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Møteprotokoll fra styremøte 06.12.18 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/113    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.02.2019 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 06.12.18 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Vedlegg:  

Møteprotokoll fra 06.12.18 

 

 

 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

Møtested: Asker brannstasjon   
Møtedato: 06.12.2018 Tid: 18:00  

 
 
Til stede på møtet 
 

 
Funksjon Navn Møtt for 

Leder Erik Tørrissen  
Nestleder Per Anders Owren  
Medlem Lisbeth Sæther Storli  
Medlem 
Varamedlem 

Marianne Rieber-Mohn 
Berit Inger Øen 

 
Jelrik Nylund-van Berkel 

Varamedlem Asbjørn Nielsen Hanne Becker Cappelen 
Medlem Ivar Eriksen  
Varamedlem 
Sekretær 

Mathias Ringen Drange 
Terje Albinson 

Anders Martinsen 

Adm Anne Hjort  
Adm Berit Ramstad  
   
   
   
   

 

 
 
Underskrifter: 
 
____________________  ______________________ ______________________ 

Erik Tørrissen     Per Anders Owren  Lisbeth Sæther Storli  
 
 
 ___________________  _____________________ _____________________ 
Berit Inger Øen   Asbjørn Nilsen  Marianne Rieber-Mohn 
 
  
___________________  ___________________  
Ivar Eriksen    Mathias Ringen Drange  
 
 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
 
Asker, 06.12.2018 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

 
56/18 18/493        
 Møteprotokoll fra styremøte 08.11.18  
 
57/18 18/230        
 Styreinstruks  
 
58/18 18/473        

 Valg av revisor  
 
59/18 18/474        

 Regulert driftsbudsjett II 2018 - Bruk av disposisjonsfond til oppdekking av 
forventet negativt premieavvik på 3,8 millioner kroner 

 
60/18 18/491        

 Regulert investeringsbudsjett II 2018  
 
61/18 18/475        

 Møteplan 2019  
 
62/18 18/490      Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23 

 Klage på prising av mottak av alarmoverføring - fra Lysaker Brygge - Sameie 2 
 
63/18 18/476        

 Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen" - Orienteringen gis i møtet  
 
64/18 18/477      Unntatt offentlig ofl §15 Ofl §15 

 Utkast til organisasjonsplan for ledernivåer i vårt nye brannvesen og muntlig 
orientering om prosessen med innplassering på ledernivåer 

 
65/18 18/67        

 Eventuelt 
 

 

 

 
Det fremkom ingen merknader til innkallingen eller agendaen.
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56/18   

Møteprotokoll fra styremøte 08.11.18  
 

Innstilling: 

  
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 08.11.18 

 
Behandling: 

 
Det fremkom enkelte merknader til protokollen som ikke medførte faktiske endringer i 
protokollen 
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 08.11.18 

 

 

 
57/18   

Styreinstruks  
 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar styreinstruks for Asker og Bærum brannvesen IKS, slik den er presentert i 
denne sak. 

 
Behandling: 
 
Styreleder orienterte om prosessen med utarbeidelsen av styreinstruksen og mener den har 
blitt et godt dokument ut fra hensikten med en styreinstruks. Det ble også foreslått å evaluere 
instruksen annethvert år. 
 
 
Vedtak: 

 
Brannstyret vedtar styreinstruks for Asker og Bærum brannvesen IKS, slik den er 
presentert i denne sak. Instruksen skal evalueres annethvert år. Første gang i 2021. 
 
 
 
58/18   

Valg av revisor  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret innbyr representantskapet til å velge BDO som revisor for årene 2019–2020, 
med mulighet for forlengelse på 1+1 år. 
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Behandling: 

 
Berit Ramstad orienterte om prosessen med arbeidet om innhenting av tilbud og valg av 
leverandør. Styret stilte spørsmål om hvorfor administrasjonen ikke hadde gått bredere ut i 
denne anskaffelsen. Berit Ramstad svarte at innkjøpet er under terskelverdi (1,3 mill) og at vi 
hadde valgt å hente inn tilbud fra 3 tilbydere som er kravet ved slike anskaffelser. 
 
