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Fra 1.1.2020 er Asker og Bærum brannvesen, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen samlet i 
ett interkommunalt selskap. Det nye brannvesenet dekke et stort geografisk område, fra Tofte i sør til 
Lommedalen i nord, og har beredskap for over 222 000 innbyggere. For innbyggerne i nye Asker og 
Bærum kommuner betyr et felles brannvesen solid beredskap, målrettet brannforebyggende arbeid og 
mannskaper med spesialkompetanse som kan håndtere store, komplekse hendelser.  
 
For brannmannskapene betyr sammenslåingen en mer robust organisasjon, sterkere fagmiljø, 
tilrettelagt branntjeneste og forhåpentligvis en mer utfordrende arbeidsplass.  
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1. Sammendrag – budsjett 2021 – 2024  
 

 
Bildetekst: Budsjettet for perioden viser både krav til innsparinger, men også behov for  
investeringer i perioden   

 
Dette kapittelet har til hensikt å tydeliggjøre hovedlinjene i budsjettforutsetningene for de enkelte 
budsjettår i planperioden.  
 
Grunnlaget for budsjettet baserer seg på historiske tall, framtidige behov og kravet om kutt fra våre 
eierkommuner.  
 
Foreløpig langtidsbudsjett 2020-2023 ble vedtatt i representantskapsmøte18.06.2020. 
Representantskapet ble informert om at brannstyret hadde bedt brannsjefen legge frem en sak i løpet 
av høsten, om hvordan brannvesenet vil innrette seg i forhold til krav om innsparing fra våre 
eierkommuner. Saken «Krav til innsparing i perioden 2021-2024 – tiltaksplan ABBR» ble lagt frem i 
brannstyremøte 14.10.20 og for representantskapet 27.10.20. Tiltakene som ble lagt frem for årene 
2021 og 2022 er implementert i langtidsbudsjettet. Tiltak i 2023 og 2024 som vil medføre at ABBR ikke 
vil være forskriftsmessig bemannet, eller forslaget om felles brannvesen med Drammensregionens 
Brannvesen IKS eller felles båtberedskap med Oslo brann- redningsetat ble ikke støttet av brannstyret.  
 
Kravet til innsparing fra våre eierkommuner er som følger i løpet av 4 års perioden: 
  

2021 2022 2023 2024 

Bærum kommune - 57,5% -1,4 -2,3 -3,2 -4,1 

Asker kommune - 42,5% -1,0 -1,7 -2,4 -3,0 

Kutt totalt for ABBR -2,4 -4,0 -5,6 -7,1 

 
 
Det understrekes at budsjettet må sees på som et «rundt» estimat, da følgende usikkerhetsmomenter 
kan gi store økonomiske konsekvenser: 
 

1. Pensjonskostnader: Det er besluttet å flytte pensjonsordningen KLP til Bærum Kommunale 
Pensjonskasse (BKP), men vi har ikke mottatt ett estimat fra BKP for 2021. 

2. Inntekstvekst/kostnader knyttet til ABBRs bolig/bedriftsalarmer 
3. Endringer i sentralt lønns- og avtaleverk inklusiv endring av regler om særaldersgrenser. 
4. Økt brukerbetaling knyttet til nødnett, antagelig fra 2021, men kostnadsnivået er foreløpig ikke 

kjent. 
5. Krav om utvidet vekteropplæring og kostnader knyttet til dette  
6. Samlokalisering av ny felles 110-sentral med Oslo politi sin 112 sentral (sannsynligvis ikke i 

denne planperioden).  
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Det er i dette langtidsbudsjettet ikke tatt hensyn til eventuelle kostnader som vil påløpe hos ABBR ved 
bygging av ny brannstasjon på Tofte. Bærum kommune har signalisert bygging av ny brannstasjon på 
Rud i 2028, på Øverland i 2030 og på Fornebu i 2032.  
 

Særskilte utfordringer 2021-2024 

 Kulturbygning: Det mangler fortsatt en felles kultur for ABBR. I planperioden må det utarbeides 
ny visjon og nye verdier for selskapet og implementere dette i det nye selskapet.  

 Effektivisering: Strammere budsjetter som følge av kutt i kommunene gjør at vi må arbeide 
smartere og mer effektivt uten at det går ut over leveransen. 

 Digitalisering og robotisering: Satsingen på digitalisering og robotisering må fortsette. 

 Miljø: Brannvesenet arbeider med å bli miljøfyrtårn. Resultatet fra dette arbeidet må 
implementeres i planperioden. 

 Feiing og tilsyn: Overtagelse av boligtilsynet fra privat feie- og tilsynsleverandør skal være 
gjennomført i løpet av 2021. Feie- og tilsynstjenester i fritidsboliger skal gjennomføres i 
perioden. 

 Nye brannstasjoner: Ny stasjon på Tofte (2021/2022), Nye brannstasjoner i Bærum fra 2028.  

 Medarbeidere: Det må arbeides planmessig for å bedre arbeidsmiljøet i perioden. Det må 
legges stor vekt på å ta vare på, samt utvikle de menneskelige ressursene og den samlede 
kompetansen som finnes i selskapet.  

 

Driftsbudsjettet  
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:  

 Vekst i alarmabonnementsinntekter - 2,5% 

 Lønnsvekst - 2,25% 

 Pensjonskostnader er justert i henhold til forventet lønnsvekst 

 Prisvekst - 2% 
 
2021 
Det er budsjettert med 153,7 årsverk til heltidsstillinger og 2,3 årsverk som gjelder deltid på Tofte. For å 
klare innsparingskravet på 2,4 mill. er det foretatt kutt i vikarlønn, overtid/ekstravakter, samt under 
enkelte driftsposter.  
 
Andre momenter: 

 Bærum Kommunale Pensjonskasse overtar som pensjonsleverandør fra 1.1.2021 (se pkt. 5.2) 

 økte kostnader knyttet til oppdragshåndteringsverktøyet norske 110-sentraler fikk sammen med 
nødnettutstyret. (se pkt. 5.2) 

 
 
2022 
Innsparingskravet øker med 1,6 mill. fra 2021. Det lagt opp til ytterligere kutt i overtid/ekstravakter, ett 
generelt kutt i driftskostnader, samt økte inntekter (kum/hydrantkontroll, utleie av lokaler til 
feietilsynsenhet i forebyggende avd.).  
 
Andre momenter:  
 

 det er lagt til grunn at ABBR slipper grunnbidraget på kr. 7,8 millioner ved betaling av kostnader 
knyttet til drift av felles 110-sentral med Oslo brann- og redningsetat (se pkt. 5.2).  

 det ble i representantskapsmøte 18.06.20 vedtatt at ABBR overtar feietilsynet fra 1.1.2022  
 
2023 
Innsparingskravet øker med 1,6 mill. fra 2022. Det er lagt opp til ytterligere kutt i generelle 
driftskostnader, samt en økning av inntektssiden. Disse tiltakene er imidlertid ikke nok til å nå 
innsparingskravet.  Da vårt styre og representantskap har gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker ett 
ABBR som ikke er forskriftsmessig bemannet, må vi bruke det neste året til å vurdere alternative 
løsninger.  

 
2024 
Innsparingskravet øker med 1,5 fra 2021. Det er lagt opp en økning av inntektssiden. 
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Da vårt styre og representantskap har gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker brannsjefens forslag til å nå 
innsparingskravet, må vi bruke de neste årene til å vurdere alternative løsninger.  
   
 

Investeringsbudsjettet 
 
Se punkt 5.4 for utdypende informasjon vedr. de ulike investeringene. Tallene under er kostnad ex. 
mva.  

 

2021  
  

Investeringer:  

Oppgradering garderober Isi (flyttet fra 2020) 1 000 000 

Skogbranncontainer (flyttet fra 2020) 500 000 

Mannskapsbil - Tofte – restbetaling 3 550 000 

Vanntankbil – Røyken 3 600 000 

Røykdykkersamband (radioer/garnityr) 3 000 000 

Røykdykkerutstyr 2 500 000 

Hjelmer m/lykt 600 000 

Sum: 14 750 000 

  

Salg:  

Salg av vanntankbil  -100 000 

Sum salg: -100 000 

  

Sum 2021: 14 650 000 

 
 
 

2022  
  

Investeringer:  

Kommandobil  940 000 

Mannskapsbil - Gjettum - delbetaling 1 300 000 

Mannskapsbil - Fornebu 4 950 000 

Vanntankbil – Asker 3 600 000 

Sum: 10 790 000 

  

Salg:  

Salg av mannskapsbil og kommandobil  -1 400 000 

Sum salg: -1 400 000 

  

Sum 2022: 9 390 000 

 
 
 
 
 

2023  

Investeringer:  

Mannskapsbil - Gjettum - delbetaling 3 650 000 

Mannskapsbil - Bekkestua - delbetaling 1 400 000 

Nødnett terminaler 1 500 000 
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Kombibil - Tofte  900 000 

Sum: 7 450 000 

  

Salg:  

Salg av mannskapsbil  -1 000 000 

Sum salg: -1 000 000 

  

Sum 2023: 6 450 000 

 
 
 

2024  

Investeringer:  

Mannskapsbil - Asker - delbetaling 1 400 000 

Mannskapsbil  - Bekkestua - delbetaling 3 650 000 

Personbil – Asker 625 000 

Røykdykkerkameraer 300 000 

Sum: 5 975 000 

  

Salg:  

Salg av mannskapsbil og personbil  -1 150 000 

Sum salg: -1 150 000 

  

Sum 2024: 4 825 000 

   

  

Sum investeringer 2021 -2024 35  315 000 

 
 

2. Rammebetingelser  
Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldene brannlovgivning, risiko- og 
sårbarhetsanalysen med forebyggende analyse og beredskapsanalyse, samt de økonomiske rammer 
som kommunene tildeler. Det må være samsvar mellom brannordningens forutsetninger og brann og 
redningsvesenets økonomiske rammer.    
 

Lovgivning 
Av brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 fremgår det at brannvesenet skal: 

 gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak, opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker 

 gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

 gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 
transport av farlig gods på veg og jernbane 

 utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
krisesituasjoner 

 være innsatsstyrke ved brann 

 være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 
risiko- og sårbarhetsanalyse 

 etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller utenfor den norske 
territorialgrensen 

 sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
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Selskapsavtalen  
Selskapsavtalen for ABBR IKS fastsetter bl.a. brannvesenets formål og de styrende organers 
sammensetning og oppgaver. De viktigste styringsdokumenter er økonomiplan, handlingsplan og 
budsjett. 
 
