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Møteprotokoll fra styremøte 13.06.18 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/330    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.08.2018 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 25.04.18 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Vedlegg:  

Møteprotokoll fra styremøte 13.06.18 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 
 

 



Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

 

Asker og Bærum brannvesen IKS 
P.B. 353, 1372 Asker 
Besøksadresse: Fredtunveien 5 
Internett: www.abbv.no 

 

Org. Nr. 980 358 380 
Bank: 1503 27 76490 
Telefon: 66 76 42 00 

e-post: abbv@asker.kommune.no 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

Møtested: Asker brannstasjon   
Møtedato: 13.06.2018 Tid: 18:00 – 21:15 

 
 
Til stede på møtet 
 

 
Funksjon Navn Fraværende 

Leder Erik Tørrissen  
Nestleder Per Anders Owren  
Medlem Lisbeth Sæther Storli  
Medlem Jelrik Nylund-van Berkel  
Medlem Marianne Rieber-Mohn  
Medlem  Hanne Becker Cappelen 
Medlem Ivar Eriksen  
Medlem Anders Martinsen  
Sekretær Terje Albinson  
Administrasjonen Anne Hjort  
Administrasjonen Berit Ramstad  

 
 
 
Underskrifter: 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på 
møtet. 

 
 
___________________  ___________________ ________________ 
Erik Tørrissen    Per Anders Owren  Lisbeth Sæther Storli 
  
 
 
___________________  ___________________ ________________ 
Marianne Rieber-Mohn  Jelrik Nylund-van Berkel Ivar Eriksen 
 
 
 
___________________   
Anders Martinsen    

 
 
 
 
Asker, 13.06.2018 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
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 Møteprotokoll fra styremøte 25.04.18 - Til styremøte 13.06.18 
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23/18 18/224        
 Styreansvarsforsikring - Til styremøte 13.06.18 
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 Digitalisering i ABBV - Til styremøte 13.06.18 
25/18 18/226        
 Status i arbeidet med «Vårt nye brannvesen» - Til styremøte 13.06.18 
26/18 18/227        
 Unødige utrykninger - Til styremøte 13.06.18 
27/18 18/232        
 Status vedrørede egen talegruppe for primærkommunikasjon mot 110 - Til 

styremøte 13.06.18 
28/18 18/228        
 Personvern i ABBV - Til styremøte 13.06.18 
29/18 18/230        
 Styreinstruks - Til styremøte 13.06.18 
30/18 18/231        
 Fullmaktssuktur i ABBV - Til styremøte 13.06.18 
31/18 18/67        
 Eventuelt - Til styremøte 13.06.18 
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17/18   
Møteprotokoll fra styremøte 25.04.18  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
 Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 25.04.18 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen merknader til protokollen 
 
Vedtak: 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 25.04.18 
 
 
18/18   
Regulert budsjett 2018  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert budsjett 2018 slik det er 
presentert i denne sak. 
 
Behandling: 
Berit Ramstad gikk gjennom hovedlinjene i det regulerte budsjettet for 2018 
 
Vedtak: 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert budsjett 2018 slik det er 
presentert i denne sak. 
 
 
19/18   
Budsjett 2019  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar budsjett 2019 slik det er presentert i 
denne sak. 
 
Behandling: 
Berit Ramstad gikk gjennom hovedlinjene i budsjett 2019 
Det fremkom ingen vesentlige merknader til saken fra brannstyret.  
 
Vedtak: 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar budsjett 2019 slik det er presentert 
i denne sak. 
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20/18   
Foreløpig langtidsbudsjett 2019 - 2022  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett 2019-2022 slik 
det er presentert i denne sak. 
 
Behandling: 
Berit Ramstad gikk gjennom hovedlinjene i det foreløpige langtidsbudsjettet for 2019-2022. 
Hun presiserte at det er en lang rekke usikkerhetsmomenter knyttet til tallene fra og med 
2020. 
Styret reiste spørsmål ved om det er realistisk å tro at man klarer å innfri hele 
effektiviseringsgevinsten fra og med første driftsåret. 
Styret forutsetter at merkostnader knyttet til evt overtallighet belastes Asker kommune i sin 
helhet.  
 
Vedtak: 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett 2019-
2022 slik det er presentert i denne sak. 
Styret reiste spørsmål ved om det er realistisk å tro at man klarer å innfri hele 
effektiviseringsgevinsten fra og med første driftsår. 
Styret forutsetter at merkostnader knyttet til evt overtallighet belastes Asker kommune 
i sin helhet. 
 
21/18   
Tertialrapport 1/2018  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 1/2018. Rapporten sendes 
representantskapet til orientering. 
 

 
Behandling: 
Brannstyret hadde med en viss bekymring merket seg nestenulykken hvor det ramlet ut en 
vindusrute fra 2.etg på Bekkestua brannstasjon i forbindelse med foliering av vinduer.  
 
Vedtak: 
Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 1/2018. Rapporten sendes 
representantskapet til orientering. 
 
 
22/18   
Møteplan 2. halvår 2018  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar møteplan 2.halvår 2018 som foreslått 
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Behandling: 
Foreslått møtedato 20.09.18 ble flyttet til 25.09.18, og det ble satt opp et ekstraordinært møte 
22.08.18. I det ekstraordinære møtet vil brannstyret bl.a. behandle følgende saker: 

- Nødfullmakt til brannsjefen 
- Omstillingsavtale 
- Selskapsavtale 
- Brannsjefens rolle i prosjektet «Vårt nye brannvesen» 
- Markedspotensiale i Røyken og Hurum 

Videre ønsket brannstyret at planlagt styremøte 06.12 flyttes fra Hurum brannstasjon til 
Asker brannstasjon. Brannstyret ber om at det planlegges med et styremøte på Hurum 
brannstasjon våren 2019. 
 
 
Vedtak 
Brannstyret vedtar følgende møteplan for 2.halvår 2018: 
 
Uke 34: onsdag 22.08 kl. 18:00 på Asker brannstasjon 
Uke 39: tirsdag 25.09 kl. 18:00 på Røyken brannstasjon 
Uke 45: torsdag 08.11 kl. 18:00 på Asker brannstasjon 
Uke 49: torsdag 06.12 kl. 18:00 på Asker brannstasjon 

 
23/18   
Styreansvarsforsikring  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar at det inngås avtale om kjøp av styreansvarsforsikring med Gjensidige Forsikring. 
Forsikringssum settes til kr. 15 000 000,-.  
 
Behandling: 
Det ble reist spørsmål ved det reelle behovet for en styreansvarsforsikring, og styret 
diskuterte i hvilke tilfeller de kan får et økonomisk krav rettet mot seg.  
 
Vedtak: 
Brannstyret vedtar at det inngås avtale om kjøp av styreansvarsforsikring med Gjensidige 
Forsikring. Forsikringssum settes til kr. 15 000 000,-.  
 
 
24/18   
Digitalisering i ABBV  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 
Brannstyret syntes de hadde fått en god sak som synliggjorde mange fremtidige 
effektiviseringsmuligheter gjennom digitalisering.  
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Vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
25/18   
Status i arbeidet med «Vårt nye brannvesen»  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering og innbyr representantskapet til å ta saken til orientering.  
 

 
Behandling: 
Brannsjefene i Røyken og Hurum, eller den de utnevner, får talerett i åpne møter i 
brannstyret i de sakene som gjelder «Vårt fremtidige brannvesen».  
 
Styreleder tok opp saken om ny selskapsavtale inkludert navneendring av selskapet, og 
orienterte om at styret vil få en sak vedrørende dette jfr sak 31A.  
 
Styret ber om en sak til neste møte vedrørende alarmtjenestene fra 2020 hva utfordringer og 
muligheter gjelder for Røyken og Hurum sine innbyggere.   
 
Vedtak: 
Brannsjefene i Røyken og Hurum, eller den de utnevner, får talerett i åpne møter i 
brannstyret i de sakene som gjelder «Vårt fremtidige brannvesen». 
 
Brannstyret tar for øvrig saken til orientering og innbyr representantskapet til å ta 
saken til orientering.  
 
 
26/18   
Unødige utrykninger  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering og anbefaler at representantskapet tar saken til 
orientering 
 

 
Behandling: 
Brannstyret var svært interessert i denne saken da det er eierkommunene som er årsaken til 
en stor del av de unødige utrykningene.  
 
Brannstyret ber om å få forelagt en egen sak vedrørende regulering av gebyret som gjelder 
for unødige utrykninger.  
 
Brannstyret ønsker også en sak om hvordan ABBV kan redusere unødige utrykninger til 
neste møte. 
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Vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering og anbefaler at representantskapet tar saken til 
orientering.  
 
