nødvendige arbeidsgrupper som utreder sine spesifikke områder 

for avlevering til prosjektgruppen. Aktuelle arbeidsgrupper kan være: 

 

Arbeidsgrupper 

 Administrasjon – økonomi 

 Administrasjon HR 

 Forebyggende 

 Beredskap 

 Alarmtjenestene 

 Feietjenestene 

 Materiell 

 Kultur 

Oppgaver (mandat) 
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Prosjektgruppen skal sørge for at formelle og uformelle aktiviteter gjennomføres i tråd med 

omstillingsavtalen (vedlegg 1), og at nødvendig harmonisering finner sted.  

Prosjektgruppen må gjøre nødvendige avklaringer med prosjektstyret, som igjen sørger for 

nødvendige avklaringer med styret i selskapet. 

 

Gjennomføring av organisasjonsprosessen bekostes av nye Asker, iht intensjonsavtalen. 

Nødvendig merkostnad for harmonisering av de tre organisasjonene bekostes av nye 

Asker. Det er en forutsetning at Agenda Kaupang-rapportenes innsparingspotensial skal 

realiseres, dog slik at alternative tiltak vurderes og konsekvenser av innsparingene 

synliggjøres.  

 

Nødvendige tiltak vedrørende utmelding/innmelding i felles alarmsentral må forberedes.  

Forholdet til interkommunalt utvalg for akutt forurensning må avklares. Andre 

forpliktelser/avtaler og samarbeid skal kartlegges og avklares mht etablering av felles 

organisasjon fra 1.1.2020. Organisering og salg av alarmtjenester er en del av dette.  

 

På bakgrunn av eksisterende ROS - analyser for de tre brannvesenene, må det lages en 

felles ROS - analyse, som også må forelegges representantskapet og kommunestyrene i 

Røyken, Hurum, Asker og eventuelt annen politisk behandling i Bærum (Bærum kommune 

har delegert behandling av ROS-analysen til representantskapet) høsten 2019. ROS - 

analysen skal legges til grunn for en ny beredskapsanalyse og det nye organisasjonskartet 

(brannordningen).   

 

Det må utarbeides ny selskapsavtale for ABBV, som må vedtas av kommunestyrene i de to 

eierkommunene. For nye Asker kan dette først skje høsten 2019. Etablering og beslutning 

av ny selskapsavtale ligger utenfor mandatet og vil bli besørget av eierkommunene. 

 

Tidsplan 

Prosessen skal lede frem til en formell sammenslåing av de tre organisasjonene. Dette skal 

finne sted senest 1.1.2020. Mulig harmonisering og samarbeid anbefales gjennomført 

fortløpende. Budsjett for det nye brannvesenet for 2020-2023 (drift og investeringer) må 

foreligge senest i mai 2019. 

 

Beslutninger 

Nødvendige beslutninger iht formell myndighet må sikres fortløpende. 

 

Rapportering  

Prosjektgruppen rapporter til prosjektstyret.  

Prosjektstyret rapporter til styret i ABBV IKS. 
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Førende dokumenter 

Så langt det faller naturlig og ikke strider mot andre førende prinsipper vil følgende 

dokumenter være veiledende og førende for prosessen med å bygge nye Asker og Bærum 

brannvesen IKS: 

 Intensjonsavtalen mellom Bærum kommune og nye Asker om felles brannordning 

 Agenda Kaupang-rapportene I og II 

 Intensjonsavtalen for nye Asker 

 Styringsdokumentet  

 Omstillingsavtalen 

 Omstillingsveileder (Asker kommune) 

 

Vedlegg: NB! Grunnet størrelsen på vedleggene følger ikke de med som papirutskrifter til 

denne saken, men kan/må leses på/skrives ut fra www.abbv.no/politiker..  