Kommunestyrene vedtar selskapsavtalen, risikoanalyse for dimensjonering av brannvesenet og utpeker 
kommunenes representanter til selskapets representantskap, samt fremmer forslag til kandidater til 
styret. Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets 
virksomhet. Det skal utarbeides leieavtaler knyttet til drifts- og vedlikeholdsansvar for disse leieforhold. 
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal 

 velge styremedlemmer med varamedlemmer 

 velge styrets leder og nestleder 

 vedta selskapets mål og strategier 

 behandle regnskap, budsjett og økonomiplan 

 vedta og avhende større kapitalgjenstander 

 vedta å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller deltakerne 

 vedta selskapets pensjonsordning 

 fremme forslag til endringer i dimensjonering av brannvesenet, herunder øke med vaktlag mv. 

 velge revisor 

 fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer 
 
Styret skal blant annet:  

 føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten 

 fremme forslag til budsjett og økonomiplan, vedta brannsjefens virksomhetsrapport og fremsette 
godkjent regnskap i revidert stand til representantskapet 

 fremme forslag til endringer i brannordningen (kommunenes dokumentasjon av brannvesen jf. 
brann- og eksplosjonsvernloven § 10.) 

 avgi innstillinger til representantskapet 

 inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke gjøres av representantskapet 
 
Brannsjefen har det brannfaglige ansvaret etter delegert myndighet.  Brannsjefen forestår den daglige 
ledelsen av selskapet og skal følge de instrukser, retningslinjer og pålegg styret har gitt. 
 
I henhold til selskapsavtalen skal investeringskostnader og driftsutgifter i selskapet fordeles mellom 
deltakerne med et grunnbeløp fra Asker kommune (ca 8,5 millioner kroner i 2021) og resterende utgifter 
i samsvar med kommunenes eierandeler som igjen bestemmes av deres folketall. Kommunene har like 
mange stemmer i styret og representantskapet. 
 
Fordelingsnøkkel mellom eierkommunene  
Fordeling av investeringskostnader og driftsutgifter skal vurderes hvert 2. år (1.januar i partallsår). 
Grunnlaget for fordeling skal være et grunnbeløp fra Asker kommune og deretter kommunenes folketall. 

           

År Asker Bærum Samlet % Asker % Bærum

2021 94 751 127 468 222 219 42,64 57,36

2022 95 448 128 213 223 661 42,68 57,32

2023 96 141 129 017 225 158 42,70 57,30

2024 96 808 129 806 226 614 42,72 57,28  
Tallene er hentet fra SSB Tab 11668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Nasjonale mål i henhold til St. meld. 35 Brannsikkerhet:  
 

 Færre omkomne i brann  
ABBRs hovedstrategi for å nå dette målet er fortsatt oppfølging av NOU 2012:4 Trygg Hjemme - 
Brannsikkerhet for utsatte grupper. De viktigste tiltakene vil fortsatt være å følge opp avtalene 
med kommunene med særlig fokus på forhåndsbestemte og effektive systemer for behandling 
av enkeltsaker. Fra 2022 vil brannvesenet selv utføre boligtilsyn. Dette vil forhåpentligvis 
effektivisere vårt arbeid med både å lokalisere hvem som er utsatt for å omkomme i brann og 
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hvordan vi får økt deres brannsikkerhet. Forøvrig vil kampanjer som «komfyrvaktkampanjen», 
«røykvarslerens dag» og liknende også bidra i til færre omkomne. 

 

 Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier 
ABBR følger opp bygninger og områder med uerstattelige kulturhistoriske verdier særskilt ved 
blant annet registering som særskilt brannobjekt og etterfølgende tilsyn. Fra 2020 følge 
selskapet også opp brannsikkerheten i den tette trehusbebyggelsen i Holmsbu som står på 
riksantikvarens lister over verneverdig tett trehusbebyggelse. Dette er et krevende arbeid som 
forutsetter tett samarbeid med både Aker kommune og huseierne. 

 

 Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner  
ABBR følger opp bygninger og områder med kritiske samfunnsfunksjoner. Vi skal i perioden 
planlegge tilsyn, krav om risikovurdering og å øve på innsatser mot branner og hendelser som 
kan lamme kritiske samfunnsfunksjoner i samarbeid med blant annet kommunene, 
nabobrannvesen, andre nødetater og eiere av infrastruktur. 
 

 Styrket håndteringsevne  
Vi øker kontinuerlig samhandlingsevnen gjennom utarbeidelse av felles rutiner, innsatsplaner 
og gjennomføre felles øvelser med nabobrannvesen, kommunene, andre nødetater samt andre 
som vil delta i katastrofehåndtering. Vi håper de årlige øvelsene mellom brann, politi og helse i 
forhold til pågående livstruende vold (PLIVO) vil komme i gang igjen etter avlysing PLIVO-
øvelser i 2020 pga Koronapandemien. Øvelsene et viktig tiltak for å styrke nødetatenes 
samlede håndteringsevnen. 

 

 Mindre tap av materielle verdier  
Målet skal nås gjennom mer målrettet aktivitet som tilsyn, krav om risikovurderinger, flere 
øvelser i virksomhetene, målrettet opplæring, innføring av nye dataverktøy som effektiviserer 
informasjon om skadeobjektet til varslede enheter samt gjennom flere alarmtilknytninger. 

 
Stortingsmelding 35 Brannsikkerhet, er fra 2009. Arbeidet med å påvirke sentrale myndigheter til å 
vedta å utarbeide en ny stortingsmelding om Brannsikkerhet har startet opp. Vi vet ikke hvilke endringer 
det vil bli gjort eventuell ny stortingsmelding, men det er sannsynlig at blant annet brannvesenets rolle 
som aktør i forbindelse med klimaskapte hendelser vil bli forsterket. 

 

Brannordningen 
Ny dokumentasjon av brann- og redningsvesenet (brannordning) gjeldende fra 1.1.2020 er utarbeidet, 
behandlet og sendt direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DSB). Merknader fra DSB er kvittert ut. 
Brannordningen må revideres fra 2022 når brannvesenet skal overta feietilsynet fra private 
leverandører. 
 
ABBR er tillagt; 

 beredskap mot branner og andre akutte ulykker  
ABBR har særskilt beredskap mot: 

 trafikkulykker både på vei og jernbane 

 innsats for helse og politi når ABBR er først fremme 

 sjøulykker med brannbåt 

 urban redning/tauredning 

 innsats i terreng sommer og vinter 

 akutt forurensing 

 restverdiredning 
Brannforebyggende arbeid - 1 årsverk pr. 10.000 innbygger: 

 tilsyn   

 informasjon 

 feiing (privatisert)/feietilsynet (privatisert/levert av ABBR fra 2022) 

 arbeid rettet mot særskilt utsatte grupper – Trygg Hjemme 
 
Følgende tilleggstjenester utføres av brannvesenet   

 mottak av og utrykninger til, brann-, tyveri-, heis- og tekniske alarmer 

 kontroll av brannkummer og brannhydranter 
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3. SAMFUNNSUTVIKLING   
 

 
Bildetekst: En økende aldrende befolkning betyr også at målgruppen risikoutsatte grupper øker i  
størrelse i årene som kommer. 

 

3.1 Demografisk utvikling, Trygg hjemme – Flere omsorgstrengende 
hjemmeboende  
Gruppen av hjemmeboende omsorgstrengende er fortsatt sterkt voksende. Særlig krevende er det at 
omsorgen er dreid fra institusjonalisering til omsorgstilbud i hjemmet. Samhandlingsreformen fører til at 
stadig flere omsorgstrengende flytter i egen bolig eller bokollektiv. Sannsynligheten for å omkomme i 
brann øker vesentlig med økende omsorgsbehov.  
 

3.2 Samvirke har blitt en del av redningstjenestens grunnpilarer  
Hyppighet og omfang av ekstraordinære natur- eller menneskeskapte katastrofer eller store ulykker 
øker. 22. juli-kommisjonens rapport påpekte mangelfullt samvirke mellom redningsaktørene. Bedre 
samvirke og økt håndteringsevne vil fortsatt kreve tett samarbeid, revisjon av felles rutiner og flere felles 
øvelser med de som aksjonerer mot akutte hendelser samt med kommunenes beredskapsaktører.  
 
Norske brannvesen blir i større grad brukt til både politi- og ambulanseoppgaver, dette medfører at 
brannvesenet ofte må være lenge på skadestedet før politi og helse ankommer. Etter 1.1.2020 må 
selskapet regne med å håndtere flere både politi- og helseoppgaver lenge før de andre nødetatene 
ankommer sør på Hurumhalvøya. 
 
Sentral fagmyndighet for brannvesenet (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap -DSB) peker 
på særlig to konkrete tiltak som bør gjennomføres for å få økt håndteringsevne: 
 
Større nødsentraler  
Konsekvensen av nærpolitireformen er at det skal etableres en felles samlokalisert 110 og 112-sentral 
for Oslo, Asker og Bærum på Grønland i Oslo. Det er ikke fastsatt dato for denne sentralen. Felles, 
midlertidig 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo på Lysaker ble satt i drift 1.3.2017. Denne sentralen er 
utvidet til å dekke Røyken og Hurum fra 1.1.2020. Sentralen skal midlertidig flytte til ny 
hovedbrannstasjon på Bryn i Oslo. Kostnadene ved denne flyttingen vil Oslo dekke, men det kan bli 
økte kostnader for ABBR fordi antall operatørplasser og leieareal vil bli øke. 
 
Større nødetater og felles «nødetatsgrenser»  
Asker og Bærum politidistrikt er slått sammen med Oslo politidistrikt. Felles politidistrikt og felles 110-sentral med 
Oslo har forsterket og utviklet samarbeidet med Oslo brann- og redningsetat (OBRE).  