 
27/18   
Status vedrørede egen talegruppe for primærkommunikasjon mot 110  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 
Hovedtillitsvalgt Ivar Eriksen orienterte om arbeidet i sambandsgruppa som er etablert for å 
foreslå løsninger/tiltak som skal bedre på dagens situasjon for ABBV sin del.  
To sentrale spørsmål er: 
- Er de midlertidige tiltakene gode nok  
- Er det tilstrekkelige økonomiske rammer i 110-sentralen i dag til å løse nødvendige 

endringer for å sikre et godt nok sambandstilbud til ABBV. 
 
Styret reiste også spørsmålet om disse utfordringene vil kunne forsterkes når det kommer 
inn to nye brannvesen med annen sambandskultur i fellesskapet fra 2020. Brannsjefen 
mener at det ikke vil bli noe problem. 
 
 
Vedtak: 
Brannsjefen mener at situasjonen pr i dag er akseptabel og arbeidsgruppen gis mer 
tid til å jobbe med saken. 
 
Brannstyret ber om å bli løpende orientert om utviklingen i saken 
 
 
28/18   
Personvern i ABBV  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 
HR-rådgiver Marte Kristoffersen orienterte styret om status i, og planer for, arbeidet med å 
ivareta de nye personvernbestemmelsene i ABBV. 
 
Styret hadde enkelte oppfølgingsspørsmål til enkeltforhold i presentasjonen   
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Vedtak: 
Brannstyret ber om å få en orienteringssak når systemer og prosedyrer for personvern 
i selskapet er etablert, og tar for øvrig saken til orientering. 
 

 
29/18   
Styreinstruks  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret ber brannsjefen utarbeide forslag til styreinstruks for styret i ABBV IKS. 
 

 
Behandling: 
 
Brannstyret stilte spørsmål ved om det bør innføres en «nødfullmakt» til brannsjefen ved 
ekstraordinære behov for større innkjøp/investeringer. Styret ber om å få forlagt en sak 
vedrørende dette.   
 
Vedtak: 
 

Brannstyret ber brannsjefen utarbeide forslag til styreinstruks for styret i ABBV IKS. 
 
 
30/18   
Fullmaktssuktur i ABBV  
- Til styremøte 13.06.18 
 

Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Brannstyret stilte spørsmål om hvorfor fullmakt til oppsigelse og suspensjon ikke ligger til 
brannsjefen. Brannsjefen lager en betenkning om hvorfor det er slik. 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
31/18   
Eventuelt  
Følgende saker ble meldt til eventuelt: 

A. Selskapsavtalen (meldt som eventueltsak før styremøtet) 
B. Innsetting av brannsjef i ABBV f.o.m. 01.01.2020 
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A. Selskapsavtalen 
 
Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anmoder om å få selskapsavtalen til formell behandling 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen merknader til saken. 
 
 
Vedtak: 
Brannstyret anmoder om å få selskapsavtalen til formell behandling 
 

 
 

B. Innsetting av brannsjef i ABBV f.o.m. 01.01.2020 
 

Under behandling av denne saken forlot administrasjonen møtet. 

 
Behandling: 
Styrets leder orienterte brannstyret om sakens forutsetninger, og styret diskuterte saken. 
 
Vedtak: 
Brannstyret viser til at sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum kommuner medfører at 
det vil gjennomføres en virksomhetsoverdragelse fra Nye Asker kommune til Asker og Bærum 
Brannvesen IKS den 1.1.2020. Omorganiseringen innebærer en prosess for å innplassere 
ledende og andre ansatte som tilføres selskapet i virksomhetsoverdragelsen. 
 
Brannstyret viser til bekreftelser på at de konstituerte brannsjefene i Røyken kommune og 
Hurum kommune ikke er fast ansatt i sine stillinger som brannsjefer. Som et resultat av dette er 
det bare brannsjefen i Asker og Bærum Brannvesen IKS som er fast ansatt i sin stilling som 
brannsjef.  
 
Virksomhetsoverdragelsen innebærer ikke en vesentlig endring for Asker og Bærum 
Brannvesen IKS. Brannstyret anser derfor dagens brannsjef som kompetent og kvalifisert til å 
fortsette som brannsjef også etter virksomhetsoverdragelsen. 
 
På bakgrunn av dette stadfestes ansettelsen av Anne Hjort som brannsjef i Asker og Bærum 
Brannvesen IKS. 
 
Brannsjefen bes snarest om å igangsette prosessen med innplassering av øvrige ledende 
ansatte, og i den forbindelse starte arbeidet med å inngå en omstillingsavtale med relevante 
parter. 
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Nødfullmakt til brannsjefen 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/248    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.08.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannsjefen får nødfullmakt til å benytte disposisjonsfond brann til akutte investeringer eller 

andre akutte utgifter. Styrets leder og leder av representantskapet skal informeres så raskt 

som praktisk mulig om bruk av nødfullmakten. 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Brannvesenets budsjettbehov er normalt meget forutsigbart. ABBV klarer seg derfor nesten 

alltid innenfor gitte rammer og fullmakter. 

 

Det kan imidlertid oppstå akutte situasjoner ved f.eks. skogbrann, hvor det er behov for 

ekstraordinære midler i de første dagene av en langvarig innsats. Etter noen dager vil 

eierkommunene måtte bidra økonomisk. Det kan også oppstå andre situasjoner som krever 

hurtig tilgang til økonomiske midler som for eksempel havari på materiell hvor vi ikke har 

reservematerilell, slik det gjorde tidligere i år hvor vi fikk totalhavari på en av motorene på 

brannbåten. Det er derfor avsatt 1.500.000,- til ekstraordinære hendelser i et eget fond 

(disposisjonsfond brann). 

 

Brannsjefen har ikke fullmakt til å bruke fond til annet enn konkrete investeringer som 

representantskapet har vedtatt på bakgrunn av anbefalinger fra brannstyret. Styret har 

derfor ønsket å gi brannsjefen nødfullmakt til å benytte fond i situasjoner hvor hun mener 

det er påkrevd. 

 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Omstillingsavtale 

 

 

Saksbehandler:  Marte Kristoffersen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/249    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.08.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret innstiller på at omstillingsavtalen godkjennes slik den er presentert i denne 

saken med evt endringer som fremkommer i styremøtet. Brannstyret ber om at saken 

sendes til behandling i representantskapet før den endelig behandles og godkjennes av 

kommunestyrene i Asker og Bærum kommuner. 

 

 
 

Saksutredning: 

Vedlagt følger forslag til omstillingsavtale for ansatte i dagens Hurum brannvesen, Røyken 

brann og redning og Asker og Bærum brannvesen. Avtalen bygger på Omstillingsavtale for 

Hurum, Røyken og Asker kommune, versjon 2, 1. mai 2018 og omstillingsveileder for Nye 

Asker kommune, 29. juni 2018.  

Omstillingsavtalen er et utkast til avtale, da den skal drøftes med de tillitsvalgte i de tre 

brannvesen 20. august 2018 og innspill kan komme derfra. I tillegg er utkastet til 

omstillingavtale sendt til KS bedrift for kvalitetssikring og tilbakemelding ventes i løpet av 

uke 33.     

 
 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 – Forslag til omstillingsavtale 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Selskapsavtale 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/250    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.08.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyre anbefaler vedlagte forslag til selskapsavtale for Asker og Bærum brann og 

redning IKS inklusiv endring av navn på Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) til Asker 

og Bærum brann og redning IKS (ABBR).  
 

 

 
 

Saksfremlegg: 

 
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. I intensjonsavtalen står det følgende: 
Dersom endelig avtale ikke er inngått innen utgangen av juni 2018, bortfaller denne 
intensjonsavtalen om partene ikke blir enig om forlengelse. 

 

Asker og Bærum kommuner har sammen utarbeidet forslag til ny avtale. Det ble sendt på e-

post til brannsjefen 22. mai med følgende oversendelsestekst: 

 

 
 

Brannsjefen kom blant annet med innspill om at §15 i den gamle avtalen manglet: 

 

 
§ 15 Ansattes rettigheter 
ABBV er arbeidsgiver for ansatte i brannvesenet. Deltakerne har imidlertid et solidarisk ansvar ved 
eventuelle innskrenkinger og ved eventuell opløsing av selskapet. Eierne skal videre ha et felles 
ansvar for å løse problemer som måtte oppst ved eventulle behov for attføring, retrettstillinger, 
omplassering etc. som selskapet ikke selv kan løse. 
 
De ansatte er medlemmer i KLP eller annen pensjonsordning etter ordinært regelverk. 
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Innspillet ble tatt til følge og første ledd ble tatt inn i § 19 i forslag til den ny selskapsavtale. 

Brannsjefen vurderte ikke om selskapsavtalen burde legges frem for styret. Dette vurderer 

hun i ettertid som uklokt. 