 
Vedtak: 

 
Brannstyret innbyr representantskapet til å velge BDO som revisor for årene 2019–
2020, med mulighet for forlengelse på 1+1 år. 
 

 

 
59/18   

Regulert driftsbudsjett II 2018  
- Bruk av disposisjonsfond til oppdekking av forventet negativt premieavvik på 3,8 millioner 
kroner  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert driftsbudsjett II 2018, slik det er 
presentert i denne sak. 

 
Behandling: 

 
Berit Ramstad orienterte om hovedpunktene i saken. 
 
 
Vedtak: 
 
 

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert driftsbudsjett II 2018, slik 
det er presentert i denne sak. 
 
 
 
60/18   
Regulert investeringsbudsjett II 2018  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett II 2018, slik 
det er presentert i denne sak. 
 

Behandling: 

 
Berit Ramstad orienterte om hovedpunktene i saken. 
 
 



  

Side 5 av 7 

Vedtak: 

 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett II 
2018, slik det er presentert i denne sak. 
 

 

 
61/18   
Møteplan 2019  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar møteplan 1. halvår 2019 som foreslått. 

 
Behandling: 

 
Det ble foretatt enkelte endringer fra den foreslåtte møteplanen. 
 
 
Vedtak: 

 
 

Brannstyret vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2019 
 

Uke 7 Onsdag 13.02.19 Asker Årsregnskap 2018 og foreløpig 
budsjett 2020 

Uke 14 Onsdag 03.04.19 Asker Brannsjefens virksomhetsrapport 
2018 

Uke 21 Onsdag 22.05.19 Røyken 
brannstasjon 

Budsjett 2020 og foreløpig 
langtidsbudsjett 2020-2024 

 

 

 
62/18 Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23 

Klage på prising av mottak av alarmoverføring - fra Lysaker Brygge - Sameie 2  
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 
 
Saken ble behandlet for lukkede dører 
Brannsjefen orienterte og styret stilte enkelte spørsmål vedrørende saken. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering  
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63/18   

Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen"  
- Orienteringen gis i møtet  
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 

 
Sverre Junker orienterte om saken, og styret uttrykte tilfredshet med status i arbeidet slik det 
står nå. 
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 
64/18 Unntatt offentlig jfr. Ofl §15b 
Utkast til organisasjonsplan for ledernivåer i vårt nye brannvesen og muntlig orientering om 
prosessen med innplassering på ledernivå  
 

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

 
Behandling: 

 
Saken ble behandlet for lukkede dører 
Brannsjefen orienterte om forutsetningene i saken og hvorfor forslaget ser ut som det gjør. 
Hun presiserte også at navn på avdelinger og stillingstitler ikke er bestemt.  
Brannsjefen er nå mest opptatt av å få på plass lederstrukturen slik at hun kan komme i gang 
med å drøfte innplassering av avdelingsledere med de tillitsvalgte. 
Styrets leder presiserte at brannsjefens vurdering av hva som blir den mest rasjonelle og 
hensiktsmessige organisering skal vektlegges.   
Brannsjefen orienterer styret skriftlig i forkant av oppstart med innplassering av ledere i 
januar. 
 
 
Vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
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65/18   
Eventuelt 
 
Innstilling: 

Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
Behandling: 

 
Det fremkom ingen saker under evt. 
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Styrets beretning med regnskap 2018 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/123    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.02.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret avlegger styrets beretning og årsregnskap 2018 for Asker og Bærum 

brannvesen IKS og innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak:  

 

Styrets beretning og årsregnskap for 2018 for Asker og Bærum brannvesen IKS 

vedtas som fremlagt.  
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

I henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper skal styret avlegge årsberetning og regnskap før 15. februar som skal fastsettes 

av representantskapet før 1. mai.  

