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Møteprotokoll fra møte i Representantskapet 13.12.16 

 

 

Saksbehandler:  Therese Grøtterud Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/115    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2017 

 

Innstilling: 
 

 
 Godkjenning av møteprotokoll fra møte i Representantskapet 13.12.16 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Vedlegg: Møteprotokoll – Representantskapet – 13.12.16  

 

 

 

 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Styrets årsberetning med regnskap 2016 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/122    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret innbyr representanskapet til å fatte følgende vedtak: 
 

Representantskapet fastsetter på grunnlag av styrets avleggelse, styrets årsberetning 

og årsregnskap 2016 for Asker og Bærum brannvesen IKS. 
 
 

Saksutredning: 

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

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

av representantskapet før 1. mai.  

 

Ingen personer omkom i brann i 2016. 1 person omkom i trafikkulykker.  

 

Driftsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr. 3,3 mill. ABBV fikk i 2016 et negativt 

premieavvik på kr. 1,4 mill. som vil bli reversert i 2017. Mindreforbruket er sammensatt men 

skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader (1 mill.), reduserte kostnader ved kjøp av 

varer og tjenester (1,3 mill.) og økte inntekter/refusjoner (1,5 mill.).  

Det er brukt kr. 5 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av 

pensjonsinnskuddet i 2016. Premiefondet i KLP ble tilført kr 0,9 mill. i renter og overskudd i 

løpet av 2016. Det står kr. 15,8 mill. på premiefondet pr. 31.12.2016.  

  

Investeringsregnskapet viser udisponert finansiering på 1,05 mill. Det er belastet 3 chassis 

til mannskapsbiler som leveres i januar/februar 2017. Videre er det foretatt en ny 

delbetaling på alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8, brukt 0,6 mill. i forbindelse med HMS 

prosjektet ren/skitten sone og innkjøpt en «feiekost» til traktoren på Isi. 1 mannskapsbil, 2 

kursbiler, samt brygge plassen hos DNV er solgt. Salg av mannskapsbil lå inne i det første 

investeringsbudsjettet (ref. representantskapssak 11/2015) men ble tatt ut igjen i regulert 

investeringsbudsjett 1 da vi antok at den ikke ble solgt før i 2017.  

 

Udisponert finansiering i investeringsregnskapet på 1,05 mill. skyldes blant annet forsinket 

levering av 2 av mannskapsbilene som skulle vært levert ultimo 2016, reduserte 

investeringer i forbindelse med prosjektet ren/skitten sone, samt ikke budsjettert salg av 

mannskapsbil.  

 

Disposisjonsfond investering er tilført 6,3 mill. som skyldes et mindreforbruk i 2015 på 2,7 

mill. og et budsjettert mindreforbruk i 2016 på 1,5 mill., samt et amortisert negativt 

premieavvik for 2015 som er inntektsført i 2016 på til sammen 2,1 mill.  
 

Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i 2016 til kr. 0,9 mill. 

Bokført egenkapital pr. 31.12.2016 utgjorde kr 3,4 mill.  
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Vedlegg: 

1. Styrets beretning for 2016 

2. Årsregnskap 2016  

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Disponering av mindreforbruk 2016 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/123    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 

 

Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet for 2016 på kr. 

3 322 911 disponeres i henhold til brannstyrets anbefaling som er gitt i denne sak. 
 

 
 

Saksutredning: 

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

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

betryggende kontroll.  

 

Driftsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr.3 322 911. ABBV har utsatte 2016 

kostnader på til sammen kr. 0,33 mill. som foreslås dekket opp med deler av 

mindreforbruket. Det resterende mindreforbruket på kr. 2 983 496 foreslås overført til 

disposisjonsfond investeringer for oppdekking av blant annet uforutsette 

kostnader/investeringer i forbindelse med ny samlokalisert 110-sentral på Lysaker.  