 

Forslag til ny selskapsavtale mellom Asker kommune og Bærum kommune om 

interkommunal brann og redningstjeneste ble behandlet i utvalg for økonomi, eiendom og 

eierstyring 04.06.2018 (35/18). I denne avtalen var navnet til brannvesenet foreslått endret 

til Asker og Bærum brann og redning fordi styringsgruppen for prosjektet hadde anbefalt 

det. Utvalget fattet følgende vedtak:  
Selskapsavtale for Asker og Bærum brann og redning IKS vedtas slik den foreligger i fremlagt utkast 
datert 28.5.2018. Selskapsavtalen gjelder fra og med 1.1.2020. Fra samme dato oppheves 
gjeldende selskapsavtale for Asker og Bærum brannvesen IKS.  

 

Forslag til ny selskapsavtale mellom Asker kommune og Bærum kommune om 

interkommunal brann og redningstjeneste ble behandlet i Eierutvalget i Bærum 29.05.2018 

(-034/18). Eierutvalget fattet følgende vedtak. 
I sak 14/18 vedr. navneendring fra «Asker og Bærum brannvesen IKS» til «Asker og Bærum brann 
og redning IKS» anbefales ikke et slikt bytte. En bør tilstrebe å unngå bruk av «og» to ganger i et 
selskapsnavn det virker unødig tungvint samt fremstår ikke som god norsk. Dagens Asker og 
Bærum brannvesen IKS er godt innarbeidet og det foreligger ingen begrunnelse for hvorfor denne 
endringen, i tillegg anses kostnadene i forbindelse med navnebyttebytte som unødige i denne 
sammenhengen.  

 

Styrets leder mente at det var naturlig at selskapsavtalen ble behandlet av styret i ABBV, 

ettersom deler av selskapsavtalen utgjør ABBVs vedtekter. Styrets leder anmodet derfor 

representantskapet om dette, og den politiske behandlingen ble utsatt til etter styrets 

behandling av saken. I styremøte 13.06.18 orienterte han under sak 25/18 «om ny 
selskapsavtale inkludert navneendring av selskapet, og orienterte om at styret vil få en sak 
vedrørende dette.» 

 

Selskapsavtalen var satt opp på sakskartet til kommunestyret i Bærum 12.06.2018. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak: Saken utsettes i påvente av behandling i rådet og 
brannstyret. 

 

Vedlagt følger bakgrunn for forslag om navneendring på Asker og Bærum brannvesen til 

Asker og Bærum brann og redning (vedlegg 1) og forslag til ny selskapsavtale (vedlegg 2). 

 

Rådmennenes argumentasjon for endringer i selskapsavtalen fremgår av vedlegg 4 og 5. 
  
 

Vedlegg:  

1. Bakgrunn for forslag om navneendring 

2. Selskapsavtale for Asker og Bærum brann og redning IKS – forslag 

3. Selskapsavtale for Asker og Bærum brannvesen IKS – 31.11.2002 

4. Saksfremlegg Asker: Interkommunal brann- og redningstjeneste – selskapsavtale. 

5. Saksfremlegg Bærum: Interkommunal brann- og redningstjeneste – 

selskapsavtale. 

6. Signert intensjonsavtale 
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Prisjustering unødige utrykninger 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/254    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.08.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Det avventes med å endre gebyrsatsene for unødig utrykning inntil vårt nye brannvesen er 

etablert 01.01.2020. 

 

 
 

Saksutredning: 

Brannstyret besluttet i sak 09/2007 følgende: 

 Styret godkjenner brannsjefens forslag til: 

- Økning av gebyret for unødig brannalarmutrykning fra kroner 4000,- til kroner 4800,- 

eks. mva, samt at brannsjefen gis fullmakt til å øke gebyret hvert år i forhold til 

konsumprisindeksen. 

- Heving av gebyret for innbruddsalarmutrykning til bedriftskunder fra kroner 1000,- til 

kroner 2000,- eks. mva, samt at brannsjefen gis fullmakt til å øke gebyret hvert år i 

forhold til konsumprisindeksen. 

- Innføring av gebyr ved utrykning til heisalarmer med kroner 2000,- eks. mva, samt at 

brannsjefen gis fullmakt til å øke gebyret hvert år i forhold til konsumprisindeksen. 

 

Brannstyret har gitt brannsjefen fullmakt til å øke gebyret med konsumprisindeksen. 

Brannsjefen har vurdert at gebyret for unødig utrykning har vært prissatt høyt nok og mener 

det bør holdes uendret inntil vårt nye brannvesen er etablert 01.01.2020. 

 

Gebyr for unødig utrykning ilegges først og fremst for at kundene skal gjennomføre 

forebyggende tiltak og hindre fremtidige unødige utrykninger (jf. vedlegg 1). Unødige 

utrykninger belaster den aktive tiden brannmannskapene har til rådighet. Aktiv arbeidstid er 

den tiden som beredskapspersonellet jfr avtaleverket kan benyttes til aktivt arbeid innenfor 

sin samlede arbeidstid pr uke (gjennomsnittlig 21 av 42 timer pr. uke). Unødeige utrykninger 

teller som aktivt arbeid og «spiser» derfor av de 21 timene pr uke som mannskapene har 

tilgjengelig for reelle innsatser, øvelser, vedlikehold av matriell og utstyr, stasjonsarbeid, 

trening, testing, sertifiseringer m.m. Unødige utrykninger kan da igjen påvirke ABBV sin 

kapasitet til å ta imot nye kunder. Abonnementsinntektene er langt viktigere enn 

gebyrinntektene for vår inntjening.  
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Gebyr for unødig utrykning bør i tillegg gjenspeile de reelle kostnadene for utrykningen 

fremfor å bli en vesentlig inntekt for brannvesenet. Det var også hovedprinsippet da ABBV 

sammen med Oslo brann- og redningsetat og Nedre Romerike brann og Redning 

fremforhandlet avtale om utrykning til utløst brannalarm hos boligalarmselskapenes kunder 

(vedlegg 2). 

 

ABBV har i tillegg til avtalen med boligalarmselskapene (vaktselskap som Sector og 

Verisure) avtale med Bærum kommune trygghetstjeneste og Asker kommune 

trygghetstjeneste. Selskapene kan rekvirere ABBV hvis brannalarmen utløses hos deres 

kunder, og hvis de mener det er behov for brannvesenet. Disse selskapene blir fakturert for 

et reguleringsinsentiv på kr. 3420,- eks. mva som reguleres i forhold til rettsgebyret. Dette 

beløpet er 30 % lavere enn for ABBV sine egne kunder. ABBV mener differansen ikke bør 

være større. Det fremforhandlede reguleringsinsentivet er avtalefestet slik at 

vekterselskapene ikke skal misbruke oss. Boligalarmselskapene og trygghetstjenesten må 

for øvrig rykke ut sammen med ABBV. Derfor kan det aksepteres at beløpet er lavere. 

 

Det er en stor variasjon på gebyret for unødig utrykning og hvilke betingelser som legges til 

grunn for fakturering hos ulike brannvesen i Norge. Noen få brannvesen fakturerer med de 

samme betingelsene som ABBV, mens andre brannvesen har andre betingelser og 

fakturerer sjeldent for unødig utrykning (selv om betingelse for fakturering er oppfylt). Vi ser 

at flere brannvesen er mindre opptatt av å kreve inn dette gebyret, men mer opptatt av at 

de kan gjøre det.  

 

ABBV har sammenlignet gebyret for unødig utrykning hos Oslo brann og redning (OBRE). 

Gebyr for unødig utrykning (brann) er kr. 3798,- eks. mva i 2018. OBRE indeksregulerer 

beløpet årlig, men gebyret har hele tiden vært langt lavere enn hos ABBV. I tillegg 

fakturerer OBRE kun hvis brannbilen har kjørt helt frem til objektadressen.  ABBV fakturerer 

i det brannbilen har forlatt vognhallen (selv om den snur underveis), da det er aktiv tid for 

beredskap samt at det er disiplinerende for kunden.   

 

Røyken brann og redning, Hurum brannvesen og Asker og Bærum brannvesen har alle 

forskjellige betingelser og beløp på gebyr for unødig utrykning. Hurum brannvesen som er 

et deltidsbrannvesen, benytter seg av KS sine satser for fakturering av unødig utrykning, 

dvs kr 9536,- for 2 timer med mannskap og 1 time for en bil. Deltidsbrannvesen har langt 

høyere kostnader ved utrykning enn heltidsbrannvesen fordi de kaller inn mannskaper som 

har fri eller har hjemmevakt. Hurum brannvesen fakturerer ved gjentatte unødig utrykninger, 

men det gjøres veldig sjeldent. Røyken brann og redning sin sats for unødig utrykning er kr 

6000,-. De fakturerer på bakgrunn av gjentatte unødige alarmer. De fakturerer sjeldent og 

på bakgrunn av informasjon fra beredskap. Brannsjefen mener at gebyret og betingelsene 

på unødig utrykninger må samkjøres fra 2020. 