1. Intensjonsavtalen mellom Bærum kommune og nye Asker om felles brannordning 

2. Agenda Kaupang-rapportene I og II 

3. Intensjonsavtalen for nye Asker 

4. Styringsdokumentet  

5. Omstillingsavtalen 

6. Omstillingsveileder (Asker kommune) 

7. Organisering av kommunale tjenester i selskaper eller basisorganisasjonene i Nye 

Asker kommune – vedtak i Nye Asker fellesnemda 

8. Oppfølging av vedtak om organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i 

basisorganisasjonen 

 

 

https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/om/intensjonsavtalen2/
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/om/styringsdokumentet/
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/for-ansatte/omstillingsavtale/
http://www.abbv.no/politiker
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/om/intensjonsavtalen2/
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/om/styringsdokumentet/
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/for-ansatte/omstillingsavtale/
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret aksepterer at Oslo brann og redningsetat (OBRE) får mulighet til å komme med 

alternative tiltak for å bedre Asker og Bærum (ABBV) sin tilgjengelighet i talegruppe for 

primærkommunikkasjon mot 110, før de eventuelt opprettholder sin anmodning om en egen 

talegruppe for primærkommunikkasjon mot 110 for ABBV. ABBV vil delta i en 

arbeidsgruppe for å utrede alternativer som sikrer våre interesser. 
 

Saksutredning: 

Brannstyret behandlet sak 6/2018 Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110 14.02.18 

og fattet følgende vedtak: 

 

Brannstyret stiller seg samlet bak anmodningen om egen talegruppe, og viser til skriftlig 

kommunikasjonen som er rettet til brannsjefen i Oslo. Brannstyret ber brannsjefen i 

Asker og Bærum om å ta saken om egen talegruppe opp på nytt med brannsjefen i Oslo. 

Brannstyret forventer at dette blir ordnet opp av hensyn til Asker og Bærum sine 

innbyggeres sikkerhet. Brannstyret mener det snarlig må etableres en ordning med egen 

talegruppe for Asker og Bærum som evalueres etter ett år.    

 

Saken ble diskutert i møte 08.03.18 mellom brannsjefen i Oslo brann og redningsetat (Jon 

Myroldhaug) og brannsjefen i ABBV (Anne Hjort) uten at det ble oppnådd enighet. Jon 

Myroldhaug beklaget blant annet at OBRE`s vurdering av saken ikke var belyst overfor 

brannstyret. Anne Hjort foreslo å gjennomføre et møte mellom de to brannsjefene og 

brannstyrets leder. Brannstyrets leder hadde noen prinsipielle motforestillinger mot et slikt 

møte, blant annet fordi han mente det ville svekke brannsjefen i ABBV sin autoritet. Han 

gikk likevel med på å gjennomføre et slikt møte da Anne Hjort anbefalte det.  

 

Brannstyrets leder ble dessverre forhindret fra møte, men nestleder Per Anders Owren 

deltok på møte 19.03.18. Fra OBRE deltok også tidligere brigadesjef i ABBV, nå brigadesjef 

i OBRE, Knut Halvorsen og NK beredskap i ABBV Mathias Drange. OBRE hadde forberedt 

seg grundig til møte og påpekte at en egen talegruppe for ABBV ikke ville medføre større 

tilgjengelighet på sambandet for ABBV, men at andre tiltak var nødvendig som for 

eksempel bedre radiodisiplin og innføring av ekspedisjonsord. OBRE bad om at de kunne 

få en mulighet til komme med alternative tiltak for å bedre ABBV sin tilgjengelighet mot 110. 

De foreslo at OBRE og ABBV sammen nedsatte et utvalg som fikk et tydelig mandat og kort 

frist for å komme med sine anbefalinger og gjennomføre tiltak. 

 

Brannsjefen i ABBV har tro på at OBRE nå har forstått at ABBV må få tilgang til en 

primærtalegruppe mot 110 når vi mener det er akutt og vil prioritere å sørge for det. 
 

Vedlegg: Mandat: Felles primærtalegruppe for Asker- og Bærum brannvesen og Oslo 

brann- og redningsetat 
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14/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen ber styret på grunnlag av disse opplysningene drøfte saken i styremøtet og 

fatte vedtak. 

 

 
 

Saksutredning: 
Det vises til saksfremlegg 012/18 av 13.03.2018 (Vedelegg 1) til Eierutvalget i Bærum kommune 
vedrørende styreansvarsforsikring. I saken redegjøres det for ulike problemstillinger i sakens 
anledning. Det antas i saksfremlegget bl.a. at det er naturlig å anta at terskelen for å komme i en 
erstatningsposisjon er høyere i et IKS enn i aksjeselskap. Dette fordi den iboende risikoen i disse 
selskapenes natur er lavere enn for de fleste aksjeselskap. Eierutvalget fattet følgende vedtak i sitt 
møte 13.03.2018:  
«Styrene i de selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser, foretar en selvstendig vurdering 
vedrørende behovet for å tegne egen styreansvarsforsikring.» 
 