 
Ingen omkom, eller ble alvorlig skadet i branner i Asker og Bærum i 2018. Dette er femte året på rad, 
uten omkomne i branner i Asker og Bærum.  
 
To personer omkom i trafikkulykker i Asker og Bærum i 2018.  En mann på motorsykkel omkom etter 
påkjørsel av vogntog på E-18 og en mann døde i en singelulykke hvor bilen han satt i traff autovernet 
i betong på Lysaker 

 

Driftsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på kr.5,9 mill. ABBV fikk i år et negativt 

premieavvik på kr.3,9 mill. som vil bli amortisert i 2019. Mindreforbruket er sammensatt men 

skyldes i hovedsak reduserte lønns- og pensjonskostnader (kr. 2,2 mill.), og økte 

salgsinntekter/refusjoner (kr. 3,3 mill.). Skattekostnaden i 2018 er estimert til kr.2,4 mill.  

Det er brukt kr. 12 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av 

pensjonsinnskuddet i 2018.  

Premiefondet i KLP ble tilført kr.5, 3 mill. i renter og overskudd i løpet av 2018. 

Det står kr. 9,3 mill. på premiefondet pr. 31.12.2018.   

 

Investeringsregnskapet balanserer. Det er i 2018 innkjøpt: 

 Snøscooter – Gjettum brannstasjon 

 3 motorsprøyter 

 1 ny motor til brannbåten etter totalhavari 

 Rådgivningsbistand før innkjøp av lagringshall på Isi 

 

Innkjøp av nytt navigasjonsutstyr til brannbåten, samt lagringshall på Isi flyttes til 2019.  
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Det er overført kr. 0,8 mill. fra driftsregnskapet til oppdekking av kostnader i 

investeringsregnskapet. I henhold til sak vedr. disponering av mindreforbruket i 2017, skulle 

kr. 1 mill. overføres til investeringer i 2018. Siden vi ikke har fått kjøpt inn navigasjonsutstyr 

og lagringshall på Isi, ble det ikke nødvendig å føre over hele summen på kr. 1 mill. Det er 

heller ikke dekket opp med budsjetterte midler fra disposisjonsfondet i 

investeringsregnskapet for 2018.  

 

Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i år til kr. 1 mill. 

Bokført egenkapital pr. 31.12.2018 beløper seg til kr. 26,7 mill. som er en økning fra 2017 

på 3,2 mill.  

 
 
 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 - Styretsberetning 2018 

Vedlegg 2 - Årsregnskap 2018 

 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Disponering av mindreforbruk 2018 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/126    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.02.2019 

 

Innstilling: 
 

Representantskapet  fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 5 903 177,- 

disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. Investeringsregnskapet 

balanserer.  
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 

Etter §13 i Lov om interkommmunale selskaper hører forvaltningen av selskapet inn under 

styret, som også skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for 

betryggende kontroll.  

Driftsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på kr. 5 903 177,-. Det foreslås at 

mindreforbruket disponeres som følger: 

 

 Midler som ble overført fra disposisjonsfondet i 2018 til oppdekking av det negative 

premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift tilbakeføres (ref. styresak 59/18). 

 

 Vi inngikk i 2018 en avtale med et konsulentselskap som bistår oss blant annet med 

å gjøre budsjettmodellene vi bruker mer robuste, samt å se på fordelingsmodellen vi 

bruker i forbindelse med våre alarmtjenester. Vi ber om overføring av de 

gjenstående budsjettmidlene i disse prosjektene på til sammen kr. 440 000 fra 2018 

til 2019. 

 

 Snøfangerne på ståltaket på Isi måtte byttes nå i januar 2019. Vi hadde ikke satt av 

midler til dette i 2019 budsjettet og håper derfor å få dekket dette inn ved overføring 

av midler fra 2018 til 2019. 

 

 Røykventilasjonsviftene som står på bilene i dag går på bensin og har et høyt 

støynivå, i tillegg til at de slipper ut mye eksos. Det er derfor ønskelig å få byttet ut 

disse med elektriske vifter.  