 

Gebyr for unødig utrykning gjelder kun for bedriftskunder. Unødig utrykning til bolig- og 

boligsameiekunder er inkludert i abonnementet. Det er ingen konkurrenter som ilegger 

bolig- og boligsameiekunder gebyr for unødig utrykning. ABBV må være 

konkurransedyktige og vi kommer til å miste mange kunder hvis vi innfører gebyr, og vil 

totalt sett tape omsetning og konkurransekraft.  I tillegg ringer 110-sentralen til boligkunder 

før de iverksetter utrykning og avverger dermed mange unødige utrykninger.  Det er langt 

færre unødige utrykninger per boligkunde enn per bedriftskunde og hver utrykning er langt 

mindre tidkrevende.  
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Vedlegg:  

1. Informasjon om gebyr for unødig utrykning 

2. Standard for manuell varsling av utløst branndetektor (signert 19.11.09) 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Åpenhet referert til artikkel i Kommunal Rapport 

 

 

Saksbehandler:  Therese Grøtterud Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/277    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.08.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak. Brannstyret tar saken til 

etterretning. 

 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 

Viser til artiklen «gir ikke innsyn i post og styresaker» samt «Tror mange IKS-er kan være 

ille ute» begge fra KommunalRapport nr 20. den 21.06.18 

 

Artiklene reiser noen problemstillinger omkring dokumentasjon, åpenhet og innsyn i IKS-er.  

 

Asker og Bærum brannvesen IKS følger journalplikt etter offentlighetsloven, samt at vi 

arkiverer etter arkivloven.  

 

ABBV avholder åpne styremøter. Alle styresaker med tilhørende sakspapirer publiseres på 

nett, med unntak av sakspapirer som er unntatt etter offentlighetsloven kapittel 3. 

 

ABBV publiserer ikke postjournalene på nettet, men vi sender de ut på forespørsel. 

Mulighet for publisering av postjournaler på nettet blir tatt med som en del av den pågående 

anskaffelsesprosessen av nytt sak og arkivsystem til Asker kommune og ABBV.  

 

Forespørsler om innsyn blir behandlet og vurdert i hendholdt til offentlighetsloven.  

 

Det er ikke foretatt kassasjon av ABBV sine arkvier siden oppstart i 1999. I 2015 gikk ABBV 

over til fullelektronisk arkiv. Arkivserver med tilhørende backup system driftes i dag av IKT 

Asker kommune. Dette på lik linje med Asker kommune sine egne arkivbaser. De historiske 

papirbaserte arkivene er i dag arkivert på Bekkestua- og Asker brannstasjoner.  
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Det blir ingen endringer i rettssubjektet Asker og Bærum brannvesen IKS etter 01.01.20, 

utover en navnendring. Dagens arkiver vil forbli ABBV sitt ansvar også etter 01.01.20. Det 

jobbes med å videreføre IKT avtalen med Asker kommune. Denne avtalen skal også sikre 

historiske og fremtidige elektroniske arkivbaser. Plan for bevaring og kassasjon av arkiver 

inngår i ABBV sin arkivplan (vedlegg 1). 

 

For å ivareta arkivfaglig kompetanse i ABBV, har vår arkivansvarlig gjennomført utdanning 

ved Arkivakademiet skoleåret 17/18. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Arkivplan ABBV 

 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 

I henhold til Forskrift om offentlige arkiver av 11.desember 1998 

(Arkivforskriften) §2-2 er alle offentlige organ pålagt å ha en arkivplan.  

Arkivplanen er en plan for arkivdanning og arkivbevaring i den interkommunale 
administrasjonen. 

Arkivtjenesten er av vesentlig betydning for en effektiv kommunalforvaltning og 
saksbehandling. En god arkivtjeneste med felles arkivsystemer og rutiner bidrar 

til å sikre at administrative, politiske, juridiske, publikums- og forskningsmessige 

interesser blir ivaretatt 

Det interne formålet med å ha en oppdatert arkivplan i henhold til gjeldene 

regelverk, er at Asker og Bærum brannvesen IKS ønsker å ha en enhetlig og 

helhetlig rutine for arkivering, oppbevaring, kassasjon samt deponering. Dette 

sikrer kvalitet i saksbehandling i henhold til rutiner 

Arkivplanen skal på kort og lang sikt fungere som et overordnet styrings- og 
planleggingsverktøy innen arkivspørsmål for virksomhetens ledelse, alle enheter 

og virksomhetens arkivtjeneste. 

Arkivplanen vil også være et redskap til å holde oversikt over hvordan arkivet er 

bygget opp, hva det inneholder og hvor det fysisk er plassert. 

Asker og Bærum brannvesen IKS benytter Arkivverkets mal for arkivplan. 

 

1.2 Oppdatering av arkivplanen 

Arkivplanen skal oppdateres årlig basert brannvesenets handlingsprogram og 

virksomhetenes virksomhetsoversikt og ved behov for oppdateringer. 
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2. Egen organisasjon 

2.1 Oversikt over egen organisasjon 

Asker og Bærum brannvesen IKS ledes av et representantskap og et styre. Den 

daglige driften forestås av en ansatt brannsjef.

 

Historikk  

Asker og Bærum brannvesen IKS ble etablert i 1999 etter sammenslåing mellom 

Asker brannvesen og Bærum brannvesen. I dag er ABBV et interkommunalt 

selskap med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. 
Brannstasjonene på Bekkestua, Fornebu og Gjettum i Bærum er en del av 

beredskapen. 

 

2.2 Arkivansvar og organisering av arkivarbeidet 

I Asker og Bærum brannvesen IKSs kvalitetssystem  - Arkivplan defineres 

ansvaret: 

  
Brannsjefen har det overordnede ansvaret for å sikre at virksomheten har en oppdatert 
arkivplan og rutiner for oppdatering og vedlikehold av den i samsvar med gjeldende lover, 
forskrifter og interne rutiner. 
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Avdelingsleder/arkivar har det daglige ansvaret for å sikre at virksomheten har en 
oppdatert arkivplan og rutiner for oppdatering og vedlikehold av den i samsvar med 
gjeldende lover, forskrifter og interne rutiner. 
 

Avdelingsledere er ansvarlig for å sikre at posthåndtering, journalføring, saksbehandling 
og arkivering i egen virksomhet skjer i samsvar med for den virksomhets gjeldende lover, 
forskrifter og interne rutiner. 
 
Hver enkelt medarbeider / saksbehandler er ansvarlig for å gjøre seg kjent med, og 
følge de til enhver tid gjeldende rutiner for posthåndtering, journalføring, saksbehandling og 

arkivering i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og interne rutiner i den 
virksomhet/avdeling han/hun tilhører. 
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3. Lover og bestemmelser  

Følgende lover, forskrifter og bestemmelser styrer kommunens arkivtjeneste: 

3.1. Lover  

 Arkivlova  

 Offentleglova 
 Forvaltningsloven 

 Personopplysningslova 

 Sikkerhetsloven 

3.2. Forskrifter, bestemmelser og instrukser 

 Arkivforskriften 

 Forvaltningsforskriften 
 Forskrift om endring i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige 

bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Nye bevarings- og 

kassasjonsregler for kommuner og fylkeskommuner). 
 Veileder «nye bevarings- og kassasjonsregler for kommuner og 

fylkeskommuner 

 Beskyttelsesinstruksen 

 Sikkerhetsinstruksen 
 Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om 

behandling av offentlige arkiver. (Riksarkivarens bestemmelser) 

 E-forvaltningsforskriften 
 GDPR 

 

3.3. Egne bestemmelser, instrukser og rutiner 

Asker og Bærum brannvesen IKSs styringsverktøy er kvalitetsdokumenter 

og interne rutiner.  

 
De viktigste prosessene i forhold til arkivering er:  

 Rutine for saksbehandlere 

 Kvalitetsdokument: Arkivplan 

 
Videre praktiserer Asker og Bærum brannvesen IKS innsynsretten i 

samsvar med Offentleglova, se Justis,- og politidepartementets rettleiar. 

 
Og har følgende egne strategiske og tematiske planer: 

 Kommunikasjonsstrategi 

 Anskaffelsesstrategi 

 IKT-strategi 

  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126?q=arkivlova
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningslova
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31?q=personopplysningsloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-03-20-10?q=Sikkerhetsloven
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-12-11-1193?q=arkivforskriften
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1456/KAPITTEL_3?q=riksarkivar
http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-12-20-1739
http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-12-20-1739
http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-12-20-1739
http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/download/17959/167873/file/Veiledning.pdf
http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/download/17959/167873/file/Veiledning.pdf
http://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/1972-03-17-3352?q=beskyttelsesinstruksen
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-01-744?q=riksarkivar
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988?q=forskrift+forvaltning
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/Veiledninger_brosjyrer/2010/rettleiar-til-offenntleglova.html?id=590165
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/Veiledninger_brosjyrer/2010/rettleiar-til-offenntleglova.html?id=590165
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/Veiledninger_brosjyrer/2010/rettleiar-til-offenntleglova.html?id=590165
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4. Sikkerhet 

4.1. Arkivlokaler:   

Krav og frister: 
 

Alle arkivskapere skal sørge for tilfredsstillende oppbevaringsforhold for sine 

arkiver. De rom som brukes til oppbevaring av arkivmateriale skal tilfredsstille 

kravene til arkivrom i Forskrift om offentlige arkiv (kap. IV). Dette gjelder også 

arkiver fra fagsystemer. 