I saken vedrørende styreansvarsforsikring til eierutvalget i Bærum kommune fulgte også dokumentet 
«Avtalevilkår – P 770 – Styreansvarsforsikring» med som vedlegg. Dette dokumentet følger også 
med i denne saken som VEDLEGG 2. I eierutvalgssaken vises det også til et vedlegg med tittelen 
«Notat 22-1-2018 kommuneadv - Vedrørende styreansvarsforsikring 3876989». Da dette vedlegget 
ikke fulgte saken til eierutvalget har brannsjefen i dag forespurt Bærum kommune om å få dette 
dokumentet oversendt. Brannstyret vil få dette dokumentet ettersendt så snart det er oversendt fra 
Bærum kommune.    
 
I 2013 behandlet daværende brannstyre i sak 07/2013 også spørsmålet om styreansvarforsikring 
(Vedlegg 3). Brannstyret fattet den gang følgende vedtak: 
«Styret mener at risikoen for å bli stilt personlig ansvarlig er så liten at de velger ikke å tegne 
styreansvarsforsikring. Styret ber likevel om at det løpende blir vurdert om forutsetningene for 
vedtaket endres så vesentlig at slik forsikring bør vurderes på nytt.» 
 
 
 

Vedlegg:  

1. Saksfremlegg til eierutvalget i Bærum kommune 13.03.2018 

2. Avtalevilkår – P 770 – Styreansvarsforsikring 

3. Saksdokumenter fra styresak 07/2013 Styreansvarsforsikring 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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15/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 
Som kjent har ABBV de senere årene arbeidet aktivt og målrettet sammen med eierkommunene om 
å brannsikre de av våre innbyggere som har redusert boevne. Disse innbyggerne er ekstra utsatt for å 
skades eller omkomme i brann. Dette arbeidet har vært basert på føringene i NOU 2012:4 Trygg 
hjemme. Brannstyret fikk senest i møte 28.09.2017 (sak 33/17) en orientering om at dette 
samarbeidet var endret fra å være et samarbeidsprosjekt til å være organisert i linjen. 
 
Vedlagt følger et saksfremlegg til Hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum kommune med en 
fyldig beskrivelse av det Trygg hjemme arbeidet Bærum har utført i løpet av samarbeidsperioden.  
 
Brannsjefen ønsker å presisere følgende to forhold til innholdet i den politiske saken: 

1. På side 2 benyttes begrepet «Brannkoordinatorr» - her menes intern koordinator for Trygg-
hjemme-arbeidet i Bærum kommune.  

2. I første kulepunkt på side 4, står det at  «Asker og Bærum brannvesen IKS innehar en 
koordinerende rolle i arbeids- og styringsgruppen i Trygg hjemme samarbeidet». Dette var 
helt riktig når samarbeidet var prosjektorganisert, mens det nå er et samarbeid i linjen basert 
på innholdet i samarbeidsavtalen signert 16.august 2017. ABBV har da ikke lenger en 
koordinerende rolle. 

 
I 2016 søkte ABBV på vegne av Trygg-hjemme-prosjektet om midler fra Det store brannløftet 
(Gjensidigestiftelsen) for finansiering av en Trygg-hjemme-koordinator i hver av eierkommunene. Det 
ble søkt om 2,2 mill og tildelt kr 750.000,-. Disse midlene ble delt likt mellom eierkommunene og 
finansiere pr. i dag en 30% stillingsandel i hver av kommunene til en Trygg-hjemme-koordinator. Fra 
høsten 2018 vil disse midlene være brukt opp. Brannsjefen uttrykker en viss bekymret for 
brannsikkerheten for disse utsatte gruppene dersom eierkommunene ikke prioriterer videreføring av 
disse koordineringsfunksjonene. 
 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 – Brannforebyggende arbeid i brukernes hjem - Trygg hjemme  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Innstilling: 
 

 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
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