 

3.3 Ny utdanning for nye utfordringer  
I forslaget til statsbudsjett for 2021 som regjeringen la fram den 7. oktober foreslås det å bevilge 140 
millioner kroner til oppstart av bygging av ny infrastruktur for en offentlig fagskole for brann og redning 
på Tjeldsund i tilknytning til Norges brannskole. Med en slik bevilgning er målet å komme i gang med de 
konkrete byggearbeidene i 2021. Det er da meningen at selve byggearbeidene skal være ferdige 
høsten 2023. Det er planlagt at skolen skal ha 120 studenter forlagt til Tjeldsund og at det i tillegg skal 
være 80 studenter som vil være i praksis i forskjellige brannvesen. 
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Rekruttering av ferdigutdannede brannkonstabler vil ikke kunne skje før to år etter at det første kullet 
har startes sine studier. Når det skjer vil det medføre både faglige og økonomiske endringer for 
brannvesenet. Opplæringskostnader vil bli redusert, men det kan komme økte lønnskrav for 
brannmannskaper. I planperioden må brannvesenet etter all sannsynlighet tilrettelegge for å ta imot 
praksisstudenter. Fagskolen må dekke kostnadene for praksisveilederne som skal tjenestegjøre i det 
enkelte brannvesen, men dette er ikke avklart. Det er ikke satt av midler til tilrettelegging for 
praksisstudenter. 
 
Lederutdanning i brannvesenet er foreslått lagt på høgskolenivå. Det er ikke fattet vedtak om hvor, eller 
når høgskolen skal etableres.  

 

3.4 Trafikkutvikling  
Trafikkbelastningen er høy og økende i Asker og Bærum. Utrykningslederne ved hver brannstasjon skal 
ivareta beredskapen i sitt distrikt på best mulig måte og ta hensyn til de utfordringer som følger med 
stadig høyere trafikktetthet. Brannstasjonene i nord er godt plassert geografisk, sett i forhold til det 
distriktet vi dekker og i forhold til eksisterende veinett. På Hurumhalvøya er det større avstand mellom 
brannstasjonene samtidig som trafikkutviklingen på blant annet Røykenveien og E134 er økende. 

 

3.5 Befolkningsøkning 
Dimensjonering av brannvesen er regulert i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. 
For hver økning på 10.000 innbyggere skal brannvesenet øke sin forebyggende innsats med ett 
årsverk. For hver økning på 70.000 innbyggere skal brannvesenet øke sin beredskapsmessige innsats 
med ett innsatslag (4 brann-mannskaper i helkontinuerlig skift). Forventet innbyggertall i Asker og 
Bærum kommuner medføre ikke forskriftsmessig bemanningsøkning i planperioden. Administrativ 
kapasiteten i alle avdelinger må imidlertid vurderes. 

 

3.6 Pensjonsalder 
Det er fortsatt stort press på særaldersgrensene i Norge. Det kan være at det blir høyere pensjonsalder 
for blant annet utrykningsmannskaper, men det vil antagelig ikke skje i denne planperioden. Høyere 
pensjonsalder vil kunne gi ABBR nye utfordringer med å tilrettelegge for brannmannskaper i 
utrykningstjenesten som ikke lenger oppfyller helsekravene for røykdykkere.  

 

3.7 Miljøavtrykk  
Kravet til å velge miljøvennlige løsninger for alle deler av virksomheten, inklusiv å fase ut fossilt drivstoff, 
har også blitt viktig for norske brannvesen.  

 

4. SÆRSKILTE UTFORDRINGER 2021-2024 
 

 
Bildetekst: Bildet er tatt våren 2020 i forbindelse med spredning av Covid-19 og ble postet  
på Facebook for å være med å spre budskapet som gikk viralt i sosiale medier «Alt blir bra».  
Bildet illustrerer både utfordringene vi som brannvesen og som nasjon stod ovenfor i forbindelse  
med pandemien, men det illustrere også kulturbygning. 
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4.1 Kulturbygning 
Arbeide med å etablere ABBR har vært ressurskrevende og har medført uro i organisasjonen. Det må 
derfor arbeides planmessig for å bedre arbeidsmiljøet i perioden. Det må legges stor vekt på å ta vare 
på, samt utvikle de menneskelige ressursene og den samlede kompetansen som finnes i selskapet. Det 
er kartlagt mange områder som virksomheten må arbeide med i denne planperioden.  
Øverst på listen står 

 Lønnsharmonisering innenfor de økonomiske rammene som selskapet har.  
 
Videre må vi arbeide med blant annet følgende punkter: 

 Utarbeide felles visjon og felles verdier og arbeide med å skape den felles kulturen vi 
visjonen og verdiene skisserer 

 Lederopplæring på både leder og mellomledernivå 

 Opplæring i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for TIU-, AMU- 
representanter, hovedverneombud og ledere 

 HMS - opplæring  

 Tettere og hyppigere samarbeid med vernetjenesten 

 Særskilte arbeidsmiljøtiltak i den enkelte avdeling  

 Skape systemtrygghet: Opplæring i dataprogrammer som brukes i ABBR  

 Bedre implementerings- og informasjonsrutiner etter vedtak i viktige utvalg og møter 

 Jevnlige informasjonsmøter med brannsjefen på videokonferanse 

 Presentere ansvarsnivå for representantskapet, styret, ledere, vernetjeneste, AMU-
representanter og tillitsvalgte digitalt. Hvem gjør hva og har hvilket ansvar?  

  

 
 

4.2 Økte krav til endring, omstilling og effektivisering  
Strammere budsjetter som følge av kutt i kommunene gjør at vi må arbeide smartere og mer effektivt 
uten at det går ut over leveransen. Også kravet til dokumentasjon, rapportering og saksutredning øker. 
For brannvesenet medføre dette økt behov for prosjektorganisering for å løse oppgaver, økt behov for 
samarbeid på nasjonalt nivå blant annet for å standardisere, «benchmarke» og lære av hverandre, økt 
krav til kompetanse og krav til alle ansatte om økt endringsvilje og endringstakt. 

 

4.3 Digitalisering og robotisering  
 

 
Bildetekst: Digitalisering og robotisering  

 
Våre eiere har fremhevet digitalisering som avgjørende for virksomhetsutvikling. Også i brannvesenet 
finnes det mange muligheter i forhold til digitalisering, for eksempel: 
 

1. Effektiv bruk av videokonferansesystem 
2. Overføring av farlig gods, objektsinformasjon og HMS- til bærbare nettbrett i brannbilene 
3. Elektroniske opplæringssystem for teoretisk kompetanseheving 
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4. Aktiv bruk av nye tilgjengelige data som nasjonal statistikk for brann (BRIS), stabsverktøy med 
nye kartapplikasjoner 

5. Robotisering av stadig nye områder i stab (økonomi, budsjett, regnskap, sak/arkiv, lønn, 
personal osv.) 

6. Digitale årshjul og gjøremålsliste for HMS-prosesser og avdelingsvise prosesser 
7. Digitalisere flest mulig tjenester for innbyggerne og virksomheter med mål om å forenkle og 

effektivisere saksgang, meldinger og søknadsprosesser 
8. Videreutvikle arbeidet med benchmarking  
9. Overføring av bygningsdata, lagringsdata, værdata, spredningsmodeller for luft og vann m.m. til 

kartpresentasjon i stabsrom og til skadestedsledelse – er i bruk i 110-sentralen  
10. Overføring av bilder fra drone eller brannhjelmkamera til innsatsledere og 110-sentral 
11. Elektronisk røyk- og kjemikaliedykkerlogging 
12. Eksponeringsregistrering på brannmannskaper via måleutstyr på verneutstyr 
13. Dashbordkamera for å dokumentere utrykningskjøring og eventuell innsats på skadestedet 
14. Overvåking av byområder med varmesøkende kamera for branndeteksjon 
15. Vedlikeholdsovervåkning av kjøretøy og utstyr 
16. Digital rapportering fra kontroll og testing av utstyr med automatisk overføring til avvikssystemet 

 
Brannvesenet arbeider for å ta i bruk digitale løsninger som vurderes som nyttige og hensiktsmessige. 
Punkt 1 anses som implementert. Vi arbeider aktiv med å implementere punkt 2 - 10, mens pkt 11 - 17 
foreløpig ikke er planlagt implementert. 

 

4.4 Miljø  
 

 
Bildetekst: I arbeidet med sertifisering som miljøfyrtårn må vi lage planer  

for hvordan vi best mulig kan spare miljøet, både nå – men også i fremtiden. 

 

Brannvesenet arbeider med å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Resultatet fra dette arbeidet må 
implementeres i planperioden. Det vil antagelig ta flere år før vi kan endre drivstofftype (diesel) og kjøre 
uten kjettinger på de store brannbilene. Når vi får økonomiske rammer til det, må vi vurderer å benytte 
mer miljøvennlige «småbiler». Vi bør også vurdere å si opp avtalen om bruk av privatbil i tjeneste og få 
flere ansatte til å benytte sykkel eller kollektiv transport til jobb der det er realistisk. Dette kan gjøres ved 
tvang, motivasjonstiltak og belønning eller ved f. eks å begrense antall parkeringsplasser og å ta betalt 
for å parkere privatbil. Vi må også gå i dialog med eierne om mer miljøvennlige brannstasjoner. 
 
Øvelser og innsatser inklusiv bruk av skum, må være så miljøvennlige som mulig. Nedbrenning i 
øvelsessammenheng, av hus som skal rives, er avviklet. Videokonferanser må brukes for å spare miljø 
og reisetid. Vi går også stadig over til flere digitale prosesser, og dette reduserer bruk og kast av papir. 

  

4.5 Feiing og tilsyn 
Overtagelse av boligtilsynet fra privat feie- og tilsynsleverandør skal være gjennomført i løpet av 2021. 
Effektiv leveranse av tjenesten må prioriteres i planperioden. Boligtilsynet må bli en viktig del av det 
forbyggende arbeidet mot privatpersoner. Organisering av feiing og boligtilsyn i fritidseiendommer skal 
gjennomføres i perioden. 
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4.6 Nye brannstasjoner  
 

 
Bildetekst: Den planlagte brannstasjonen skal ligge mellom Bispeveien og Tofte Gård.  
Husk at dette er illustrasjoner og ikke den endelige utforming! 
 