 

 Etter skogbrannsommeren i 2018 ble det avdekket behov for bedre utstyr til 

skogbrannberedskap. 

 

 Med større avstander mellom brannstasjonene vil video konferanser være effektivt. 
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På denne bakgrunn anbefaler styret at årets mindreforbruk i drift disponeres som følger: 

 

Poster det ønskes midler til i 2019 Beløp i kr. Budsjett/fond 

Tilbakeføring av årets negative premieavvik 3 930 665 Disposisjonsfond 

Tilbakeføring av beregnet arbeidsgiveravgift av 

negativt premieavvik 

554 224 Disposisjonsfond 

Konsulentbistand – overføring av budsjettmidler 

fra 2018 

440 000 Driftsbudsjett 

2019 

Nye snøfanger på ståltaket på Isi 98 000 Driftsbudsjett 

2019 

Røykventilasjonsvifter 120 288 Driftsbudsjett 

2019 

Skogbranncontainer 500 000 Investering 2019 

Utstyr til video konferanse rom  260 000 Investering 2019 

Sum: 5 903 177   
 

  

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Foreløpig budsjett 2020 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/122    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.02.2019 

 

Innstilling: 
 

Saken utsettes til neste styremøte. 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 

  

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Klage på prissetting av alarmtjenester 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/92    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.02.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 

Styreleder for Lysaker brygge, sameie 2, har klaget på pris for alarmtjenester. Brannsjefens 

svar på klagen ble lagt frem for styret til orientering i møte 06.12.2018. Klager har nå klaget 

på at saken ble behandlet administrativt og ønsker en politisk behandling i brannstyret. 

Brannsjefen har i samråd med styrets leder utarbeidet forslag til avvisning av anmodningen 

med følgende begrunnelse: 

 

Styret er en forlengelse av administrasjonen, en del av selskapet og ikke et politisk 

organ. Brannsjefen har svart på klagen og styret har fått svaret til orientering. Brannstyret 

hadde ingen protokolerte merknader til brannsjefens svar.   

Brannsjefen har også diskutert saken med en jurist som skriver følgende: Levering av 

private alarmtjenester er et kontraktsrettslig anliggende. Det er frivillig om man vil inngå 

kontrakt med oss og dermed godta de betingelsene en slik avtale innebærer, herunder 

pris. Dersom man ikke er fornøyd med prisen, er vedkommende fri til å eventuelt velge 

en annen leverandør av alarmtjenester.  

Avvisning av anmodning om politisk behandling i brannstyret sendes til klager etter at saken 

er lagt frem til orientering for brannstyret. 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 – Påklage behandling av klage 

Vedlegg 2 – Svar på på klage av behandling: Klage på behandling av klage - Lysaker 

brygge Sameie 2 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent             
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Melding om brannvernet 

 

 

Saksbehandler:  Ole Johan Rygh Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/93    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.02.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar «Melding om brannvern 2018» til orientering 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 

Hvert år sendes en melding om brannvesenets status til Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB). Meldingen har blant annet gitt en oversikt over oppfølging av særskilte 

brannobjekter, feiing og tilsyn med fyringsanlegg, personell og ressurssituasjonen i 

brannvesenet.  

Direktoratet forutsetter at meldingen blir lagt frem for selskapets styre. 
 
 
 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 - Melding om brannvernet 2018 – Asker og Bærum Brannvesen 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Benchmarking - resultat første utkast etter utvilkingsarbeidet med KS-bedrifter og 7 

andre brannvesen 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/94    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.02.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 

 
Sammendrag 

Asker og Bærum brannvesen (ABBV) har deltatt i et benchmarkingsprosjekt sammen med 

syv andre store brann- og redningsbrannvesen. Første års sammenligning (2017) viser at 

Asker og Bærum kommuner har et kostnadseffektivt heltidsbrannvesen som leverer gode 

tjenester. 

