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Møteprotokoll fra brannstyremøte 02.11.16 

 

 

Saksbehandler:  Therese Grøtterud Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/592    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks 08.12.2016 

 

Innstilling: 
 

Godkjenning av møteprotokoll fra brannstyremøte 02.11.16 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

  

Vedlegg:  Møteprotokoll – brannsyremøte – 02.11.16 

 

 

 

Anne Hjort 

Brannsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Økonomiplan 2017 - 2020 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/587    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks 08.12.2016 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å innby representantskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

Representantskapet fastsetter ABBV’s Økonomiplan 2017-2020 slik den er presentert i 

denne sak. 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Følgende fremkommer av Lov om interkommunale selskaper: 

§ 20. Økonomiplan  

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den 

skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige 

planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og 

gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 

prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse 

i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over 

selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter 

og avdrag i planperioden.  

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om økonomiplanens innhold.  

 

Vedlagt følger forslag til økonomiplan for ABBV IKS for perioden 2017-2020. Planen har i 

tillegg til lovfestet innhold også en tekstdel som beskriver rammebetingelser, 

samfunnsutvikling og utfordringer de neste 4 årene. Økonomiplanen er grunnlag for 

budsjettarbeid og utarbeidelse av årlige handlingsplaner. 

 

Økonomiplanen bygger på foreløpig langtidsbudsjett 2017 – 2020 vedtatt av 

representantskapet den 17.06 2016 i sak 13/2016. Det er kun foretatt interne 

omdisponeringer som gir mindre avvik fra langtidsbudsjettet, men ikke innebærer endringer 

i behov for overføringer fra eierkommunene. 

 

 

 

Fremtidig felles 110-sentral med Oslo kan gi endringer i tallene i Økonomiplanen. 
 
 
 
 

Vedlegg:  

Økonomiplan 2017 - 2020 



  Sak 41/16 

 

 Side 5 av 11   

 

 



  Sak  42/16 

 

Side 6 av 11 

Handlingsplan 2017 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/586    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks 08.12.2016 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret vedtar brannsjefens forslag til handlingsplan for 2017. 
 

 

 
 

Saksutredning: 

Etter selskapsavtalen skal styret vedta handlingsplan for brannvesenet.  I handlingsplanen 

finnes en oversikt over brannvesenets oppgaver og rammebetingelser, samt hvilke 

styringsdokumenter som regulerer brannvesenets virksomhet og rollefordelingen mellom 

aktørene. Videre finnes de mål avdelingene vil arbeide mot i 2017. 

 

Brannvesenets visjon er videreført. Nasjonale mål er gjengitt slik de er formulert i 

Stortingsmelding nr. 35 - Brannsikkerhet. Mål og delmål er utarbeidet av hver enkelt 

avdeling og lagt inn i en felles handlingsplan 

 

Handlingsplan 2017 følger samme mønster som handlingsplan for 2016. Særskilte  

utfordringer i 2017 vil være:  

 

 Fullføre prosessen med å etablere felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo  

 Nye Asker kommune  

 Trygg hjemme. Få standardisert og systematisert oppfølgingssystemet. 

 Trygg på jobb. Gjennomføre vedtatte tiltak ihht anbefaling i prosjektet. 

 Systematisere og planlegge det forebyggende arbeidet etter bestemmelser i forskrift 

om brannforebygging.  

 Få svar fra Bærum kommune om fremtidig brannstasjonsstruktur. 

 Øke håndteringsevnen ved å utvikle samarbeidet med andre nødetater og 

nabobrannvesen. 

 Utnytte ressursene effektivt (KPI og benchmarking)  
 
 

Vedlegg:  

Handlingsålan 2017 
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Møteplan for brannstyret - 2017 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/588    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks 08.12.2016 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret vedtar møteplan 1. halvår 2017 som foreslått 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Brannstyret har tidligere valgt å legge møter til onsdager for å unngå de fleste kollisjoner 

som kunne forekomme på andre ukedager. Frekvensen med tre vårmøter passer fortsatt i 

forhold til forventet saksmengde. I tillegg skal representantskapet holde minimum to 

ordinære møter. Årsregnskapet skal avlegges av styret innen 15.02 (ref styresak 

43/2010D), og årsberetning skal behandles innen utgangen av april.  

 

Følgende møteplan foreslås: 

 

Uke 07: onsdag 15.02 Asker  (Årsregnskap) 

 

Uke 16:                       onsdag 19.04 Gjettum       (Brannsjefens 

virksomhetsrapport)  

 

Uke 24:  onsdag 14.06 Bekkestua  (Budsjett 2017) 

  

Alle møter starter kl 18.00 dersom ikke annet er avtalt. 
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Status i arbeidet med ny felles 110-sentral med Oslo 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/589    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks 08.12.2016 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
Brannsjefen orienterer i møtet 
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Mulighet for e-faktura for alarmkundene 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/590    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks 08.12.2016 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 

I Budstikka 29.november sto det en artikkel om «Ekstra Alarmgebyr». Som informasjon til 

styret vedrørende denne saken ønsker brannsjefen å formidle følgende fakta:   

 

ABBV krever at alarmoverføring fra nye alarmanlegg skal være basert på GPRS eller annen 

digital overføring. Det skal være overvåket overføring med varsling til kunde ved brudd. 

Overføringen skal være overvåket minimum hver 25. time. Ref. offentlig anbud.  AddSecure 

leverer dette.  

Det er installatørfirmaene vi har anbudsavtale med som monterer alarmanleggene. Det er 

også de som bestiller overvåket alarmoverføring på vegne av kunden. Kunden har direkte 

avtale med AddSecure. Tjenesten koster kr. 48,- pr måned. 

AddSecure har til nå sendt ut papirfaktura (en gang i året på kr. 576,-) hvor de har lagt på et 

fakturagebyr på kr. 45,-. AddSecure tilbyr ikke e-faktura eller autogiro til privatkunder. 

Dette er bakgrunnen til at en kunde har tatt kontakt med Budstikka. 

ABBV har nå fått tilbakemelding på at Addsecure vil sette i gang en prosess med å kunne 

tilby kunder e-faktura og/eller autogiro i fremtiden. Addsecure har lovet at de vil følge ABBV 

opp på dette. 

I mellomtiden har Addsecure besluttet at de ikke vil kreve fakturagebyr fra noen av ABBV 

sine boligalarmkunder på fremtidige fakturaer. 

I november sendte de ut faktura for 2017 hvor det var inkl. fakturagebyr på kr. 45,-. Hvis det 

er noen kunder som klager på dette, har vi fått bekreftet fra Addsecure at de vil fjerne dette 

gebyret på den fakturaen som allerede er sendt ut. 

Addsecure ønsker at vi henviser alle kunder med spørsmål om dette til Addsecure sin 

kundeservice. 
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Eventuelt 

 

 

Saksbehandler:  Therese Grøtterud Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/203    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks 08.12.2016 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under evetuelt vurdert på møtet. 
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