Det skal bygges en ny brannstasjon på Tofte til erstatning for dagens brannstasjon som er etter planen 
skal være ferdig høsten 2022. Den fremtidige brannstasjonsstrukturen i Bærum sannsynligvis bestå av 
en ny brannstasjon på Rud, en ny brannstasjon på Griniveien og en ny brannstasjon på Fornebu. 
Prosjektet med å bygge nye brannstasjoner i Bærum flyttes stadig fremover i tid. Signalene 
brannvesenet nå har fått fra Bærum kommune, er at de nye brannstasjonene skal stå ferdig på Rud i 
2028, på Griniveien i 2030 og på Fornebu i 2032. Alle stasjonene i Bærum skal ha plass til et vaktlag 
med tilhørende fasiliteter (liten stasjon). Funksjonene på dagens Bekkestua brannstasjon skal etableres 
ved en av de andre stasjonene i Bærum (verksteder, lager, slangevask og slangetårn, samt kontorer for 
forebyggende avdeling m.m.).  
 
Det er ikke lagt inn særskilte midler til prosjektoppfølging i forbindelse med nye brannstasjoner i 
planperioden. 

 
 

4.7 Medarbeider – Human Resource  
 

 
Bildetekst: I perioden må blant annet det legges stor vekt på medarbeiderskap,  
god rekruttering og gode arbeidsmiljøtiltak 

 
Utvikling                                                           
I planperioden må det legges stor vekt på medarbeiderskap, samt å utvikle de menneskelige ressurser 
og den samlede kompetansen som finnes i selskapet. Hovedfokusområder vil være: 

 Skape trygghet i form av rolleklarhet og tydelige rolle-forventninger 
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 Kartlegge kompetansekrav i de ulike avdelingene og analysere kompetansen til de ansatte, slik 
at riktig og nødvendig opplæring prioriteres. 

 Bistand til å prioritere arbeidsoppgaver og fordele ressurser for hver enkelt medarbeider 

 Tydeliggjøring og kompetanseheving i forhold til fagleder- og personallederoppgaver 

 Kompetanseoverføring fra brigadeledere og brannmestre til konstabler og aspiranter 

 Spesialisering i beredskapsavdelingen  

 Å gjøre gode og riktige rekrutteringsprosesser  

 Å øke IKT-kompetansen i alle avdelinger  

 Å bygge opp «skyggefunksjoner» til alle i nøkkelposisjoner 

 Å identifisere gode arbeidsmiljøtiltak og foredle disse  

 Å opprettholde et lavt sykefravær 

 
 

4.8 Utvikle samarbeid med andre nødetater og andre organisasjoner  
Det nasjonale målet er økt håndteringsevne. Vi må derfor fortsette å utvikle samarbeidet med 
eksisterende og nye samarbeidspartnere om beredskap, utstyr, kompetanse, planverk og øvelser. 
Samarbeidspartene vil blant annet være: 

 Nabobrannvesen, særlig Oslo brann- og redningssentral som utvarsles fra samme 110-sentral 
som ABBR. 

 Politi og helse  

 Nødsentraler i og utenfor eget varslingsområde (110, 112, 113, HRS, Vegtrafikksentraler) 

 Sivilforsvaret og andre offentlige beredskapsorganisasjoner 

 Eierkommunene 

 Offentlige og private leverandører av vei, vann, strøm, tele og lignende 

 Andre offentlige og private virksomheter m.m. som bergingsselskap, entreprenører og 
skipstrafikk 

 
Krav om økt håndteringsevne medfører også krav om økt intern kompetanse og kapasitet i forhold til 
nye risikoområder. For brannvesenet må særlig kunnskap og innsatsevne mot ledelse av store 
innsatser, samvirke, naturskapte hendelser, terror og farlig gods generelt prioriteres. Øving av nasjonal 
enhetlig innsatsledelse (ELS) må prioriteres i perioden. Det er sannsynlig at Sivilforsvaret i 
Oslo/Akershus vil be om mer lagringsplass til beredskapsmateriell, som følge av utflytting av lokaler på 
Grorud og som følge av etablering økt beredskap i ABBRs distrikt. Dette er noe som må klargjøres i 
forbindelse med planlegging av nye brannstasjoner i Bærum. Dette vil kunne øke det allerede gode 
samarbeidet mellom sivilforsvaret og brannvesenet.   

 

4.9 Utvikle bruk av øvingsanlegget på Isi  
Intern røyk- og kjemikaliedykkeropplæring er helt nødvendig for å opprettholde og heve røyk- og 
kjemikaliedykkerkompetansen. Fordi vi har mer personell som må øves, er det gjort store endringer 
aktivitetsplanen for beredskapsavdeling heltid. Mannskap fra en og en stasjon øver på Isi øvingsanlegg, 
en hel dag for å gjennomføre alle de lovpålagte øvelsene. Øvingsanlegget på Isi er særlig verdifullt i 
forhold til å gjennomføre realistiske og kompetansebyggende øvelser. Anlegget har også blitt leid ut til 
andre nødetater/brannvesen, Norsk brannvernforening og flere private aktører til ekstern opplæring. Vi 
arbeider kontinuerlig for å øke bruken av anlegget, særlig Oslo brann- og redningsetat har ytret ønske 
om samtrening der, noe vi er utelukkende positive til. 

 

4.10 «Benchmarking»  
Brannvesenet må utføre de riktige oppgavene på en riktig måte og kostnadseffektivt. Store deler av vår 
virksomhet er styrt av forskriftskrav. ABBV deltar sammen med 7 andre store brannvesen i et 
benchmarking- og utviklingsnettverk i regi av Samfunnsbedriftene (tidligere KS-Bedrift). Målsettingen 
med utviklingsnettverket er «at deltakerne i løpet av 3 år sammen jobber frem gode styringsindikatorer 
for effektivitet og tjenestekvalitet innenfor brann- og redningstjenestene». Arbeidet har dessverre blitt 
vesentlig forsinket pga Koronapandemien. Arbeidet med å få restartet benchmarkingsprosjektet må 

prioriteres i perioden. 
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4.11 Alarmtjenesten  
 

 
Bildetekst: Bildet er tatt fra gjennomført alarmkampanje høsten 2020 

 
ABBR reduserer kommunenes behov for økonomiske overføringer til brannvesenet med inntekter fra 
alarmtjenesten. Alarmtjenesten bidrar i tillegg til at ABBR redder liv og verdier. 
 
I planperioden vil ABBR fortsatt satse på boligkunder og boligsameier, tilby alarmoverføring fra bedrifter 
og institusjoner samt ta vare på eksisterende kunder slik at brannvesenet kan beholde dagens struktur 
og utnytte de interne ressursene som er til rådighet. Markedets geografiske område er økt, og vi 
arbeider med å øke kunder fra de områder på Hurumhalvøya som kan betjenes fra Røyken 
brannstasjon 
 
Markedsavdelingen skal drifte alarmtjenesten på en best mulig måte både for kunder og ABBR. De skal 
yte god service, levere god kvalitet på saksbehandlingen og alltid være tilgjengelige via kundesenteret.  
 
ABBR har mindre mulighet til å satse, ta risiko og investere i alarmtilbudet enn våre konkurrenter fordi: 

 Vi er en liten aktør med mindre handlingsrom. 

 Alarmtjenesten baseres på restkapasitet i beredskapsavdelingen og er derved ikke vår 
primæroppgave. 

 Vi er stadig truet av sentrale myndigheters ønske om å stoppe brannvesen i å tilby denne 
tjenesten. 

 Vi bruker ikke montører som underleverandør da vi ikke kan ta så stor økonomisk risiko. Vi har 
nylig lyset ut nytt offentlig anbud på å være brannvesenets samarbeidspartner ved montering av 
alarmanlegg.  

 Konkurransesituasjonen for boligalarm er hard med sterke konkurrenter som tilbyr lavere priser 
og rask lansering av nye teknologiske produkter.  

 

4.12 Antall ansatte/mulige avganger   
 

  Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk 

Avdelinger: 2021 2022 2023 2024 

Brannsjef 1 1 1 1 

Stab 7,7 7,7 7,7 7,7 

Forebyggende 25 32 32 32 

Beredskap heltid 112 112 112 112 

Beredskap deltid og HMS 2,3* 2,3* 2,3* 2,3* 

Markedsavdelingen 8 8 8 8 

Sum: 156 163 163 163 
 
* 2 heltidsstillinger og 25 deltidsstillinger 
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Ansatte i beredskap kan gå av med pensjon når de fyller 57 år, men dersom de ønsker det kan de stå i 
jobb til de er 60 år. Det er potensielt mange som kan gå av med pensjon i beredskap i løpet av 
planperioden. Erfaringsoverføring blir derfor særdeles viktig.  

 

5. ØKONOMISK SITUASJON  2021-2024 
 
Våre eierkommuner meldte tidlig i 2020 at de har behov for å redusere kostnadsnivået. Det endelige 
kravet for den kommende 4 års perioden er som følger: 
  

2021 2022 2023 2024 

Bærum kommune  -  57,5% -1,4 -2,3 -3,2 -4,1 

Asker kommune - 42,5% -1,0 -1,7 -2,4 -3,0 

Kutt totalt for ABBR -2,4 -4,0 -5,6 -7,1 

 
 
I forbindelser med eierkommunenes krav om innsparing fattet brannstyre følgende vedtak i sak 
20/20 Krav til innsparing i perioden 2021-2024 - tiltaksplan ABBR: 
 
Brannstyret anbefaler brannsjefens tiltaksplan for innsparing i 2021 og 2022 og forslaget til generelt kutt 
i driftskostnader i 2023 og forslag til økte inntekter i 2023 og 2024. Brannstyret støtter ikke brannsjefens 
forslag om å redusere forebyggende avdeling med en stilling i 2023 slik at ABBR ikke er 
forskriftsmessig bemannet eller tre av de mulige avviklingene av tjenester i 2023: 

 ytterligere redusert bemanning som kan går ut over forskriftskrav 

 utrede felles brannvesen med DRBV 

 samarbeid med OBRE om reduksjon av antall båter i indre Oslofjord 
  
Brannstyret mener at ABBR skal være forskriftsmessig bemannet. Videre er ikke ABBR klar for en ny 
sammenslåingsprosess nå og det er ikke riktig å redusere båtberedskapen i indre Oslofjord, tatt årets 
dramatiske økning i antall drukningsulykker i betraktning. ABBR må buke fond og ta kontakt med eierne 
i forhold til innsparingskrav i 2023 og 2024. 
 