 

På denne bakgrunn anbefaler styret at årets mindreforbruk i drift disponeres som følger: 

 

Beløp Poster som overføres til regulert driftsbudsjett 2016 Rep. skap 

sak 

Kr. 200 000 Budsjettmidler satt av til innovasjonsprosjekt i 

forebyggende avdeling overføres til driftsbudsjettet for 

2017. 

11/2016 

Kr. 109 415 Rest budsjettmidler drift Isi overføres til driftsbudsjettet for 

2017 til bruk ved oppgradering av ventilasjonsanlegget i 

undervisningsbygget 

11/2016 

Kr.   30 000 Rest budsjettmidler til oppgradering av web sider, samt 

innkjøp av reklameartikler overføres til driftsbudsjettet for 

2017. 

11/2016 

Beløp Poster som skal avsettes på disposisjonsfond 

investeringer 

  

Kr. 2 983 496 Rest mindreforbruk til disposisjonsfond investeringer   
 

 

Udisponert finansiering i investeringsregnskapet på kr. 1 052 597 overføres til ubundet 

kapitalfond. 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Foreløpig budsjett 2018 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/117    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2017 

 

Innstilling: 
 
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak: 
 

På innstilling fra brannstyret vedtar representantskapet de foreløpige budsjettrammene som 
grunnlag for rammetildeling for 2018.  

 

 
 

Saksutredning: 
Bakgrunn 
For å synkronisere selskapets budsjettarbeid med eierkommunenes budsjettprosesser utarbeides og 
behandles foreløpig budsjett for påfølgende år i april. Budsjettet er bygget opp i henhold til forskrift  
nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Forskriftens 
§ 2 sier at budsjettdokumentet skal utformes i hovedposter (vedlegg 1) etter samme oppsett som 
årsregnskapet.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av foreløpig budsjett 2018 ble det 9.3.2017 avholdt fellesmøte med de 
to administrasjonene i våre eierkommuner. Asker var representert ved direktør for kultur og teknikk 
Ragnar Sand Fuglum og hans rådgiver Liv Borgen og Bærum med kommunalsjef for tekniske 
tjenester Jan Willy Mundal, finansforvalter Christian Vegard Dahl og spesialrådgiver økonomi Kai Ole 
Hagetrø. På dette møtet ble tall og forventninger lagt frem fra begge parter. Begge eierkommunene 
var enige om at behovet for økte rammer som ligger i økonomiplanen for 2017-2020 er innenfor 
deres rammer når det gjelder 2018.   
 

DRIFTSBUDSJETT 
Foreløpig driftsbudsjett for 2018 er målt mot driftsbudsjett 2017 (ref. representantskapssak 12/2016).  

 
Driftsinntekter 

 
Salgsinntekter 
For 2018 er det lagt til grunn 3% vekst i alarminntektene. Veksten er beregnet ut i fra alarminntektene 
for 2016, pluss vekst i 2017.  
 
Gebyrer ved unødige utrykninger er holdt på samme nivå som i 2017 budsjettet.  
 
 
Refusjon vedr. feiing (eierkommunene) 
De nye feierkontraktene som gjelder fra 1.1.2016 (Asker) og 1.3.2016 (Bærum) ligger til grunn ved 
budsjettering av refusjon fra eierkommunene vedr. feiing. Da det nå gjennomføres behovsprøvd 
feiing, samt at antall pipeløp fordeles ulikt over fireårsperioden, vil refusjonsbeløpenes størrelse 
fordele seg ulikt fra år til år innenfor en fireårsperiode. Det skal i nær fremtid innføres feiing av 
fritidseiendommer og dette vil sannsynligvis medføre noen budsjettmessige endringer.  
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Andre refusjoner 
Sykelønnsrefusjon er basert på fraværsstatistikk for 2016 som viser et korttidsfravær på 1,2 % og et 
langtidsfravær på 4,1 %. Det er foretatt en reduksjon av posten «refusjon fødselspermisjon».  
 
Refusjon av mva-kompensasjon ligger også under denne posten, men siden det ligger en tilsvarende 
motpost under kostnader påvirker ikke mva-kompensasjon resultatet.  
 