 

Asker og Bærum brannvesen rykker ut relativt oftere enn andre brannvesen på grunn av 

unødige alarmer fra de private alarmtjenestene. Det er imidlertid færre branner pr innbygger 

i Asker og Bærum og svært få av dem sprer seg fra startbrannrommet. Det kan skyldes godt 

brannforebyggende arbeid, kort innsatstid, effektiv branninnsats, brannbeviste innbyggere 

og ikke minst at branntilløp varsles tidlig av gode brannalarmanlegg.   

 

Bakgrunn 

Brannstyret for Asker og Bærum brannvesen IKS har bedt om tall som viser selskapets 

effektivitet i forhold til sammenlignbare brannvesen. Det har vist seg at det er for mange 

variabler i KOSTRA-tall til at de tilfredsstiller behovet for styringsinformasjon. ABBV har 

derfor deltatt i et prosjekt initiert av KS-Bedrift hvor åtte store brann- og redningsvesen 

sammen har utarbeidet noen relevante styringsindikatorer. Det er lagt ned mye arbeid i å 

finne både riktige indikatorer og å sørge for at alle legger det samme i indikatorene slik at 

de blir sammenlignbare.  

 

Målsettingen med utviklingsnettverket har vært: 

 utvikling av gode styringsindikatorer for effektivitet og tjenestekvalitet innenfor brann- 

og redningsvesen 

 å gi bedre innsikt i egne tjenester og gi grunnlag for endringer i ressursprioritering 

 å gi bedre grunnlag for mål, styring, ledelse og beslutningstaking 

 å utarbeide et verktøy som skal kunne brukes i organisasjonsutviklingsarbeid, 

forbedringer av tjenestekvalitet og måling av ressursbruk 

 kvalitetssikring av innrapporterte tall 

 å lære god praksis av hverandre  
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Dette er de første felles indikatorene fra prosjektet. Deltakerne i prosjektet ønsket seg 

mange flere indikatorer, men på nåværende tidspunkt har det ikke vært mulig å få enighet 

om hvordan innholdet i disse indikatorene skal defineres slik at innholdet blir entydig og 

sammenlignbart. Det er imidlertid planer om å utvikle flere av disse indikatorene over de 

neste to årene.  

 

Mange av indikatorene gjelder bare for 2017. Mange av tallene er statististisk lave (f. eks 

antall omkomne pr. år i en brannregion). For mange av indikatorene er det statistiske 

grunnlaget alt for lavt til å kunne trekke eksakte konklusjoner. I beste fall er det indikasjoner 

på en trend som bør følges over flere år og suppleres med flere indikatorer. Man må 

imidlertid ikke unnlate å sammenligne seg med andre fordi det er for stor usikkerhet i 

tallmaterialet. Det må da gå tydelig fram at dette kan vise en trend og ikke resultater som er 

statistisk bevist.   
 
 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 - Benchmarking – Tjenesteanalyse pr 10.01.2019 
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Status for arbeidet med "Vårt nye brannvesen" 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/95    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.02.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 

 

Prosjektleder og brannsjef vil orientere brannstyret i møte 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv:  033  
Arkivsaksnr.: 19/96     

 
 

Resultater fra intern evaluering av ABBV's kollegastøttearbeid 
 
 

Innstilling: 
 

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

Saksutredning: 

I møte 4.desember 2018 støttet AMU kollegastøttegruppens forslag om å 
gjennomføre en intern evaluering av ABBV’s kollegastøttearbeid nå før 2020. Et 
viktig argument for å gjennomføre nå var å få en status for ABBV for å kunne se evt 
endringer i opplevelsen av dette arbeidet etter 2020. Forslaget fra 
kollegastøttegruppen gikk ut på å foreta en evaluering med utgangspunkt i 
undersøkelsen som ble gjennomført i 2013.  
 
Spørreskjemaet ble sendt ut til alle med innkallingsansvarfor samtale etter alvorlige 
hendelser (vakthavende brannsjefer, brigadeledere, brannmestere, 
underbrannmestere (ved fungering som brannmester) og avdelingsledere. I tillegg 
ble verneombudene bedt om å svare på skjemaet. Til sammen utgjorde dette et 
utvalg på 44 ansatte. Etter 2 purrerunder hadde 22 av disse sendt inn sin 
evaluering. Dette utgjorde 50% av utvalget og var vesentlig lavere respons enn i 
2013 da 81% av utvalget responderte.  
 