Forskriften har ikke tilbakevirkende kraft. Arkivskapere som ikke tilfredsstiller 

kravene ved det tidspunkt forskriftene forelå, skal tilstrebe kravene så snart det 

er praktisk og økonomisk gjennomførbart. Alle arkivlokaler i nybygg skal 

tilfredsstille kravene. 

Alle arkivlokaler skal oppfylle kravene senest innen 13 år etter at forskriften 

trådde i kraft (frist 01.01.2012). 

Utforming og dimensjonering: 
 

Ved planleggingen av arkivrom skal en ha rom for framtidig tilvekst.  

Golv og reoler i arkivlokaler skal ha stor nok bæreevne til å tåle belastningen av 
arkivmaterialet. Reoler og hyller skal være laget av ikke-brennbart materiale 

(tilsvarende flammelakkert stål). Hyllene bør være regulerbare i høyden og 

hyllelengden bør være en meter. I spesialrom for arkiv må reoler og hyller 
plasseres slik at materialet ikke står inntil vegg, tak eller på gulv. Nederste 

reolhylle skal ikke plasseres nærmere gulvet enn 10 cm. Hylleavstand til vegg 

skal være 5 cm.  

Lokalene skal innredes med fri gulvplass til transport (min. 120 cm.) og 

reolganger til framhenting av materialet (min. 70 cm.).  

Arkivlokalene skal være utstyrt med nødvendig arbeidsplass for arkivpersonalet. 
Dersom dette ikke er teknisk mulig, skal arbeidsplassen være i umiddelbar 

nærhet av arkivlokalet.  

Arkivlokalene skal være utstyrt med tilstrekkelig belysning av godkjent kvalitet.  

Sikring mot vann og fukt: 
 
Arkivlokalene skal generelt være slik plassert og utformet at vann og fukt ikke 

trenger inn. Lokaler som kan trues av oversvømmelse kan ikke brukes til 

arkivrom.  

Spesialrom for arkiv skal ikke inneholde vannførende rør eller radiatorer. For 
midlertidige løsninger som ikke tilfredsstiller dette kravet, skal lokalene utstyres 

med fuktføler, stengeventil og alarm. 
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Sikring mot brann og varme: 
 

Arkivlokaler skal generelt være sikret mot brann og skader som følge av sterk 
varmeutvikling. Det skal ikke være annet elektrisk utstyr enn det som er 

nødvendig for driften i lokalet. Det elektriske anlegget skal være etter forskrifter 

om branntrygge lokaler. Røyking er ikke tillatt i noe arkivlokale.  

Alle arkivlokaler skal utgjøre egne separate brannceller. Vanlige kontorrom som 

oppbevarer dagligarkiver skal ha brannmotstandsevne min. EI30.  

Spesialrom for bortsettingsarkiver skal ha brannmotstandsevne min. EI60. 

Arkivskap som blir benyttet til bortsetting og eldre arkiver skal ha 

motstandsevne min. EI90. 

Spesialrom for arkiv skal ha motstandsevnen min. EI120. Maling, gulvbelegg og 

annet må være av en slik art at det ikke fremmer brannspredning. Lokalet skal 
varmes opp med varmekabler i gulv, alternativt med egne vernekonstruksjoner 

eller varmluftsanlegg som ikke medfører brannfare. Alle spesialrom skal ha 

automatisk brannalarm tilknyttet brannvesenet og det skal være installert 
håndslukkingsapparat. Spesialrom skal ikke ha vinduer og de skal være utstyrt 

med selvlukkende dør.  

Klimatisk sikring: 
 
Arkivlokaler skal generelt være sikret mot skader på materialet forårsaket av 

temperatur, luftfuktighet, forurensing og støv. Alle arkivlokaler skal ha fast 

rengjøring. Temperaturen og klima skal være mest mulig konstant.  

I kontorlokaler som inneholder papirmateriale skal temperaturen være mellom 

18-20 grader.  

I spesialrom for arkiv som inneholder papirmateriale og elektroniske materiale 
skal temperaturen være stabil rundt 15 grader. Den relative luftfuktighet skal 

være stabil mellom 40-60% for papir og 50% for elektronisk materiale.  

I spesialrom for oppbevaring av foto og film skal temperaturen være stabil 

mellom 6-8 grader. Fargenegativer og lysbilder skal oppbevares under 
temperatur på minus 5 grader. Den relative luftfuktigheten i rom for oppbevaring 

av foto skal være stabil mellom 25-30%, mens det for nitratfilm og våtplater 

kreves luftfuktighet mellom 30-40%.  

Sikring mot innbrudd og ulovlig tilgang til materiale: 
 
Alle arkivlokaler skal være sikret mot innbrudd og mot at uvedkommende kan få 

adgang til materialet. Alle arkivlokaler skal ha regler for tilgangen til lokale.  

Spesialrom for arkiv skal sikres med særskilt innbruddsalarm.  
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Ettersyn: 
 

Alle arkivlokaler skal ha fast tilsyn og skal kontrolleres med jevne mellomrom 

med hensyn til sikringstiltakene.  

Asker og Bærum brannvesen IKS har arkivlokaler på følgende steder  

(daglig-/ og bortsettingsarkiver):  

- Fredtunveien 5 (dagligarkiv) 

- Gamle Ringeriksvei 42 (veiarkiv) 

- Gamle Ringeriksvei 42 (bortsettingsarkiv) 

 

4.2. Utstyr  

Innkjøp 

Ved innkjøp av arkivutstyr skal en så langt mulig benytte seg av inngåtte 

rammeavtaler i virksomheten. Arkivtjenesten gir råd om godkjente kvaliteter o.a.  

Bestandighet  
For alt materiale som skal oppbevares for ettertid skal det nyttes godkjent 
lagringsmedium. Foto, film og elektronisk materiale skal konverteres over til 

annet lagringsbestandig medium i den grad det er nødvendig for bevaringen.  

Papirkvalitet 
Papir som lagringsmedium skal være arkivholdbart (permanent papir) etter 

internasjonal standard ISO 9706  

Elektroniske dokument  
Elektronisk lagringsmedium kan bare nyttes dersom de er basert på systemer, 

rutiner og formater godkjente av Riksarkivaren til dette bruk.  

Mikrofilm 

Mikrofilm kan bare erstatte originaldokument på papir dersom de følger 

Riksarkivarens krav til rutiner og kvalitetssikring for dette bruk.  

Foto 

For oppbevaring av fotografi skal det brukes syrefrie konvolutter o.a. utstyr som 

tilfredsstiller Riksarkivarens krav til oppbevaring av slikt materiale.  

Skrivemateriell 
Merking av omslag, mapper, bokser o.a. som skal bevares, skal skje med 

lysbestandig blekk.  

Arkivskap  
Arkivskap skal være låsbart. Arkivskap til dagligarkiv skal ha 

brannmotstandsevne EI30 eller høyere. Arkivskap som brukes til oppbevaring av 

bortsettingsarkiv og eldre arkiv skal ha brannmotstandsevne EI90 eller høyere.  
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Bokser og annet oppbevaringsutstyr  

Arkivbokser og oppbevaringsutstyr skal være syrefrie, tette, med fast lokk og 

uten metall. Pappen skal tilfredsstille internasjonal standard for dette. 

Hyller og reoler 

Hyller og reoler skal være av flammelakkert stål, eller materiale med tilsvarende 

brannmotstand og bæreevne.  

4.3. Sikring av personell og dokument 

Taushetsplikt 
Alle arbeidstakere i kommunen har taushetsplikt etter forvaltningsloven og de 
særlover deres arbeidsområde kommer inn under.  

 

Adgang 

Fysisk arkivmateriale skal oppbevares i avlåste skap så langt det er tjenlig. Kun 

de med tjenstlig behov skal ha adgang til arkivskapene. Adgangen til elektronisk 

materiale reguleres av datasikkerhetstiltak for dette. 
 

Kontorsikkerhet 
Gradert materiale som er under saksbehandling skal oppbevares nedlåst etter 

arbeidstid. Datautstyr skal være avslått/utlogget ved pauser og etter 
arbeidsslutt.  
 

