
Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

 

Asker og Bærum brannvesen IKS 

P.B. 353, 1372 Asker 

Besøksadresse: Fredtunveien 5 

Internett: www.abbv.no 
 

Org. Nr. 980 358 380 

Bank: 1503 27 76490 

Telefon: 66 76 42 00 

e-post: abbv@asker.kommune.no 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 
 

Møtested: Gjettum brannstasjon   

Møtedato: 17.06.2016 Tid: 10:00 

 

 

Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Leif Frode Onarheim 

Ole Kristian Udnes 
Forfall:   
Varamedlemmer:   
Fra adm. (evt. andre): Anne Hjort, Terje Albinson og Berit Ramstad 

Andre: 

 

Per Anders Owren – brannstyrets leder og Øyvind Rideng – brannstyrets 
nestleder 
Jan Willy Mundal - Bærum kommune 
 
 

Innkalling: Ingen merknader   
Merknader: Ingen merknader   
Behandlede saker:   

 
Underskrifter: 
 
 
 
__________________  __________________ 
Ole Kristian Udnes   Lei Frode Onarheim   
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt 
på møtet. 

 

 

 

 
Gjettum, 17.06.16 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 
10/16 16/319        
 Møteprotokoll fra Representantskapsmøte 28.04.16  
 
11/16 16/282        
 Regulert budsjett 2016 
 
12/16 16/283        
 Budsjett 2017 
 
13/16 16/284        
 Foreløpig langtidsbudsjett 2017 - 2020  
 
14/16 16/312        
 Kjønnsfordeling i styret 
 
15/16 16/72        
 Ny felles 110-sentral med Oslo 
 
16/16 16/67        
 Oppdatert brannordning  
 

 

Orienteringssaker 

17/16 16/286        
 Tertialrapport 1/2016 
 
18/16 16/313        
 Resultater fra, og konsekvenser for ABBV, av sentralt hovedtariffoppgjør 2016 
 
19/16 16/191        
 Brannsjefens virksomhetsrapport 2015 
 
20/16 16/204        
 Eventuelt 
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10/16   

Møteprotokoll fra Representanskapsmøte 28.04.16  

 

 

Innstilling: 
 
Brannstyret anbefaler representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet godkjenner og signerer møteprotokoll fra representantskapsmøte 28.04.16 
 
Behandling: 
 
Vedtak: 
 
Møteprotokoll fra representantskapsmøte 28.04.16 ble godkjent og signert 
 

 

 
 

11/16   

Regulert budsjett 2016  

 

Innstilling: 
 
Brannstyret anbefaler representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar regulert budsjett 2016 slik det er presentert i denne sak 
 
Behandling: 
Representantskapet berømmet den gode kontrollen brannvesenet har på sin økonomi. 
Representantskapet ber om at detaljert budsjett (vedlegg 2) utelates i fremtidige budsjetter da det 
ikke er nødvendig med en så detaljert informasjon for styret/representantskapet for å kunne fatte 
vedtak i budsjettsaker. 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet vedtar regulert budsjett 2016 slik det er presentert i denne sak 
 

 

 
12/16   

Budsjett 2017  

 

Innstilling: 
 
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar budsjett 2017 slik det er presentert i denne sak som grunnlag for 
rammetildelinger for 2017. 
 
Behandling: 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet vedtar budsjett 2017 slik det er presentert i denne sak som grunnlag for 
rammetildelinger for 2017. 
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13/16   

Foreløpig langtidsbudsjett 2017 - 2020  

 

Innstilling: 
 
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett 2017-2020 slik det er presentert i denne sak. 
 
 
Behandling: 
Styrets leder gjennomgikk de viktigste endringene med økonomiske konsekvenser for perioden. 
 
Brannsjefen orienterte om at det er tatt inn et nytt punkt i Hovedtariffavtalen som åpner for at det kan 
opprettes en egen pensjonskasse for virksomheter med særaldersgrense som kan innebære en 
betydelig tilleggsregning for brannvesenet. Nylig er det bekreftet at det er praktisert feil særalders-
grense for ansatte i 110-sentralene noe som også kan medføre en tilleggsregning for 
branannvesen/110-sentraler. Videre er brukerbetalingsmodellen for kostnadsfordelingen av det nye 
nødnettet til vurdering og kan også medføre vesentlige kostnadsendringer for brannvesenet. Disse tre 
forholdene er det pr i dag vanskelig å si noe om når det vil komme noen økonomiske konsekvenser 
av og størrelsen på disse. Brannsjefen må derfor komme tilbake til disse i løpet av 4-årsperioden når 
det foreligger mer informasjon. 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett 2017-2020 slik det er presentert i denne 
sak. 
 