I planperioden er derfor følgende kutt/vekst innarbeidet (gjelder ikke poster merke med gult):  
 

Tiltak:  2021 2022 2023 2024 

Kutt i vikarlønn v/vakante stillinger -1,0    

Kutt i overtid/ekstravakter -0,6    

Kutt i investeringskostnader (ref. besparelse v/utkjøp av 
leasing biler i 2020) 

 
-0,3 

   

Generelt kutt i driftskostnader -0,2 -0,4 -0,4  

Ikke forskriftsmessig bemanning i forebyggende avd.    -1,0  

Økte inntekter -0,3 0,3 -0,2 -0,2 

Avvikling av tjenester m.m.     -1,3 

Sum: -2,4 -1,6 -1,6 -1,5 

 
 

5.1 Inntekter  
 
Alarminntekter 
Vi håper på en positiv vekst i et konkurranseutsatt alarmmarked (særlig på boligalarm) og har  
for den neste 4 års perioden lagt opp til en årlig vekst i abonnementsinntektene på 2,5%. Bærum 
kommune har varslet at de ønsker å si opp sine innbrudds- og heisalarmene fra kommunale bygg i 
løpet av perioden. Dette utgjør ett inntektstap på rundt kr. 1,4 mill. Dette er innarbeidet i tallmaterialet.  
 
Inntekter i forbindelse med unødige utrykninger er justert noe ned basert på erfaringstall.  
 
Andre inntekter 
Asker kommune har informert om at de fra 1.1.2021 ønsker å utføre vaktmestertjenester og oppfølging 
av teknisk drift på Røyken rådhus, samt hjulskift på kommunale biler selv. Dette innebærer ett 
inntektstap på rundt kr. 0,65 mill. Det gledelige er imidlertid at vi har inngått en avtale med Asker 
kommune om tilsyn av kummer og hydranter i området «gamle» Røyken kommune fra 01.09.2020. 
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Dette utgjør en inntekt på rundt 0,25 mill., i tillegg har Asker kommune knyttet sine heisalarmer (kr. 0,18 
mill.) i kommunale bygg til ABBR.  
 
Vi har videre lagt inn en forventning om blant annet å kunne fortsette med følgende typer 
inntektsbringende oppgaver:  
 

 service på nøkkelbokser 

 saksbehandlingsgebyr ved fyrverkerisalg 

 service på terrenggående kjøretøy (2 stk Argo) tilhørende Bane Nor 

 utleie av arealer vi ikke benytter (5 leietakere) 
 
Sykelønnsrefusjoner og refusjon ved fødselspermisjoner er basert på erfaringstall fra tidligere år.  
 
Renteinntekter 
Vi har valgt å beholde posten på et jevnt nivå i planperioden.  

 

5.2 Kostnader  
 
Antall årsverk 
Det er ingen endring i antall budsjetterte årsverk i forhold til regulert budsjett 2020 i 2021. 
Organisasjonskartet til ABBR viser at vi har 154,7 årsverk til heltidsstillinger og 2,3 årsverk som gjelder 
deltid beredskap på Tofte. Tallet på 2,3 årsverk inkluderer avdelingsleder deltid/HMS ansvarlig og 
stasjonsmester, begge innehar hver sin 100% dagtidsstilling. Totalt gir dette en organisasjon på til 
sammen 157 årsverk. Da vi har erfaring med at stillinger av ulike årsaker blir stående ubesatte deler av 
året, har vi redusert antall årsverk i budsjettet med 1 årsverk. Det betyr at vi har budsjettert med 156 
årsverk (dette ble også gjort i 2020). 2 av de 156 årsverkene benyttes til oppfølging av feietjenestene i 
Asker og Bærum og blir finansiert av innbyggerne via feieavgiften. Fra 1.1.2022 overtar ABBR 
feietilsynet og det er i den forbindelse lagt inn 7 nye årsverk. Disse vil også bli finansiert av innbyggerne 
via feieavgiften.  
 
Lønn 
Den generelle usikkerheten i økonomien grunnet Koronautbruddet gjør at det for de neste årene er 
ekstra stor usikkerhet knyttet til fremtidige lønns- og trygdeoppgjør. I planperioden er det lagt opp til en 
årlig lønnsøkning (helårsvirkning) på 2,25%.  
 
ABBR følger Hovedtariffavtalen (HTA) og den Sentral Forbundsvis Særavtale (SFS 2404). 
Brannvesenet må regne med generelt større prosentvis økning av lønnsutgifter enn kommunene for 
øvrig. Dette skyldes blant annet følgende forhold: 
 
Store brannkonstabelgrupper som ofte får lønnsøkning på grunn av lavtlønnsløft 
Stadig økning av tillegg for vaktmannskaper ved endringer i både HTA og SFS 2404 
Mange ulike stillingsnivå og sikringsbestemmelser som sikrer ledere høyere lønn enn underordnede 
 
Utrykningsstyrken har siden 1987 fulgt en skiftordning med gjennomsnittlig 42 timers arbeidsuke. 
Sentrale forhandlinger kan medføre redusert arbeidstid for utrykningsstyrken. Dette vil innebære at det 
vil bli nødvendig å etablere en ny skiftordning, hvor man må øke antall brigader/vaktlag fra nåværende 4 
til 5. En slik arbeidstidsendring vil gi store merkostnader. Dette har vi ikke tatt hensyn til i 
planperioden. 
 
Pensjon 
Bærum Kommunale Pensjonskasse (BKP) blir vår nye pensjonsleverandør fra 1.1.2021. For tjenester 
innen kapitalforvaltning har BKP kontrakt med Storebrand Asset Management AS. For 
pensjonsbehandling er kontrakt inngått med Storebrand Pensjonstjenester AS. Aktuartjenestene foretas 
av Gabler mens regnskap utføres av BDO. Pensjonskassen håndterer selv medlemsoppfølging. BKP 
har gitt en indikasjon på premienivået for 2020 og forventer ikke at dette vil endre seg vesentlig i 2021, 
selv om ABBR kommer inn i ordningen.  
Premienivået til BKP ligger på samme nivå som vi har hatt til nå i utjevningsfellesskapet til KLP. KLP 
ville fra 1.1.2021 overføre ABBR til en egen pensjonsordning med ansatte som har aldersgrense 60 år, 
der en eller flere av bedriftens direkte eller indirekte eiere/deltakere ikke har pensjonsordning hos 
forsikringsgiver. Dette ville gitt ett solid hopp i pensjonskostnadene til ABBR. Det er lagt opp til å bruke 
4,6 mill. av premiefondet til oppdekking av pensjon i 202021.   
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ABBR arbeider aktivt for å beholde de ansatte lengst mulig i jobb og har seniorpolitiske tiltak for ansatte 
som kan ta ut AFP. Pensjonskostnadene i planperioden, må sees på som et rundt estimat.  
 
Nytt oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralen 
ABBR vil i 2021 få økte kostnader knyttet til oppdragshåndteringsverktøyet norske 110-sentraler fikk 
sammen med nødnettutstyret. Oppdragshåndteringsverktøy er nødvendig for at 110-sentralene skal 
kunne motta og registrere henvendelser, respondere hensiktsmessig på disse og styre mannskaper og 
utstyr under oppdrag. De økte utgiftene vil bestå av kostnad til lisenser, utgifter til implementering og en 
årlig vedlikeholdsavgift. I tillegg kommer kostnader til oppfølging av avtalen med systemleverandøren. 
Brannsjefen vil komme nærmere tilbake til merkostnader dette innebærer så fort kontrakt er tildelt og tall 
offentlige. Kostnaden er ikke inkludert i langtidsbudsjettet.  
 
Vertskommuneavtalen – grunnbidraget bortfaller 
I tråd med «Vertskommuneavtalen» mellom Oslo kommune og Asker kommune og Bærum kommune 
vedr. felles 110-sentral er kostnadene fordelt etter folketallet fra 2022 (grunnbidraget bortfaller). Dette 
innebærer en besparelse på rundt kr. 5 mill. Det kan være at innsparingen bortfaller helt eller delvis, 
hvis det viser seg at det blir nødvendig med en utvidet vekteropplæring av eget personell og personell i 
110-sentralen, samt behov for økt bemanning i 110-sentralen. 
 
Nødnett 
Rammebetingelsene for nødnettets betalingssystem er angitt i St.prp. nr. 30 (2006-2007) om 
igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett.  ABBR betaler en fast lisensavgift pr. 
radioterminal. På sikt kan det være at lisenskostnader vil bli fordelt i forhold til bruk eller pr. innbygger i 
stedet for pr. terminal. Fordeling etter bruk kan gi reduserte kostnader da politi og helse bruker 
terminalene langt mere enn brannvesenet. Fordeling pr innbygger vil bety en betydelig kostnadsøkning 
for selskapet. Dette har vi ikke tatt hensyn til i planperioden 
 
Husleiekostnader 
Husleiekostnadene antas å øke i takt med KPI som vi har lagt på. 2 % p.a. Det er skrevet i 
intensjonsavtalen mellom Nye Asker kommune og Bærum kommune følgende under punkt 3g: 
«Beregnet husleie for nye og eksisterende brannstasjoner skal baseres på et like-behandlingsprinsipp 
for alle brannstasjoner. Dagens husleienivå er anslått til ca 600-700 kr/m2». Det er avholdt møte mellom 
eierkommunene og ABBR den 28. februar 2020 hvor harmonisering av husleiekontrakter var temaet. Vi 
venter fortsatt på en tilbakemelding fra våre eierkommuner om i husleie for våre 6 brannstasjoner og har 
derfor lagt til grunn at 2020 nivået videreføres i planperioden.  

 
 

5.3 Investeringer  
 
Vi går inn i en 4 års periode med et høyt investeringsbehov. Tidligere ABBV har hatt en utskiftningsplan 
basert på at mannskapsbiler går 6-7 års som «førstekjøretøy» og 6 år som reservekjøretøy. 
Mannskapsbilene selges etter 12-13 år. Vi har imidlertid i vedlagte investeringsplan for ABBR skjøvet 
noe på investeringene som lå inne i økonomiplanen for 2020-2023, slik at belastningen blir noe mindre 
innenfor den kommende 4 års perioden.  
 