Resultatene vurderes som gjennomgående gode og det er få «varsellamper» som 
tyder på at vi må gjøre vesentlige grep for å bedre på det arbeidet som gjøres i dag 
hva gjelder å følge opp våre kolleger etter alvorlige hendelser. Undersøkelsen gir 
ikke noe svar på hvordan vi klarer å støtte og hjelpe enkeltkolleger når de har det 
vanskelig. Det er noe som evt kan etterspørres i neste kartlegging. 
 
Det som kanskje er aller viktigst for dette arbeidet, og en bærebjelke for 
kollegastøttegruppens eksistens, er dens diskresjon og absolutte overholdelse av 
sin taushetsplikt. Derfor sees det som en stor tillitserklæring til gruppen og dens 
nåværende og tidligere medlemmer at dette ut fra svarene på spørsmål 7 (Har du 
noen gang opplevd at det som har blitt snakket om i en formell samtale har lekket ut 
til noen som ikke var med på samtalen? (manglende overholdelse av taushetsplikt)) 
ikke har noen avkryssninger på alternativ «Ja». 
 



[Skriv inn tekst] 

 

Resultatene vil videre bli diskutert av kollegastøttegruppen selv og deretter i AMU. 
Eventuelle tiltak for å forbedre dette viktige arbeidet vil bli besluttet av AMU. 
 
Fra og med 2020 blir det svært viktig at vi klarer å integrere våre nye kolleger fra 
dagens RBR og HBR i dette arbeidet. Det vil minimum kreve informasjon og 
opplæring på alle vaktlag på våre to nye brannstasjoner.  
 
 
 
 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 - Resultater fra intern evaluering av ABBV's kollegastøttearbeid 

 

 
 
 

 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 



UB BM BL Avd.l. VHB VOB

1 Hvilken funksjon har du (kun ett X)

Ingen 1 - 2 3 - 5 5 - 10 > 10

2

Hvor mange samtaler etter hendelse ledet av en 

fra kollegastøttegruppen har du vært med på? 

(kun ett X)

Merknader:

Aldri Sjelden Ofte Alltid

3

Er din erfaring fra samtaler du har vært med på 

etter hendelser at de er nyttige for bearbeiding 

av opplevelsene for en eller flere av de 

involverte? (kun ett X)

Merknader:

Aldri Sjelden Ofte Alltid

4

Opplever du at vi som kolleger sammen klarer å 

"fange opp" de av våre kolleger som har det 

vanskelig, og enten at du selv gir dem den 

støtten de trenger eller får koblet inn f.eks noen 

fra kollegastøttegruppen? (kun ett X)

Merknader:

Dårlig Middels God

Vi skal foreta en enkel evaluering av kollegastøttearbeidet vårt i ABBV, og ønsker derfor at dere svarer 

på spørsmålene nedenfor. I tillegg til denne enkle spørreundersøkelsen skal vi gjennomføre et 

evalueringsmøte med verneombudene våre hvor vi vil gå litt dypere inn i materien

Når du svarer på spørsmålene under så tenk på at vi alle er kollegastøttere og ikke bare de 6 

personene som er med i kollegastøttegruppen. Ekstra fint om dere knytter noen kommentarer til 

svaret i merknadsboksen under hvert spørsmål/svar.

Spørreundersøkelse blant UB, BM, BL, vakthavende brannsjefer 

og avdelingsledere - desember 2018

Kollegastøttearbeidet i ABBV
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5

Hvordan har du opplevd kompetansen til 

medlemmene i kollegastøttegruppen de 

gangene du har vært i kontakt med dem vedr. 

kollegastøtte? (kun ett X)

Merknader til pkt 5:

Dårlig Middels God

6

Hvordan har du opplevd tilgjengeligheten på 

medlemmene i kollegastøttegruppen de 

gangene du har hatt behov for å få tak i en av 

dem? (kun ett X)

Merknader

Ja Nei Usikker

7

Har du noen gang opplevd at det som har blitt 

snakket om i en formell samtale har lekket ut til 

noen som ikke var med på samtalen? 