 

 
14/16   

Kjønnsfordeling i styret  

 

Innstilling: 
 
Representantskapet vedtar å skifte ut styrets nestleder Øyvind Rideng med Hanne Becker Cappelen 
slik at styrets kjønnsrepresentasjon blir riktig. 
 
Behandling: 
Representantskapet vil se på vedtektenes innhold vedrørende styrets sammensetning og evt foreslå 
endringer her for å sikre mer fleksibilitet i fremtiden for å unngå en tilsvarende situasjon hvor et 
medlem må byttes ut i perioden.   
 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet vedtar å skifte ut styrets nestleder Øyvind Rideng med Hanne Becker 
Cappelen slik at styrets kjønnsrepresentasjon blir riktig. 
 
 
 

15/16   

Ny felles 110-sentral med Oslo  

 

Innstilling: 
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Brannstyret anbefaler at representantskapet fatter vedtak i møtet 
 
Behandling: 
Styrets leder og brannsjefen orienterte om de forholdene som har falt på plass den senere tiden. 
Blant annet har Oslo akseptert at kostnadsfordelingen fra og med 2022 skal skje etter innbyggertall. 
En slik endring i betalingsmodellen vil bety en betydelig kostnadsbesparelse for Asker og Bærum 
kommuner. 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet tar saken til orientering, og ber om at avtaleutkastet oversendes rådmennene for 
kvalitetssikring med frist 01.09.2016. Representantskapets medlemmer ber om å få kopi av 
oversendelsesbrevene til rådmennene. Samarbeidsavtalen behandles i ekstraordinært 
representantskapsmøte 30.09.2016 kl 09.00 på Asker brannstasjon. 
 

 

 
16/16   

Oppdatert brannordning  

 

 

Innstilling: 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar brannordningen slik den er presentert i denne sak. 
 
Behandling: 
 
 
Vedtak: 
Representantskapet vedtar brannordningen slik den er presentert i denne sak. 
 

 

 
Orienteringssaker 

 

17/16   

Tertialrapport 1/2016  

 

Innstilling: 
 
Brannstyret innstiller på at representantskap tar Tertialrapport 1/2016 til orientering 
 
 
Behandling: 
 
 
 

Vedtak: 
 
Representantskap tar Tertialrapport 1/2016 til orientering 
 

 

 
18/16   

Resultater fra, og konsekvenser for ABBV, av sentralt hovedtariffoppgjør 2016  

 

Innstilling: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet tar saken til orientering 
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Behandling: 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet tar saken til orientering 
 

 

 
19/16   
Brannsjefens virksomhetsrapport 2015  
 

 

Innstilling: 
Brannstyret innstiller på at representantskapet tar brannsjefens virksomhetsrapport 2015 til orientering 
 
 
Behandling: 
Representantskapet berømmet brannvesenet for svært gode resultater på alle sine innsatsområder 
også i 2015, samt en informativ og god virksomhetsrapport. 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet tar brannsjefens virksomhetsrapport 2015 til orientering 
 

 

 
20/16   

Eventuelt  

 
Det fremkom ingen saker til eventuelt 
 

 


	P160010SS
	P160010BS
	P160010BE
	P160010VS
	P160010VE
	P160010SE
	P160011SS
	P160011BS
	P160011BE
	P160011VS
	P160011VE
	P160011SE
	P160012SS
	P160012BS
	P160012BE
	P160012VS
	P160012VE
	P160012SE
	P160013SS
	P160013BS
	P160013BE
	P160013VS
	P160013VE
	P160013SE
	P160014SS
	P160014BS
	P160014BE
	P160014VS
	P160014VE
	P160014SE
	P160015SS
	P160015BS
	P160015BE
	P160015VS
	P160015VE
	P160015SE
	P160016SS
	P160016BS
	P160016BE
	P160016VS
	P160016VE
	P160016SE
	P160017SS
	P160017BS
	P160017BE
	P160017VS
	P160017VE
	P160017SE
	P160018SS
	P160018BS
	P160018BE
	P160018VS
	P160018VE
	P160018SE
	P160019SS
	P160019BS
	P160019BE
	P160019VS
	P160019VE
	P160019SE
	P160020SS
	P160020SE