Datasikkerhet 
IKT-avdelingen sikrer via sine rutiner at det hver dag tas sikkerhetskopi av all ny 

arkivverdig dokumentasjon fra sak- og arkivsystemet. Organisasjonen skal følge 

de til enhver tid gjeldende rutiner for å hindre uautorisert tilgang gjennom 
passordbruk, gradert tilgang, loggesystemer o.a. Alle systemeier plikter hvert år 

å gjennomføre en ROS-analyse for sitt system ihht Prosess 7.5.3 

Informasjonssikkerhet. 

  

file:///K:/Felles%20Ledelsessystem/Felles/7.5.3%20Informasjonssikkerhet.doc
file:///K:/Felles%20Ledelsessystem/Felles/7.5.3%20Informasjonssikkerhet.doc
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5. Organisering og behandling av arkiv 

5.1 Framfinningssystemer 

Journaler og journalsystemer: 
  

Asker og Bærum brannvesen IKS benytter EDB sak- og arkiv (ESA) som sitt sak- 
og arkivsystem.  Systemet ble tatt i bruk 01.01.99, det het da K2000. 12.01.15 

ble webklienten i ESA tatt i bruk. Dokumentsenteret i Asker kommune er 

systemeier for ESA.  

Oversikt over arkivdeler I ESA (avsluttede): 

Arkivdel Betegnelse Åpnet Lukket Papir (P) 
/Elektronisk 

(E) 

Intern 
(I)/ 

Sikker 

Sone 
(SS) 

ALARMTJ Kundearkiv 2011 120115 P I 

EMNE Emnearkiv fra 1999 1999 120115 P I 

HA Hovedarkiv 1999 120115 P I 

PERSONAL Personalarkiv 1999  P I 

VEI-ASKER Veiarkiv Asker 2011 120115 E I 

VEI-BÆRUM Veiarkiv Bærum 2011 120115 E I 

SAK-15 Hovedarkiv 010115  E I 

VEI-15 Veiarkiv 010115  E I 

MARKED-15 Kundearkiv 010115  E I 

TILSY-15 Branntilsyn 010715  E I 

      

      

      

  

Arkivnøkler: 
 
Før dannelsen av Asker og Bærum brannvesen IKS i 1999, ble arkivet gjeldende 

brannvesen ført av de respektive eierkommunene. Fra 1999 ble det videreført 

desimal klassifikasjonssystem fra Bærum kommune. Nøkkelen bygger på 

saksinnhold og desimalsystemet og har hovedfordeling (klasser) fra 0-9. 
Arkivnøklene til disse saksdokumentene følger rutinene for fjernarkivering. 

 

I 2015 ble K-koder innført. Dette er et alfadesimalsystem bygd opp etter 
emneprinsippet. Hovedinndelingen er delt i 3 begrepsgrupper: Fellesklasser, 

fagklasser og tilleggskoder. 

 

Asker og Bærum brannvesen IKS benytter i dag Kommunens arkivnøkkel (K-
koder). 

 

Fullstendig oversikt over arkivnøkler er vedlagt arkivplanen under pkt. 6.  
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Andre registreringssystem (Fagsystem) : 

Det er føres postjournaler i enkelte fagsystemer. Journaler fra fagsystem 

oppbevares der fagsystemet benyttes. 

IKT-system Beskrivelse Journal 
AskerDialogen Virksomhetens felles system for 

forbedringer 
 

INNsiden 
 

Intranett  

Visma Lønnsystem  

Agresso Økonomi-, eHandel, regnskap- og 
fakturasystem 

 

Servicedesk Ikt-
brukerstøtte/saksbehandlingsystem 

 

GAT Turnus Turnussystem  

WebCrüiter Søknadsbehandling  

DMBrann Branntilsyn  

TransFire 8 Alarmmottak og CRM  

Fas Alarmmottak Utfaset 

Gemini Kartverk vann og avløp  

Komtek forvaltning System for tjenesteproduksjon og 
forvaltning innen teknisk sektor 
(avtaler, renovasjon, feiing, 
vannmåling, tilsyn, gebyr) 

 

MS Office Kontorstøttesystem  

Exchange/Outlook inkl. tilgang hjemmefra og mobil  

Trend Sikkerhetsløsning for mail/web - 
Antivirus, antispam, skanning/filtrering 

 

SharePoint Samhandlingsplattform/Ekstranett  

CitrixMetaFrame Tynnklientløsning  

MD110m/støtte Telefonløsning med støttesystem  

Mobilløsning Mobiltelefoni inkl. active sync  

Securimaster Adgangskontroll  

Oracle/SQL Databaseløsning  

Microsoft SCCM Programpakkedistribusjon  

AD Active Directory Katalogtjeneste  

Identweb Forsystem for identhåndtering  

Infobank Tilgang Offentlige baser  

Secure Gateway 
/RSA 

Ekstern pålogging/tilgang til 
kommunens nett 

 

Firewall Brannmur-løsning  

TSM Backup-system, Tivoli  
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5.2 Arkivbegrensning 

Arkivforskriften § 3-19 gir bestemmelser om arkivbegrensning:  

       Arkivavgrensing bør gjennomførast i samband med postbehandling eller 

arkivlegging. Dersom dette ikkje er skjedd, skal det gjerast ved bortsetjing eller 

seinast ved avlevering til arkivdepot. Materiale som blir skilt ut ved 

arkivavgrensing, kan oppbevarast separat utanfor arkivet, slettast eller kastast.  

 

5.3 Bevaring og kassasjon 

 

Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommuner er fastsatt i 
arkivforskriften § 3-20 og § 3-21.   

 

01.01.18 kom det nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommuner og 

fylkeskommuner. Disse er inndelt etter fagspesifikke bestemmelser. Fullstendig 
forskrift med veileder er vedlagt arkivplanen under pkt. 6.  

Bevaring: 
 

Utdrag fra arkivforskriften § 3-20 og § 3-21: 

 
Dersom ikkje Riksarkivaren fastset noko anna, skal følgjande materiale alltid 

bevarast:  

 

a) arkivmateriale eldre enn 1950, etter at arkivavgrensing er utført 
b) møtebøker, forhandlingsprotokollar, referatprotokollar, møtereferat og 

eventuelle vedleggsseriar til desse 

c) organets eigne årsmeldingar, 
d) kopibøker (kopiar av utgåande dokument) og kopibokregister 

e) journalar, medrekna journaldatabasar, og journalregister 

f) alle andre former for register og hjelpemiddel som kan brukast til framfinning, 

t.d. arkivnøklar som organet har brukt 
g) arkivplanar 

h) presedenssaker og andre saker av prinsipiell karakter, også innanfor 

saksgrupper der det i godkjende kassasjonsreglar er gitt kassasjonspåbod utan 
spesifiserte unntak, 

kart, unnateke trykte kart utan påteikningar, 

j) teikningar og fotografi som har inngått som eit ledd i den verksemda organet 
har drive, 

k) grunnlagsmateriale, innstillingar, protokollar/referat og endelege vedtak frå 

styre, råd, nemnder og utval. 

 

Kassasjon 
 
Om kassasjon sier Arkivforskriften følgende: 

 

Dersom materiale som etter reglane kan kasserast ikkje er skilt ut frå det 
bevaringsverdige før avlevering til arkivdepot, må alt materialet oppbevarast i 

spesialrom for arkiv, jf. kap. IV.  
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Det er forbode for tenestemenn å medverke til at arkivmateriale blir kassert i 

strid med føresegnene i § 3-20 og paragrafen her, med mindre Riksarkivaren har 

gitt særskilt samtykke, jf. arkivlova § 9. Brot på denne føresegna kan straffast 
etter arkivlova § 22. 

Arkiver fra fagsystemer oppbevares på arkivskapende enhet frem til kassering 
eller deponering/avlevering. Arkivskapende enheter skal ha egne rutiner for 

dette i eget kvalitetsdokument. 

5.4. Periodisering og bortsetting   

Arkivforskrifta kapittel IIIB, §§ 3-12 - 3-17, sier at saksarkiv og den tilhørende 

journalen skal deles inn i perioder. Anbefalt periode i sak- arkivsystem er 4-5 år. 
For kommuner kan det ofte være gunstig å sette et skille hvert fjerde år i takt 

med kommunevalgene.  

 

Man skal periodisere ved: 
- Overgang til nytt klassifikasjonssystem (arkivnøkkel)   

- store omorganisereringer   

- overgang til elektronisk arkiv 
-  

Hver arkivdel kan periodiseres for seg. Periodisering kan med fordel skje ved 

årsskiftet. Arkivdeler som er ordnet etter objekt, f.eks. personalmapper som er 
klasserte på navn eller fødselsnummer, eller bygningsarkiv som er klasserte på 

gards- og bruksnummer, trenger ikke å periodiseres i det hele tatt.  

 

Enkelte arkivdeler i ESA/(K2000) er periodisert og avsluttet i perioden 1999-
2014 (Se oversikt over arkivdeler i i ESA pkt. 5.1.) Det ble foretatt en 

periodisering og et skarpt skille ved overgang til ny versjon av ESA i 2015. 