Driftsutgifter 
 
Lønn inkl. sosiale utgifter 
Det er budsjettert med en årlig lønnsvekst på 3,25 % (2,17 % for perioden mai-desember) som er i 
henhold til vår økonomiplan for perioden 2017-2020 (ref. representantskapssak 25/2016).  
 
Det er totalt budsjettet med 125,5 faste årsverk som fordeler seg som følger på de ulke avdelingene:  
 

Avdeling Antall årsverk 

Stab (brannsjef) 1 

Administrasjon 5,7 

Beredskap 94 

Forebyggende   19 

Marked 5,8 

 
I tillegg er det budsjettert med bruk av vikarer i forbindelse med ferieavvikling i beredskap og 
sykefravær i dagtidsstillinger.  
 
Det er ingen større endringer i budsjettene for overtid og ekstravakter.  
 
Det understrekes at det i dette budsjettet ikke er lagt inn et eventuelt behov for «prosjekt» 
lønnsmidler i forbindelse med sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum fra 1.1.2020. 
 
Pensjon er det aller største usikkerhetsmomentet i våre budsjetter og det faktum at KLP ikke sender 
ut prognoser for det påfølgende året før i september gjør det ekstra vanskelig å estimere 
pensjonskostnad for 2018. Vi har vært i kontakt med KLP og bedt om en ny beregning av pensjon for 
2017 hvor det blir hensyntatt at 7 ansatte gikk over til samlokalisert 110-sentral fra 1.3.2017.  
Når vi sitter med en mer korrekt prognose for 2017 vil det også være lettere å gjøre beregninger for 
2018. 
 
Det er i 2018 ikke lagt opp til å bruke av premiefondet til å betale pensjonsinnskudd da det er 
forventet en gevinst ved samlokalisering av ny 110-sentral på rundt 4 mill. fra 2018. Ved å bruke 
gevinsten i drift vil det være mulig å beholde premiefondet utover i tid og dermed unngå store 
endringer i de årlige rammeoverføringene fra eierkommunene. Dette var oppe til diskusjon i møtet 
med eierkommunene 9.3.2017. Det er til informasjon mulig at vi ved å ikke bruke av premiefondet vil 
ende opp med et positivt premieavvik i 2018 som vi må amortisere i 2019.  
 
 
Kjøp av varer og tjenester 
Budsjettpostene under kjøp av varer og tjenester er justert med 2,5% (antatt kpi). 
 
Siden ny felles 110-sentral kun har vært i drift fra 01.03.2017 har vi basert oss på det siste budsjettet 
vi har mottatt fra Oslo brann og redningsetat (OBRE) for 2017 og justert dette opp med 2,5%. Posten 
utgjør 14,3 mill.  
 
 
Overføringer 
Skattebelastningen i forbindelse med våre alarminntekter er holdt på samme nivå som beregnet skatt 
i 2016.  
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Mva-kompensasjon er justert i henhold til kjøp av varer og tjenester.  
 

Kalkulatoriske avskrivninger 
Posten påvirker ikke resultatet da den har en motpost under interne finansposter.  
 
 

INVESTERINGSBUDSJETT 
 
Det er budsjettert med kjøp av ny kommandobil, ny minibuss i 2018 og 4 varmesøkende kameraer til 
våre mannskapsbiler.  
 
I tillegg er det budsjettert med egenkapitalinnskudd til KLP.  
 
Overføringer 
I fordelingen av kostnadene mellom eierkommunene har vi i denne saken brukt fordelingsnøkkelen 
33% på Asker og 67% på Bærum. Denne fordelingen vil endre seg relativt i takt med 
befolkningsutviklingen i de to kommunene. Fordelingsnøkkel skal justeres pr. 1.1.2019. 
 
Ut fra de forutsetningene som er lagt i budsjettet for 2018 trenger eierkommunene å overføre 3,5 mill. 
mer i rammeoverføringer til selskapet enn i 2017.  Dette samsvarer med økonomiplanen for 2017-
2020.  
 