(manglende overholdelse av taushetsplikt)

Merknader

Ja Nei Usikker

8
Er det klart hvem som har innkallingsansvar for 

gjennomføring av samtale ?

Merknader

Ja Nei Usikker

9

Er det tilstrekkelig klart når det skal 

gjennomføres samtale og når det ikke er 

nødvendig å gjennomføre  samtale? 

Merknader

Ja Nei Usikker
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10

Har dere fast rutine på å gjennomføre en 

oppsummering/kort samtale på laget direkte 

etter alvorlige hendelser når dere er tilbake på 

stasjonen?

Merknader

Ja Nei Usikker

11

Har dere faste rutiner på laget for 

skjerming/forebygging mot sterke sanseinntrykk 

ut over det oppdraget krever. 

Merknader
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Utv. % av utv

11 15 5 6 2 5 44

UB BM BL VHB AL VOB

Svar

% svar 

av 

utvalg

1 Hvilken funksjon har du (kun ett X) 5 6 3 5 1 2 22 50,0

Prosent respons av utvalget pr gruppe 45 40 60 83 50 40 22

UB BM BL VHB AL VOB

Ingen 1 1 4,5

1 - 2 2 1 2 1 6 27,3

3 - 5 2 3 1 1 1 8 36,4

6 - 10 3 1 1 1 6 27,3
> 10 1 1 4,5

Merknader: 22

UB BM BL VHB AL VOB

Aldri 0 0,0

Sjelden 1 2 3 13,6

Ofte 3 2 1 3 1 1 11 50,0
Alltid 1 2 1 2 1 7 31,8

Merknader: 22

UB BM BL VHB AL VOB

Resultat av spørreundersøkelse blant UB, BM, BL, VHB, AL og VO (verneombud) - desember 2018

Kollegastøttearbeidet i ABBV

Er din erfaring fra samtaler du har vært med på etter 

hendelser at de er nyttige for bearbeiding av 

opplevelsene for en eller flere av de involverte? (kun ett 

kryss)

3

2

Hvor mange samtaler etter hendelse ledet av en fra 

kollegastøttegruppen har du vært med på? (kun ett X)

Liten eller ingen nytte selv, Dette er spesielt viktig når det er nyansatte på laget,  

Opplever du at vi som kolleger sammen klarer å "fange 

opp" de av våre kolleger som har det vanskelig, og 

enten at du selv gir dem den støtten de trenger eller får 

koblet inn f.eks noen fra kollegastøttegruppen? (kun ett 

X)

4
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Aldri 0 0,0

Sjelden 2 2 4 18,2

Ofte 3 4 1 1 1 2 12 54,5
Alltid 1 3 4 18,2

Merknader: 22

UB BM BL VHB AL VOB 0 0,0

Dårlig 1 1 4,5

Middels 1 1 2 9,1
God 4 4 2 5 1 2 18 81,8

Merknader: 22

UB BM BL VHB AL VOB 0 0,0

Dårlig/inge

n erfarin
1

1 4,5

Middels 1 1 2 9,1
God 4 6 1 5 1 17 77,3

Merknader: 22

UB BM BL VHB AL VOB 0 0,0

Ja 0 0,0

Nei 4 5 3 5 1 18 81,8
Usikker 1 1 2 4 18,2

Merknader: 22

Har aldri hatt behov for å få tak i de, 

Dette har jeg ikke kunnskap om, Føler vi er flinke til å støtte hverandre, 

Opplever du at vi som kolleger sammen klarer å "fange 

opp" de av våre kolleger som har det vanskelig, og 

enten at du selv gir dem den støtten de trenger eller får 

koblet inn f.eks noen fra kollegastøttegruppen? (kun ett 

X)

4

5
Hvordan har du opplevd kompetansen til medlemmene i 

kollegastøttegruppen de gangene du har vært i kontakt 

med dem vedr. kollegastøtte? (kun ett kryss)

Den gangen hadde jeg svært liten tiltro til vedkommende. Fordi han opplevde jeg som en mobber på vaktlaget.

