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Fravik fra forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen § 3 -2 - ytterligere redegjørelse

Det vises til vår søknad av 01.11.2015 om utsettelse av realisering av ett nytt årsverk i forebyggende
avdeling som følge av økning i folketallet til over 180.000. Det vises også til deres tilsvar av
16.11.2015 hvor det bes om at Asker og Bærum brannvesen (ABBV) redegjør for hvordan de ser på
forholdet mellom forebyggende arbeid og beredskap.
Brannsjefen vil i denne sammenheng presisere at Asker og Bærum brannvesen alltid har hatt stort
fokus på forebyggende arbeid. Forebyggende har alltid vært bemannet etter minimum i
dimensjoneringsforskriften eller høyere. De 4 siste årene har Trygg hjemme arbeidet stått blant de tre
høyst prioriterte oppgavene under særskilte utfordring i ABBV sin handlingsplan.
Videre vil brannsjefen synliggjøre følgende bruk av beredskapsavdelingen i det forebyggende
arbeidet:
1. Fordelt over 4 dager gjennomfører vår beredskapsavdeling en årlig opplevelsesdag på
brannstasjonene for til sammen ca 1.200 femåringer. Dette er en del av et større 5åringsprosjekt vi gjennomfører i samarbeid med barnehagene og hvor bl.a.
Brannvernforeningens Eldar og Vanja undervisningsopplegg benyttes. Dette prosjektet
avsluttes hvert år med et skuespill og ny opplevelsesdag på Kalvøya i Bærum hvor også
beredskapsavdelingen er betydelig involvert.
2. 4 mannskaper fra beredskapsavdelingen er hvert år med på å gjennomføre
brannvernundervisning for barneskolenes 4. og 6. trinn. Denne undervisningen foregår i hele
november som en del av vårt kalenderprosjekt.
3. Beredskapsavdelingen bidrar med de fleste ressursene til gjennomføringen av to åpne
brannstasjonsdager i året som også innebærer mye godt forebyggende arbeid.
4. I forbindelse mad aksjon boligbrann er beredskapsavdelingen med på kveldskontroller i
utvalgte boligområder sammen med forebyggende avdeling.
5. Beredskapsavdelingen gjennomfører sommeraksjoner mot utvendig lagring hvor de ulike
vaktlagene skal kontrollere bl.a. industri- og næringsparker for evt uforsvarlig utvendig lagring
av brennbart materiale. Disse sommeraksjonene har vist å ha en positiv effekt ved at
beredskapsmannskapenes bevissthet om utvendig lagring har økt og de melder også inn
slike tilfeller til forebyggende avdeling i resten av året.
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6. Videre jobber vi aktiv med å tilføre tilpasset forebyggende kompetanse til
beredskapspersonell. Dette gjøres dels ved at det årlig blir gjennomført ulike
informasjonsrunder på vaktlagene med informasjon og oppfordring til brannmannskapene om
å se etter ulike symptomer på uønskede risikoforhold. Dette har særlig dreid seg om Trygg
hjemme forhold den senere tiden, og da dårlige boforhold for arbeidsinnvandrere i
særdeleshet. Videre vikarierer enkelte kvalifiserte ansatte fra forebyggende avdeling i
beredskapsavdelingen i sommerperioden hvor det tidvis kan være vanskelig å drive effektivt
forebyggende arbeid grunnet ferieavvikling blant våre innbyggere. Da deles også
forebyggende kompetanse på en praktisk og formålstjenlig måte som styrker
beredskapspersonell sin forebyggende bevissthet. Disse to forholdene har vi sett tydelige
resultater av de senere årene ved at det jevnlig kommer inn bekymringsmeldinger fra
beredskap til forebyggende vedrørende mangelfull brannsikkerhet.
7. Tilsyn med fyrverkeriutsalg utføres av beredskapsavdelingen alene eller i samarbeid med
forebyggende avdeling.
Uten å ha noen nøyaktige tall på ressursbidraget til forebyggende arbeid fra de over nevnte punktene
så mener brannsjefen at disse bidragene fra beredskapsavdelingen langt overgår det ett årsverk
ekstra på forebyggende avdeling hadde kunnet produsere. Vi har likevel ambisjoner om å få tilført ett
årsverk til forebyggende avdeling i 2017.
Med dette som ytterligere informasjon og argumentasjon for at ABBV driver et tilfredsstillende
forebyggende arbeid mener brannsjefen det er fullt forsvarlig å utsette realiseringen av det 18.
årsverket til 01.01.2017.
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