3. mars 2020 ble en Norsk Standard for brannbiler lansert. Sverre Junker, leder av beredskap i ABBR 
har vært med i gruppen som har jobbet frem den nye standarden. Standarden skal sikre enklere 
anbudsprosesser og dermed rimeligere brannbiler. Det er lagt opp til en enhetlig design og felles 
funksjonskrav som igjen skal bidra til økt sikkerhet og mer fornuftig ressursutnyttelse. Den norske 
standarden, NS 11060:2019 er blitt en realitet takket være midler fra Det store brannløftet.  
 
I løpet av perioden 2021-2024 er det lagt opp til at 4 mannskapsbiler (Tofte, Bekkestua, Gjettum og 
Fornebu) skal skiftes ut, samt 2 vanntankbiler (Røyken og Asker). Ny standard er derfor svært nyttig for 
ABBR.  
 
2021 
Oppgradering av garderober på Isi øvingsanlegg: Flyttet fra 2020 til 2021. Vi har fått avklart at 
container basert garderobeanlegg er søknadspliktig etter plan og bygningsloven som bygning og 
kommer ikke i mål med dette prosjektet før i 2021.  
 
Farlig gods henger med utstyr: Flyttet fra 2020 til 2021 da arbeidet med å etablere en slik henger har 
stått stille grunnet koronapandemien.  
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Mannskapsbilen på Tofte er 12 år gammel. Den har lav kilometerstand, men bør erstattes med ny 
mannskapsbil. Det anbefales ikke å selge den gamle mannskapsbilen, men at denne inngår som 
reservekjøretøy i ABBR. Ny bil er satt i bestilling hos Egenes Brannteknikk AS og vil bli levert mars 
2021.   
 
Vanntankbilen i Røyken skal erstatte eksisterende vanntankbil (registrert i 2005) som det er behov for 
å skifte ut på grunn av alder, utilstrekkelig utrustning i forhold til blant annet branninnsatser i tunneler 
(Oslofjord tunnelen spesielt). 
 
Røykdykkerutstyr: Det er viktig å få på plass en type røykdykkerutstyr for hele ABBR (per i dag har vi 
2 ulike typer) da mannskapet i utrykningsstyrken flyttes mellom de forskjellige brannstasjonene, som 
følge av fravær, kurs, permisjoner med videre. Vi er i dialog med Oslo brann- og redning (OBRE) da 
OBRE gjennomfører sonderinger i forhold til nytt røykdykkerutstyr. Operativt samband (se neste punkt) 
og røykdykkerutstyr er vårt mest viktige verneutstyr, hvor vi stiller store krav i forhold til blant annet 
kvalitet og funksjonalitet.  
 
Røykdykkersambandet: Det behov for utskifting som følge av flere års bruk. ABBR er i dialog med 
Rogaland brann og redning (RBR), som også skal anskaffe nytt operativt samband med aktivt 
hørselsvern. Det kan være at vi kommer til å gjennomføre anskaffelsen, sammen med RBR.  
 
Hjelmer med lykt: Brannhjelmer har begrenset godkjennelsestid og må følgelig skiftes ut ved jevne 
intervall. 
 
 
2022 
Kommandobil (registrert i 2012): Utskiftingen av kommandobilen har blitt forskjøvet i flere år. Den vil 
være 10 år i 2022 og bør erstattes.  
 
Vanntankbilen i Asker (registrert i 2005) har stått på utskiftingsplanen i flere, men blitt forskjøvet. 
Ytterligere utsettelse av utskiftingen frarådes, da kjøretøyet vil nå en alder hvor chassisleverandør ikke 
vil ha samme servicenivå og servicekrav i forhold til leveranse av deler pga. alder. 
 
Mannskapsbil - Gjettum (registrert i 2017): Chassis betales i 2022 og resten av bilen ved levering i 
2023.  
 
Mannskapsbil - Fornebu (registrert i 2014): Betaling av hele bilen er lagt inn i 2022. Mannskapsbilen 
som byttes ut tar over som reservekjøretøy.  
 
  
2023 
Mannskapsbil - Gjettum (registrert i 2017): Restbetaling (bestilles i 2022). Mannskapsbilen som byttes 
ut tar over som reservekjøretøy. 
 
Mannskapsbil - Bekkestua (registrert i 2017): Chassis betales i 2023 og resten av bilen ved levering i 
2024.  
 
Utskiftingen av Tetra-terminaler er basert på estimert levetid for terminalene og tilhørende  
batterier. 
 
Røykdykkerbil – Tofte (registrert i 2007): Bilen vil være 16 år i 2023 og bør erstattes.  
 
2024 
Mannskapsbil – Asker (registrert i 2017): Chassis betales i 2024 og resten av bilen ved levering i 
2025.  
 
Mannskapsbil – Bekkestua (registrert i 2017): Betaling av hele bilen er lagt inn i 2024. 
Mannskapsbilen som byttes ut tar over som reservekjøretøy.  
 
 
Oppdekking av investeringer ved bruk av disposisjonsfond og ubundet kapitalfond 
ABBR vil ha rundt kr. 25,8 millioner på fond ved inngangen til 2021. Fondene er et resultat av tidligere 
overskudd i ABBV, som selskapet har fått beholde til blant annet fremtidige investeringer. 
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Investeringsbehovet er høyt i den kommende planperioden og det er totalt budsjettert med å bruke 
kr.21,5 millioner til oppdekking av investeringene. Det er behov for å skifte ut vår reserve lift i neste 
planperiode. Det innebærer en kostnad på rundt kr. 9 mill. Vi ser derfor behovet for å ha igjen midler på 
fond til oppdekking også i neste planperiode.  

 

5.4 Totalt behov for rammeoverføringer ABBV/ABBR 
 
ABBR følger budsjettprosessen til eierkommunene noe som medfører at et foreløpig budsjett blir 
presentert for representantskapet i april måned og et endelig budsjett i juni måned. Eierkommunene får 
på den måten den informasjonen de trenger for å legge inn ABBR sitt behov i egne forslag til 
handlingsprogram. Det er enighet mellom ABBR og administrasjonen i eierkommunene om at det er 
viktig med fellesmøter for å diskutere økonomiske rammer før foreløpig og endelig budsjett utarbeides.  
 
I tråd med «Intensjonsavtalen» som er inngått mellom Nye Asker kommune og Bærum kommune er det 
lagt inn at Asker kommune fra og med 1.1.2020, innbetaler et fastsatt grunnbeløp estimert til kr. 8,5 mill. 
per år til driften av nye ABBR. Grunnbeløpet reguleres hvert år i samsvar med den årlige deflatoren i 
kommunesektoren, og er grunnlag for forhandlinger hvert 10. år. Grunnbeløpet er lagt flatt i den 
kommende planperioden. Justering av grunnbeløpet når størrelse på deflatoren er kjent, vil påvirke hva 
eierkommune skal innbetale i rammeoverføringer fremover. 
 
Deltakernes eierandel er fordelt med 42,5% på Asker kommune og 57,5% på Bærum kommune. 
Eierandelene er basert på kommunenes folketall per 1.1.2020 (ref. SSB sin tabell 01222 som viser 
befolkning ved inngangen av 1. kvartal 2020). Denne fordelingen vil endre seg i takt med 
befolkningsutviklingen og skal justeres hvert andre år.  (ref. selskapsavtalens §2).   

 
 

5.5 Fond 
 
ABBR har følgende fond: 
 

 Premiefond (overføres fra KLP til Bærum Kommunale Pensjonskasse 1.1.2021) 

 Disposisjonsfond brann 

 Disposisjonsfond investeringer 

 Ubundet kapitalfond 
 
 
Premiefond KLP pr. 31.10.2020 – kr. 4,7 mill.      
Fondet vil bli overført til Bærum Kommunale Pensjonskasse fra 1.1.2021. Det er lagt opp til å bruke 4,6 
mill. av fondet til oppdekking av pensjonskostnader i 2021.  
 
Disposisjonsfond brann pr 31.10.2020 - kr. 1,7 mill.  
For å kunne dekke kostnader ved uforutsette hendelser relatert til materiell/vedlikehold, samt 
lønnsutgifter i en kortere periode ved langvarige innsatser er det skjermet 1,7 million kroner til dette på 
disposisjonsfond brann. I følge Kommunenes Sentralforbund (KS) er det ikke utarbeidet regler eller 
retningslinjer for størrelse på disposisjonsfond, verken for kommuner, fylkeskommuner eller 
interkommunale selskap.  
ABBR forutsetter at eierkommunene også bygger opp fond for blant annet ekstraordinære innsatser 
som skogbrann. 
 
Disposisjonsfond investeringer – estimert inngangsverdi 1.1.2021 – kr. 21,7 mill.  
Fondet skal være et supplement til ubundet kapitalfond hvor det kan avsettes midler til fremtidige 
investeringer.  
 
Ubundet kapitalfond pr. 31.10.2020 – kr.4,1 mill.  
Fondet kan kun brukes til oppdekking i investeringsregnskapet.  

 

 
5.6 Gjeldsbyrde 
 
ABBR har ingen gjeldsbyrde eller garantiansvar (ikke lov i henhold til selskapsavtalens  
§ 12), og vil derfor heller ikke ha utgifter til renter og avdrag i planperioden. 
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Drifts og investeringsbudsjett - rammeoverføringer 
 

Drifts- og investeringsbudsjett         

Rammeoverføringer 2021-2024 2021 2022 2023 2024 

          

          

Rammetilskudd drift 
-158 967 
930 

-162 694 
680 

-165 980 
482 

-169 755 
112 

Grunnbeløp Asker i henhold til 
intensjonsavtale -8 500 000 -8 500 000 -8 500 000 -8 500 000 

Rammetilskudd drift til fordeling etter 
folketall 

-150 467 
930 

-154 194 
680 

-157 480 
482 

-161 255 
112 

Rammetilskudd investering -3 950 000 -3 590 000 -3 450 000 -2 825 000 

Sum rammetilskudd drift og investering 
-162 917 
930 

-166 284 
680 

-169 430 
482 

-172 580 
112 

          

Endret behov drift fra foregående år -142 306 -3 726 750 -3 285 802 -3 774 630 

Endret behov investering fra foregående 
år -1 175 000 360 000 140 000 625 000 

Sum endret behov fra foregående år -1 317 306 -3 366 750 -3 145 802 -3 149 630 

          

Asker kommune:         

Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -63 948 870 -65 544 867 -66 941 592 -68 546 106 

Grunnbeløp i henhold til intensjonsavtale -8 500 000 -8 500 000 -8 500 000 -8 500 000 