 
Det er ikke deponert/avlevert fra de elektroniske arkivdelen i eldre versjoner i 

ESA/ (K200) på grunna v problemer med uttrekk. Dokumentene fra disse er 

derfor delvis fremdeles i virksomhetens bortsettingsarkiver. Det planlegges nytt 
forsøk på uttrekk fra disse basene etter konvertering av historisk base. 

 

5.5. Bestandsoversikt (Arkivoversikt) 

Dagligarkivet (Dokumenter fra ESA 1999-dd) oppbevares i Fredtunveien 5 og 

Gamle Ringeriksvei 42. Dagligarkivet består av dokumenter fra perioden 1999-

dd. Emnearkivet er helelektronisk fra og med 01.01.15. Dokumenter fra 

helelektroniske arkivdeler oppbevares i sentralarkivet i 3 måneder før det 

makuleres. 

Personalarkiv (aktive) oppbevares i arkivskap i administrasjonen i Fredtunveien 

5.  

Fjernarkiv  

Arkiver fra fagsystemer oppbevares på arkivskapende enhet frem til kassering 

eller deponering/avlevering. Arkivskapende enheter skal ha egne. 
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Kasserte eller tapte arkiver. Frem til nye regler for bevaring og kassasjon i 

kommuner og fylkeskommuner trådte i kraft 01.01.18, fulgte Asker og Bærum 

brannvesen IKS de da gjeldende regler for dette. Dokumenter fra elektroniske 
arkivdeler er ikke deponert/avlevert pga. problemer med uttrekk, og det er 

derfor ikke foretatt kassering av disse. Alle dokumenter fra disse er oppbevart i 

papir i daglig-/ bortsettingsarkiv. 

Asker og Bærum brannvesen IKS har for øvrig ingen oversikt over kassert 

materiale fra fagsystemer. 

6. Vedlegg til arkivplanen 

1. Arkivnøkkel 
2. Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommuner og fylkeskommuner  

3. Rutiner for saksbehandlere  

4. Oversikt over arkivmateriale i bortsettingsarkiv  
5. Skjema for avlevering til virksomhetens bortsettingsarkiv (arkivplan.no) 

6. Adresseoversikt – Arkiver i Asker og Bærum brannvesen IKS  

7. Ordliste 
 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-12-20-1739
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Regelverk/Arkivterminologi-bokmaal
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Brannsjefens rolle i prosjektet "Vårt nye brannvesen" 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/251    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.08.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Saken gjelder 

Brannstyrets rolle i prosessen med å etablere felles brannvesen for nye Asker kommune og 

Bærum kommune ble behandlet i styremøte 25.04.2018 i sak 12/18. Brannstyret stadfestet 

Anne Hjort som brannsjef i det nye brannvesenet i sak 13.06.2018. Denne saken tydeliggjør 

brannsjefens rolle og oppgaver i den videre prosessen med å etablere vårt nye brannvesen. 

 

Bakgrunn 

Brannstyret vedtok følgende i sak 12/18 Selskapets/IKS`ets rolle i den videre prosessen 

med felles brannvesen for nye Asker kommune og Bærum kommune: 

 

Brannstyret ber om å involveres i prosessen før det konkluderes for å kunne gi 

anbefalinger til arbeidet. Brannstyret ønsker spesielt å bli involvert i kulturbygging i 

arbeidet med å etablere et nytt felles brannvesen, brannforebyggende arbeid herunder 

Trygg hjemme og ROS- og beredskapsanalyser med etterfølgende 

beredskapsdimensjonering.  

 

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. 

 

Fra saksfremlegget refereres følgende: 

 

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 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 
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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. 

……. 

 

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). (I ettertid er det vedtatt at ROS-analysen også skal 

forelegges kommunestyret i Bærum.) 

 

Brannstyret vedtok følgende i sak 31/18 Innsetting av brannsjef i ABBV f.o.m. 01.01.2020 i 

brannstyremøte 13.06.2018: 

 

Brannstyret viser til at sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum kommuner medfører 

at det vil gjennomføres en virksomhetsoverdragelse fra Nye Asker kommune til Asker og 

Bærum Brannvesen IKS den 1.1.2020. Omorganiseringen innebærer en prosess for å 

innplassere ledende og andre ansatte som tilføres selskapet i virksomhetsoverdragelsen. 

 

Brannstyret viser til bekreftelser på at de konstituerte brannsjefene i Røyken kommune og 

Hurum kommune ikke er fast ansatt i sine stillinger som brannsjefer. Som et resultat av 

dette er det bare brannsjefen i Asker og Bærum Brannvesen IKS som er fast ansatt i sin 

stilling som brannsjef.  

 

Virksomhetsoverdragelsen innebærer ikke en vesentlig endring for Asker og Bærum 

Brannvesen IKS. Brannstyret anser derfor dagens brannsjef som kompetent og kvalifisert 

til å fortsette som brannsjef også etter virksomhetsoverdragelsen. 

 

På bakgrunn av dette stadfestes ansettelsen av Anne Hjort som brannsjef i Asker og 

Bærum Brannvesen IKS. 

 

Brannsjefen bes snarest om å igangsette prosessen med innplassering av øvrige ledende 

ansatte, og i den forbindelse starte arbeidet med å inngå en omstillingsavtale med 

relevante parter. 

 

Brannsjefens rolle i prosjektet 

Det er brannsjefen som organiserer sin stab/ledelse og nivåene under brannsjefen, og har 

tilsettingsmyndigheten. Dette ligger naturlig under daglig leder.  

 

En av brannsjefens viktigste oppgaver vil bli å sørge for at vårt nye brannvesen er 

tilfredsstillende organisert, dimensjonert og bemannet. I dagens dimensjoneringsforskrift 

står det følgende: 

 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729
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§ 2-4.Dokumentasjon 

Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og 

bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune. Dokumentasjonen 

skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være koordinert 

med kommunens analyser på andre områder. Kommunen skal dokumentere 

brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke myndigheter som fatter vedtak 

etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet og hvordan forskriftens krav 

til samarbeid er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge dokumentasjonen. Dersom 

kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan ivaretas 

gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler mv., 

skal brannvesenet tilføres ytterligere ressurser. Kommunen skal innarbeide brannvesenets 

virksomhet i sine planer for forebyggende virksomhet og skadebegrensende innsats for 

øvrig. Dokumentasjonen skal oversendes sentral tilsynsmyndighet. 

 

I den reviderte forskriften som etter all sannsynlighet vil bli vedtatt før 01.01.2020 finnes 

følgende formulering: 

 

Utkast 0,1 – revidert forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

§ X Dokumentasjon 

Kommunen skal dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt. Det skal også 

dokumenteres hvilke andre oppgaver kommunen har lagt til brannvesenet, jf. brann- og 

eksplosjonsvernloven § 11 andre ledd.  

 

§ X Dimensjoneringsanalyse 

Kommunen skal organisere og dimensjonere brann- og redningsvesenet på bakgrunn av 

en dimensjoneringsanalyse som består av  

a) risiko- og sårbarhetsanalyse, 

b) forebyggendeanalyse og  

c) beredskapsanalyse.  

Brannvesenet skal påse at relevante aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelsen av 

dimensjoneringsanalysen. 

Dimensjoneringsanalysen skal være oppdatert, og revideres minst hvert fjerde år.  

 

§ X Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Brannvesenet skal identifisere mål og rammer, og på bakgrunn av dette utarbeide en 

risiko- og sårbarhetsanalyse som skal kartlegge og vurdere sannsynlighet og konsekvens 

for uønskede hendelser. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal som et minimum omfatte: 

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktoreri i ansvarsområdet  

b) risiko og sårbarhet utenfor ansvarsområde som kan ha betydning for brannvesenet 

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

d) brannvesenets evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket 

hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal være samordnet med kommunens analyser på andre 

områder.  
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§ X Forebyggendeanalyse 

Brannvesenet skal utarbeide en forebyggendeanalyse på bakgrunn av risiko- og 

sårbarhetsanalysen. Forebyggendesanalysen skal angi hvilke uønskede hendelser som 

skal forebygges, og vurderingene som ligger til grunn for de utvalgte uønskede 

hendelsene. Forebyggendeanalysen skal angi hvilke ressurser (personell, kompetanse, 

o.l.) som er nødvendig for et tilfredsstillende forebyggende arbeid. 

 

§ X Beredskapsanalyse 

Brannvesenet skal utarbeide en beredskapsanalyse på bakgrunn av risiko- og 

sårbarhetsanalysen og forebyggendeanalysen. Beredskapsanalysen skal angi hvilke 

uønskede hendelser det skal etableres beredskap for, og vurderingene ii som ligger til 

grunn for dimensjoneringen av brannvesenet. Beredskapsanalysen skal identifisere hvilke 

ressurser (personell, kompetanse, utstyr o.l.) som er nødvendig for en tilfredsstillende 

håndtering av hendelsene.  