6 Hvordan har du opplevd tilgjengeligheten på 

medlemmene i kollegastøttegruppen de gangene du har 

hatt behov for å få tak i en av dem? (kun ett kryss)

7

Har du noen gang opplevd at det som har blitt snakket 

om i en formell samtale har lekket ut til noen som ikke 

var med på samtalen? (manglende overholdelse av 

taushetsplikt)
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UB BM BL VHB AL VOB

Ja 4 5 3 5 1 1 19 86,4

Nei 0 0,0

Usikker 1 1 1 3 13,6

Merknader: 22

UB BM BL VHB AL VOB

Ja 3 6 2 5 1 17 77,3

Nei 1 1 2 9,1
Usikker 2 1 3 13,6

Merknader: 22

UB BM BL VHB AL VOB

Ja 4 5 3 2 1 2 17 77,3

Nei 1 1 4,5
Usikker 1 1 2 9,1

Merknader: 22

UB BM BL VHB AL VOB

Ja 4 3 3 1 1 2 14 63,6

Nei 1 3 4 18,2
Usikker 2 2 9,1

Merknader: 22

11
Har dere faste rutiner (praksis) på laget for 

skjerming/forebygging mot sterke sanseinntrykk ut over 

det oppdraget krever. 

Vi har i alle fall stor fokus rundt dette - særlig for nye/uerfarne, 

Alltid, 

8
Er det klart hvem som har innkallingsansvar for 

gjennomføring av samtale ?

Brannmester, underbrannmester til hendelsen

9
Er det tilstrekkelig klart når det skal gjennomføres 

samtale og når det ikke er nødvendig å gjennomføre  

samtale? 

Umulig å ha fasit på når det er nødvendig, Blant de "eldre" er det noen som har en holdning om at det ikke trengs - det må lukes vekk!, Er man i 

tvil = samtale, Svaret er tydelig men med mange gråsoner, Ja men noen ledere kan bli flinkere til å bruke dette, 

10
Har dere fast rutine på å gjennomføre en 

oppsummering/kort samtale på laget direkte etter 

alvorlige hendelser når dere er tilbake på stasjonen?
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Høringsutkast - forvaltningsrevisjonsrapport "God kontroll med feiing og tilsyn?" 

 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/109  Unntatt offentlig ofl §5 Ofl 

§5 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.02.2019 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret vedtar høringssvar som fremlagt. 
 

 

 
 

Saksutredning: 

Brannsjefen mottok vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport 1. mars 2019. Rapporten skal til 

høring til styret og daglig leder. Forvaltningsrevisjonen ber om tilbakemelding innen 

13.02.19. 

 

Brannsjefen sender forvaltningsrevisjonsrapporten sammen med de øvrige styresakene, og 

vil utarbeide forslag til høringssvar før styremøte. 

 

 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1 - Forvaltningsrevisjonsrapport «God kontroll med feiing og tilsyn?» - 

høringsuttalelse 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eventuelt 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/111    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.02.2019 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

  

 

 
 

 


	Møteinnkalling med sakspapirer 13.02.19
	Sak 01-19
	Sak 01-19 vedlegg 1
	Sak 02-19
	Sak 02-19 vedlegg 1
	Sak 02-19 vedlegg 2
	Sak 03-19
	Sak 04-19
	Sak 05-19
	Sak 05-19 vedlegg 2
	Sak 06-19
	Sak 06-19 vedlegg 1
	Sak 07-19
	Sak 07-19 vedlegg 1
	Sak 08-19
	Sak 09-19
	Sak 09-19
	Sak 09-19 vedlegg 1
	Sak 10-19
	Sak 11-19