Rammetilskudd investering -1 679 061 -1 526 032 -1 466 521 -1 200 847 

Sum rammetilskudd drift og investering -74 127 931 -75 570 900 -76 908 113 -78 246 953 

          

Endret behov drift fra foregående år -60 480 -1 595 997 -1 396 724 -1 604 515 

Endret behov investering fra foregående 
år -499 467 153 028 59 511 265 674 

Sum endret behov fra foregående år -559 947 -1 442 969 -1 337 213 -1 338 841 

          

Bærum kommune:         

Rammetilskudd drift fordelt etter folketall -86 519 060 -88 649 813 -90 538 891 -92 709 006 

Rammetilskudd investering -2 270 939 -2 063 968 -1 983 479 -1 624 153 

Sum rammetilskudd drift og investering -88 789 999 -90 713 781 -92 522 369 -94 333 159 

          

Endret behov drift fra foregående år -81 826 -2 130 753 -1 889 078 -2 170 116 

Endret behov investering fra foregående 
år -675 533 206 972 80 489 359 326 

Sum endret behov fra foregående år -757 359 -1 923 781 -1 808 589 -1 810 790 
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Langtidsbudsjett drift 2021-2024 
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Investeringsbudsjett 2021-2024 
 

  



26/20 Økonomiplan 2021 - 2024 med handlingsplan 2021 - 20/00759-1 Økonomiplan 2021 - 2024 med handlingsplan 2021 : Vedlegg 1 Økonomiplan 2021-2024 med handlingsplan 2021

 

 
24 

6. HANDLINGSPLAN 2021 
 

6.1 Særskilte utfordringer 2021 
 
Følgende av periodens særskilte utfordringer prioriteres i 2021:  

 Kulturbygning: Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å etablere en felles kultur for 
ABBR. I 2021 må det utarbeides ny visjon og nye verdier for selskapet og lages 
en plan for implementering av dette i det nye selskapet.  

 Effektivisering: Strammere budsjetter som følge av kutt i kommunene gjør at vi 
må arbeide smartere og mer effektivt uten at det går ut over leveransen.  

 Digitalisering og robotisering: Satsingen på digitalisering og robotisering må fortsette. 

 Miljø: Brannvesenet arbeider med å bli miljøfyrtårn. Vi må sertifisere en eller flere for å stå for 
dette arbeidet i 2021.  

 Feiing og tilsyn: Overtagelse av boligtilsynet fra privat feie- og tilsynsleverandør skal være 
gjennomført i løpet av 2021.  

 Nye brannstasjoner: Ny stasjon på Tofte (2021/2022),  

 Medarbeidere: Det må arbeides planmessig for å bedre arbeidsmiljøet i 2021.   
 

6.2 Målstyringsdokumenter 
 

 Utarbeide tertialrapporter og brannsjefens virksomhetsrapport 

 Utarbeidelse av økonomiplan for 2022 – 2025 med budsjett samt handlingsplan for 
2022 

 

6.3 «Benchmarking»  
 
Mål: Utvikling og benytte etablert system for sammenligning med andre 
brannvesen  
 
ABBV deltar sammen med 7 andre store brannvesen i et benchmarking- og utviklingsnettverk i regi av 
KS-Bedrift. Målsettingen med utviklingsnettverket er «at deltakerne i løpet av 3 år sammen jobber frem 
gode styringsindikatorer for effektivitet og tjenestekvalitet innenfor brann- og redningstjenestene». 
ABBR har som mål å få gjenopptatt arbeidet nettverket igjen etter at det ble nedprioritert i alle 
deltakerkommunene pga Koronapandemien. 

 
 

6.4 Forebyggende avdeling  
 
Mål:  Ingen branndøde og ingen «stor-branner»  
 
Delmål forebyggende avdeling 

1. Særskilte satsningsområder 
a. På bakgrunn av funn fra tidligere befolkningsundersøkelse sett i sammenheng med 

statistikk i BRIS for Asker og Bærum skal det særskilt satses på:  
b. å redusere antall kjøkkenbranner (74 i 2019) 
c. å redusere antall branner i søppelkontainer/-kasser (32 i 2019, 59 pr nov 

2020) 
d. Kunnskap om: 

i. krav til røykvarsler (23 % kjenner ikke til kravet om røykvarsler)  
ii. komfyrvakt 
iii. branner i oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel 
iv. oppladbare produkter som f.eks. el-sparkesykler, ståbrett, el-

sykler 
 

2. Virksomheter 
a. Særskilte brannobjekter 

i. Gjennomføre tiltak for 300 prioriterte særskilte brannobjekter med bakgrunn i 
kartlagt risiko. 

ii. Sluttføre risikokartleggingen av de særskilte brannobjektene.  
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iii. Etablere rutiner for å identifisere nye objekter samt vesentlige endringer i 
eksisterende og gjennomføre risikokartlegging og oppfølging av disse.  

3. Andre virksomheter 
a. Gjennomføre befaringer eller annet tiltak for:  

i. dekklager 
ii. eldre lager/produksjonsbygninger hvor virksomheten er ny/oppdelt/endret  
iii. parkeringshus 
iv. campingplasser 
v. båtlager/-opplag 
vi. lager for bobiler og campingvogner  
vii. Kartlegge og identifisere omsorgsboligedigitr samt vurdere tiltak for disse  
viii. Avholde to opplæringskvelder om brannsikkerhet for styremedlemmer i 

boligselskaper (borettslag, sameier o.l.) 
4. Nasjonale og lokale aksjoner 

Delta på nasjonale og lokale aksjoner, herunder nasjonal tilsynsaksjon med farlig stoff og 
avfallsanlegg og politiets tverretatlige tilsynsaksjon 

 
5. Annen saksbehandling 

a. Gjennomføre: 
i. tilsyn med 30 virksomheter og anlegg som håndterer farlig stoff 
ii. saksbehandling av søknader om oppbevaring og salg av 

fyrverkeri 
iii. saksbehandling av henvendelser i byggesaker (vann, vei, 

adkomst) 
 

6. Risikoutsatte grupper  
a. Gjennom minimum 4 møter med kommunenes koordinatorer for utsatte grupper skal 

det 
b. innføres systematiske, målrettede og tilpassede tiltak/aktiviteter/prosjekter for at 

kommunene selv skal settes i stand til å behandle bekymringsmeldingene. Mottatte 
saker i 2019 var 155 og 95 pr oktober 2020.  

c. sørges for økt bevisstgjøring om Trygg Hjemme arbeidet og samarbeidsavtalen internt i 
(nye) Asker kommune.  

d. sørges for samarbeidsavtalenes bestillinger 
e. I samarbeid med kommunene skal vi: 
f. gjennomføre proaktive tiltak for risikoutsatte grupper  
g. sørge for at E-læringsopplegget «livsviktig» gjennomføres av minimum 50% av ansatte 

i Asker kommune som arbeider for risikoutsatte grupper. 
 

7. Feiertjenester 
a. Vi skal sikre at feiertjenesten blir gjennomført som beskrevet i 

eksisterende avtaler gjeldende fra 1.1.2020 (Asker) og 1.3.2020 (Bærum). 
Dette inkluderer utførelse av 8827 tilsyn samt 10151 feiinger i Bærum 
kommune og 7589 tilsyn samt ca 9500 feiinger i Asker kommune (boliger 
og fritidsboliger)..  

b. Det skal gjennomføres minimum 12 kontroller av leverandørene. 
c. Vi skal tilrettelegge for overdragelse av tilsyn med fyringsanlegg fra 

1.1.2022.  
 

8. Befolkningen generelt 
a. Nasjonale kampanjer 
b. Vi skal delta på alle relevante nasjonale kampanjer der DSB har regi eller er 

samarbeidspartnere (Komfyrvaktkampanjen, Brannvernuka, Røykvarslerdagen, Aksjon 
boligbrann m.m.). Der det er hensiktsmessig og mulig søke samarbeid med 
nabobrannvesen eller andre.  

c. Vi skal være synlig for innbyggerne ved minimum fire arrangementer/aktiviteter der 
kommunen er oppdragsgiver. Eksempler på slike type oppdrag er; Sandvika byfest, 
Toftedagene, Åpen brannstasjon. 

d. Vi skal søke samarbeid på arenaer der innbyggeren finnes, for eksempel 
innbyggertorgene og velferdssentrene.  

 
9. Barn og unge 

a. Vi skal tilby brannvernopplæring og bidra til holdningsskapende atferd til: 
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b. alle fem åringer i barnehage 
c. alle fjerde-klassinger i barneskolen 
d. alle tiende-klassinger i ungdomsskolen.  

 
10. Annet 

a. Implementere rutiner for: 
b. bruk av statistikk fra BRIS Ut i det forebyggende arbeidet for avdelingen generelt 
c. bruk av andre verktøy (eks statistikk fra nettsiden/evalueringer av tiltak) enn BRIS for å 

avdekke holdninger og kunnskap i befolkningen 
d. evaluering av det forebyggende arbeidet, inkludert hvordan evalueringen skal 

gjennomføres. 
e. Etter branner som har hatt eller kunne fått alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø 

eller materielle verdier skal vi evaluere om det forebyggende arbeidet har hatt ønsket 
effekt. 

f. Kunnskap om innovasjonsmetoden Behov-Løsning-Test skal videreutvikles og 
forankres med ressurspersoner i den enkelte seksjon.  

g. Vurdere, og eventuelt innføre, nytt fagsystem for å registrering av forebyggende 
aktiviteter generelt og tilsynsaktivitet spesielt. 

h. Utarbeide og implementere strategi for kanal- og målgruppesatsing for www.abbr.no og 
selskapets Facebook-side. 

i. Digitalisere tiltak for målgrupper der det er hensiktsmessig. 

 
 
6.5 Beredskap  
 
Mål: Ved branner og akutte ulykker skal utrykningsstyrken være underveis for å 
hjelpe (forspenningstid) innen 60 sekunder i tidsperioden 07-23 og 90 sekunder i 
tidsperioden 23-07, etter mottatt alarmmelding. For deltidsstyrken på Tofte, som 
vil bli en del av ABBR 1.1.2020, er tilsvarende mål om 4 minutter forspenningstid 
på dagtid og 6 minutter på kveld og natt. 
 
Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for 
rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, 
næringsparker og konsentrerte industriområder. 
Innsatstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter i tettstedet. 
 