I beredskapsanalysen skal vurderingen av antall personer i innsatsstyrken, vaktordningen, 

antall vaktlag og lokalisering av brannstasjoner, som et minimum omfatte lokal risiko, 

responstid, oppmøte og samarbeid med andre brannvesen.  

 

På bakgrunn av vedtaket i brannstyret og arbeidsmiljølovens krav til 

virksomhetsoverdragelse er tabellen under utarbeidet for flere av arbeidsoppgavene 

brannsjefen må utarbeide eller godkjenne. Listen er ikke komplett. I tabellen er det oppgitt 

tidsfrister som brannsjefen mener er nødvendige og realistiske. Tabellens innhold etter 

01.01.2019 er tentativ.  
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Matrise for arbeidsoppgaver, utarbeidelse, behandling, godkjenning og frister: 
 

  Oppgave Utarbeides av Frist Behandles i Frist Godkjennes av Frist 

1 Omstillingsavtale 
mellom ABBV, 
Røyken, Hurum 
kommuner og 
tillitsvalgte 

HR-rådgiver/ 
brannsjefen 

15.08.1
8 

Drøftes med de 
tillitsvalgte i 
ABBV, Røyken og 
Hurum 

20.08.1
8 

Brannstyret 
(delegert til 
brannsjefen) 
samt Røyken og 
Hurum 
kommuner 

22.08.18 

2 Overordnet 

organisasjonskart 

Brannsjefen 15.08.1
8 

Drøftes med 
tillitsvalgte 

20.08.1
8 

Brannsjefen 22.08.18 

3 Utarbeide stillings-
profiler for avd. ledere 
og NK 

HR-rådgiver 28.08.1
8 

Drøftes med  
tillitsvalgte 

28.08.1
8 

Brannsjefen 13.09.18 

4 Nedsette 
omstillingsutvalg 

HR-rådgiver 28.08.1
8 

Drøftes med  
tillitsvalgte 

28.08.1
8 

Brannsjefen 13.09.18 

5 Definere utvalgskrets HR-rådgiver 28.08.1
8 

Drøftes med  
omstillingsutvalge
t 

28.08.1
8 

Brannsjefen 13.09.18 

6 Utarbeide skjema for 
kompetansevurdering 

HR-rådgiver  28.08.1
8 

Drøftes med  
omstillingsutvalge
t 

28.08.1
8 

Brannsjefen 13.09.18 

7 Gjennomføre 
kartleggingssamtaler 

Brannsjefen og 
HR-rådgiver 

        25.10.18 

8 Vurdere rettskrav på 
stilling 

HR-rådgiver   Drøftes med  
omstillingsutvalge
t 

  Brannsjefen 01.11.18 

11 Innbemanning HR-rådgiver   Drøftes med 
omstillingsutvalge
t  

  Brannsjefen 01.11.18 

12 Ny ROS-analyse ROS-
arbeidsgruppe 

26.11.1
8 

Brannstyret og 
rep. Skapet 

06.12.1
8 
14.12.1
8 

4 kommune-
styrer 

???? 

13 Forebyggende 
analyse 

Forebyggende 
arbeidsgruppe 

26.11.1
8 

Brannstyret og 
rep. Skapet 

06.12.1
8 
14.12.1
8 

4 kommune-
styrer 

???? 

14 Beredskapsanalyse ROS 
arbeidsgruppe 

26.11.1
8 

Brannstyret og 
rep. Skapet 

06.12.1
8 
14.12.1
8 

4 kommune-
styrer  

???? 

15 Organisering av 
avdelingene 

Arbeids-
gruppene 

01.04.1
9 

Prosjektgruppen 15.04.1
9 

Brannsjefen 01.05.19 

 
16 

Utarbeide endelig 
organisasjonskart 

HR-rådgiver 01.04.1
9 

Prosjektgruppen 15.04.1
9 

Brannsjefen 01.05.19 

17 Utarbeide stillings-
profiler for evt. andre 
stillinger 

Avdelingsleder 01.04.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

15.04.1
9 

Brannsjefen 01.05.19 

18 Definere utvalgskrets HR-rådgiver 01.04.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

15.04.1
9 

Brannsjefen 01.05.19 

19 Utarbeide skjema for 
kompetansevurdering 

HR-rådgiver 01.04.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

15.04.1
9 

Brannsjefen 01.05.19 

20 Gjennomføre 
kartleggingssamtaler 

Avdelingsleder 
og HR-rådgiver  

01.06.1
9 

        

21 Vurdere rettskrav på 
stilling 

HR-rådgiver 01.06.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

15.06.1
9 

Brannsjefen  
01.07.19 

22 Innbemanning HR-rådgiver 01.06.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

15.06.1
9 

Brannsjefen 01.09.19 

23 Si opp/ inngå ny ABBV v/Terje 01.11.1 Drøftes med   Brannsjefen 01.09.19 
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særavtale(r) Albinson/ 
forhandlere i 
Røyken/Hurum 

8 tillitsvalgte 

24 Lønnsfastsettelse/ 
lønnsharmonisering 

HR-rådgiver 01.08.1
9 

Drøftes med 
omstillingsutvalge
t 

  Brannsjefen 01.10.19 

25 Harmonisere rutiner 
og prosedyrer 

Arbeids-
gruppene 

01.08.1
9 

Prosjektgruppen   Brannsjefen 01.01.20 

26 Innmelding/utmelding 
av 110-sentral 

Prosjektleder 01.09.1
9 

Brannsjefen 01.10.1
8 

2 rådmenn/ 
ordførere? 

31.12.18 

27 Avklare forholdet til 
IUA 

Prosjektleder/ 
brannsjefen 

01.08.1
9 

Brannstyret,  
rep. skapet 

01.09.1
9 

4 rådmenn eller 
ordførere? 

31.12.19 

28 Påse at brannsjefene 
tilrettelegger for 
prosessen og er lojale 
i forhold til vedtak og 
behov for vårt nye 
brannvesen 

Styringsgruppe
n 

Fortløpe
nde 

Lojalitet fra 
brannsjefene 

  Brannstyret og 
rådmennene i 
Røyken og 
Hurum 

  

 
 

Endring av roller for prosjekgruppen og styringsguppe 

 

Ettersom det nå er stadfestet hvem som er brannsjef for det nye selskapet må 

prosjektgruppen og styringsgruppen få noe endret mandat. Arbeidgruppenes mandat forblir 

uendret. 

Prosjektgruppens oppgaver må endres ettersom flere av prosjektgruppens medlemmer vil 

være part i saker om innbemanning og er derfor innhabile i behandling av pkt 3 -11 i 

tabellen over. Dette gjelder ikke tillitsvalgte. Det må derfor nedsettes et omstillingsutvalg 

hvor brannsjefen blant annet drøfter følgende med de tillitsvalgte: 

 eventuelle ledige stillinger 

 hvilke stillinger det skal innplasseres i (stillinger hvor flere ansatte er akutelle)  

 stillingsprofiler (hvilke kompetansekrav skal stilles til hver av disse stillingene) 

 utvalgskrets (hvem som er aktuelle å vurdere for innplassering i hvilke stillinger)  

 kompetansevurderinger (resultatet av vurderingene) 

 

Prosjektgruppen mandat må derfor endres til å: 

  

1. Bistå til at ansattes rettigheter og plikter ivaretas gjennom hele prosessen. 

2. Rådgi fremtidig brannsjef med forslag til gevinstrealisering inklusiv krav til 

effektivisering og innsparing 

3. Vurdere, samordne og anbefale vedtak utfra innspill fra arbeidsgruppene 

4. Bistå med innspill til saksfremlegg for politisk behandling for pkt. 12-14. 

5. Tilrettelegge i eget brannvesen for vårt nye brannvesen blant annet med å innføre 

fremtidige prosedyrer tidligere hvis det er mulig, starte harmonisering der det er 

mulig, informere og motivere og følge omstillingsavtalens intensjon. 

6. Gi fremtidig brannsjef råd og innspill på hvordan det bør tilrettelegges på best mulig 

måte for fremtidige ansatte i vårt nye brannvesen. 

 

Prosjektgruppen rapporterer fortsatt til prosjektstyret.  

 

Prosjektstyrets oppgaver vil først og fremst være å: 

1. Kontollere at omstillingsavtalen følges 

2. Støtte prosjektgruppen i dens arbeid 

3. Bistå med datainnhenting 

4. Tilrettelegge for fremtidig gevinstrealisering i dagens brannvesen, særlig i forhold til 

harmonisering 
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5. Hjelpe dagens brannvesen med å tilrettelegge for vårt nye brannvesen i perioden 

frem til 01.01.2020. 
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Eventuelt 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/67    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 22.08.2018 

 

Innstilling: 
 

 

  
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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