Ingen ulykker eller alvorlige nesten ulykker i forbindelse med utrykning, innsatser eller øvelser. 
 
 
 
Delmål beredskapsavdelingen 
 
 

11. Gjennomføre produktivitetsfremmende tiltak, med avklaring og avgrensninger som vil medføre 
færre sideforflytninger og mindre tap av produktiv tid 

 
12. Gjennomføre lederopplæringskurs for underbrannmestere, brannmestere og brigadeledere 

 
13. Gjennomføre kranførerkurs  

 
14. Gjennomføre båtførerkurs for brann- og redningsbåten som er stasjonert på Fornebu 

 
15. Gjennomføre vedlikeholdstrening med utrykningskjøring for våre sjåfører 

 
16. Gjennomføre re-godkjenning av vektere 

 
17. Purre på mottak av jordingsutstyr for T-bane fra Sporveien, og gjennomføre opplæring og 

overta jordingsansvaret for T-bane i ABBRs distrikt 
 

18. Purre på mottak av jordingsutstyr til jernbane fra Bane Nor, gjennomføre opplæring og plassere 
utstyret på Røyken brannstasjon 
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19. Innføre evalueringsteknikk og erfaringslæring som konsept 
 

20. Arbeide aktivt med å få etablert felles nøkkelsystem for veibommer i Røyken og Hurum distrikt, 
slik det er etablert i «gamle» Asker og Bærum.  

 
21. Få etablert garderobe, toalett og dusjfasiliteter på Isi øvingsanlegg 

 
22. Etablere kompetanse/leksjonsbank med fag presentasjoner 

 
23. Videreføre arbeidet med å legge beredskapsplaner og innsatsplaner inn i Locus 

 
24. Vurdere og teste ut innkomne tilbud på nytt operativt samband med aktivt hørselsvern, innstille 

leverandør og inngå kontrakt 
 

25. Gjennomføre offentlig utlysing av nytt røykdykkerutstyr, vurdere innkomne tilbud, innstille 
leverandører og inngå kontrakter 

 
26. Gjennomføre offentlig utlysing av nye vanntankbiler, vurdere innkomne tilbud, 

innstille leverandører og inngå kontrakter 
 

27. Gjennomføre offentlig utlysing av nye mannskapsbiler, vurdere innkomne tilbud, 
innstille leverandører og inngå kontrakter 

 
28. Gjennomføre og videreutvikle operativ ledertrening på ulike nivå 

 
29. Gjennomføre kurs i medarbeidersamtaler for ledere av beredskapsavdelingen  

 
30. Utarbeide og gjennomføre årlig øvingsplan for deltid 

 
31. Gjennomføre egne tilrettelagte ledertreningsøvelser for utrykingsledere deltid 

 
32. Gjennomføre intern opplæring av nye mannskpaer i henhold til læreplan fra Norges brannskole 

(NBSK) 
 

33. Etablere ny stasjon Tofte, planlegges ferdigstilt i 2022 

 
 
 

6.6 Markedsavdeling 
 
Mål: ABBR skal bidra med å redusere kommunenes behov for overføringer med 
inntekter fra alarmtjenesten. Alarmtjenesten skal i tillegg være med å bidra til at 
ABBR redder liv og verdier. Vi skal fortsatt satse på boligkunder og 
boligsameier, tilby alarmoverføring fra bedrifter og institusjoner samt ta vare på 
eksisterende kunder slik at ABBR kan utnytte de interne ressursene som er til 
rådighet. 
 
 
Delmål markedsavdelingen 2021 
 

34. Oppnå abonnementsomsetningen på kr 29,0 mill, 
 

35. Planlegge og implementere endringer i forbindelse med ny rammeavtale med nye 
installatørfirmaer og nye alarmanlegg som nye tekniske tilpasninger og testing, nye 
rammebetingelser og priser samt nye rutiner og saksbehandling. Vi må utarbeide oppdatert 
kommunikasjon, markedsføring m.m.  

 
36. Gjennomføre tiltak for å opprettholde og videreføre et godt arbeidsmiljø og arbeidsklima på 

avdelingen samt videreføre det godt samarbeidet med andre avdelinger.  
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37. Harmonisere abonnementsprisen for boligsameier fra Røyken brann og redning (RBR) og Sør-
Øst 110 som er besluttet skal gå over flere år. Sluttføre øvrige oppgaver i forbindelse med RBR 
sine kunder.   

 
38. Effektivisere og digitalisere saksbehandlingen, oppgaver og prosesser, spesielt i forbindelse 

med oppgradering av Transfire 8 Alarm. 
 

39. Sørge for å levere kvalitetsmessig god saksbehandling ved testing av alarmsignaler. 
 

40. Planlegge og gjennomføre kompetansekartlegging - og utvikling i avdelingen. 
 

41. Sørge for å gjennomføre kvalitetsmessig god saksbehandling. Respondere på skriftlige 
henvendelser senest innen 48 timer. Alltid være tilgjengelige på kundesenteret mellom kl 8-15 
(inklusiv lunsj, møter etc). 

 

42. Planlegge og gjennomføre to boligalarmkampanjer. 
 
 
 

6.7 Stab 
 
Mål: Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal,  
arkiv/saksbehandling, ikt, budsjett, regnskap og rapportering. 
 
 
Delmål stab: 
 

43. Etablere et introduksjonsprogram/kurs for brukere (attestanter/anvisere) av 
web-utgaven til regnskapssystemet som viser mulighetene som finnes.  

 
44. Løpende se på mulige digitaliseringsprosesser som kan effektivisere våre fagområder (arkiv, 

lønn, HR, regnskap, økonomi, ikt)  
 

45. Gå gjennom struktur i GAT Turnus for å bedre datasikkerhet og tilgangsstyring men samtidig 
beholde effektiv bruk av systemet. 

 
46. Planlegge elektronisk uttrekk fra arkivkjernen Documaster for oversendelse til arkivdepot.  

 
47. Utarbeidet bestandsoversikt over arkivmateriale som finnes i papir, samt overlevere 

arkivmateriale vedrørende tidligere Bærum brannvesen og Asker brannvesen til de respektive 
eierkommuner.  

 
48. Innhente tilbud på lederutviklingskurs og gjennomføre kurs for ledergruppene i ABBR. 

 
49. Kartlegge kompetansekrav per avdeling med tilhørende gap-analyse. Vurdere mer effektive 

digitale systemer for å kartlegge og utnytte kompetanse. 
 

50. Arbeide med å øke mangfoldet i ABBR, særlig ved se på prinsipper for rekruttering og fokusere 
på mangfolds ledelse. 

 
51. Opplæring innenfor informasjonssikkerhet og selskapets fagsystemer. 

 
52. Bidra til økt bruk av videokonferanser og -møter for å redusere miljøpåvirkning og samtidig 

effektivisere arbeidshverdagen. 
 

53. Sørge for miljøvennlige innkjøp og investeringer (i samarbeid med stasjonsmester). 
 

54. Tydeliggjøre og avklare IKT-stillingens ansvarsområder. Identifisere systematiske oppgaver 
innenfor ansvarsområdet. 
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6.8 Helse, miljø og sikkerhet   
  
Mål:   
ABBR skal arbeide aktivt for å forebygge ulykker, nestenulykker og 
helseskader. Vi skal skape et trygt arbeidsmiljø med høy trivsel. Driften skal 
påvirke ytre miljø minst mulig. Helse, miljø og sikkerhet skal planlegges og 
prioriteres høyere enn produksjon av tjenester og økonomi. 
 
Fokusområder og mål for 2021: 
 
Kultur:  
Skape en ny og felles kultur i det nye brannvesenet, som bidrar til et godt arbeidsmiljø for alle ansatte i 
ABBR.  Det må derfor arbeides planmessig for å bedre arbeidsmiljøet i perioden. Det må legges stor 
vekt på å ta vare på, samt utvikle de menneskelige ressursene og den samlede kompetansen som 
finnes i selskapet. 
Delmål:  

55. Opplæring onboarding 
56. Opplæring roller og samarbeid; vernetjeneste, tillitsvalgte og ledere 
57. Tettere samarbeid AG og Vernetjeneste, minimum 1 møte pr. halvår 
58. Ny visjon og nye verdier   
59. Gjennomføre jevnlige kartlegginger av arbeidsmiljøet for å sikre at vi til enhver tid har fokus på 

positive og konstruktive tiltak for best mulige prestasjoner og samarbeid.  
 

 
Sykefraværsoppfølging: 
Proaktiv tilnærming til sykefraværsoppfølgingen; tidligere kontakt og avklaring, fokus på dokumentasjon 
av tilretteleggingsmuligheter og oppfølging.  
 
Delmål: 

60. Jobbe aktivt for økt nærvær og at samlet sykefravær ikke blir høyere enn i 2009 (3,2%) 
 

 
Lederopplæring ift lederrollen, medarbeiderskap og personaloppfølging 
 
Delmål: 

61. Gjennomføre lederutviklingskurs 
62. Utarbeide lederstrategi for ABBR med fokus på «hverdagsledelse», ikke operativ ledelse.  
63. Økt bevissthet og kompetanse om mangfoldsledelse 

 
 
Kompetanse  
 
Delmål: 

64. Systematisk kartlegging kompetanse 
65. Gjennomføre gap-analyse 

 
 
Innarbeide gode rutiner for revisjon og internkontroll av vårt HMS-system 
Delmål: 

66. Utarbeide gode statistikker som viser våre innkomne meldinger, avvik og forbedringsmeldinger 
på en slik måte at organisasjonen kan lære av det og redusere faren for ulykker og skader.  

67. Holdningsskapende arbeid for å øke forståelsen av viktigheten av å melde avvik.  
 

 
Miljø 
Delmål: 

68. Forberede ABBR til å kunne bli Miljøfyrtårn. 
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Systematisk HMS-oppfølging 
Delmål:  

69. Ingen skader som medfører personskade og fravær. 
70. Reduksjon av øvrige skader sammenlignet med året før. 
71. Følge opp handlingsplan for BHT.  
72. Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg.  
73. Gjennomføre vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg og følge opp avvik og erknader. 
74. Følge opp forfallslisten.  
75. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte.  
76. Sørge for at HMS settes på dagsorden i alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter. 
77. Utarbeide handlingsplan for AMU 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