 
Rammeoverføringene fra eierkommunene blir fordelt som følger mellom drift og investeringer: 
 
 

  Drift Investering Sum 

Asker 2017 38 444 197 797 851 39 242 048 

Asker 2018 40 059 260 330 000 40 389 260 

        

Bærum 2017 77 770 557 1 619 879 79 390 436 

Bærum 2018 81 049 626 670 000 81 719 626 

        

Samlet 2017 116 214 754 2 417 730 118 632 484 

Samlet 2018 121 108 886 1 000 000 122 108 886 

Diff samlet 4 894 132 -1 417 730 3 476 402 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 

Vedlegg:  

 

1. Foreløpig driftsbudsjett 2018 

2. Foreløpig investeringsbudsjett 2018 

 

 



  Sak  5/17 

 

Side 9 av 14 

Forlengelse av kontrakt med Buskerud kommunerevisjon 2017 - 2018 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/118    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 

På innstilling fra brannstyret vedtar representantskapet at Buskerud 

Kommunerevisjon IKS tilbys en 2 års forlengelse av kontrakt inngått 19.11.2014 vedr. 

revisjon. Dette innebærer revidering av regnskapsårene 2017 og 2018.  
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
Asker og Bærum brannvesen IKS inngikk den 19.11.2014 en kontrakt med Buskerud 
Kommunerevisjon IKS vedr. revidering av regnskapene for 2015 og 2016. Administrativ avdeling er 
godt fornøyd med samarbeidet og responstid ved behov for konsulentbistand i utfordrende saker og 
ønsker at opsjonen om forlengelse benyttes. Dette innebærer at Buskerud Kommunerevisjon IKS 
utfører revisjon av regnskapsårene 2017/2018.  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Brannsjefens virksomhetsrapport 2016 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/116    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 

Representantskapet tar brannsjefens virksomhetsrapport 2016 til orientering 

 

 

Saksutredning: 

I 2016 nådde vi igjen vårt viktigste mål om at ingen skal omkomme i brann i Asker og 

Bærum. En eldre mann døde som følge av skadene han fikk etter en påkjørsel av bil. 

En av de mest krevende oppgavene i 2016 har vært prosjektet med å etablere en ny felles 

110-sentral på Lysaker, for Asker og Bærum brannvesen og Oslo brann- og redningsetat. 

Arbeidet med å sikre innbyggere i høyrisikogruppene mot å omkomme i brann (Trygg 

Hjemme), har også hatt stort fokus i 2016. 

Driftsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr. 3,3 mill. Mindreforbruket skyldes i 

hovedsak reduserte lønnskostnader (1 mill.), reduserte kostnader ved kjøp av varer og 

tjenester (1,3 mill.) og økte inntekter/refusjoner (1,5 mill.). ABBV fikk i år et negativt 

premieavvik på kr. 1,4 mill. som vil bli reversert i 2017. 

 

Det er brukt kr. 5 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av 

pensjonsinnskuddet i 2016. Premiefondet i KLP ble tilført kr 0,9 mill. i renter og overskudd i 

løpet av 2016. Det står kr. 15,8 mill. på premiefondet pr. 31.12.2016. 

Investeringsregnskapet viser udisponert finansiering på 1,05 mill. som skyldes blant annet 

forsinket levering av 2 av mannskapsbilene reduserte investeringer i forbindelse med 

prosjektet ren/skitten sone, samt ikke budsjettert salg av mannskapsbil.  

 

Antall utrykninger viste en mulig økning fra 4.008 i 2015 til 4.478 i 2016. Dette var en 

økning på 12,1%, sammenlignet med året før. Usikkerheten skyldes omlegging av 

statistikkgrunnlag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Unødige 

brannalarmer (1.400 utrykninger) og innbruddsalarmer (1.269 utrykninger) representerte 

59,6 % av antall utrykninger.  

 

Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 5,3 % i 2016 mot 4,2 % i 2015. 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg:  

Brannsjefens virksomhetsrapport 2016 
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Oppfølging av forvaltningsrevisjon av anskaffelser i Asker og Bærum brannvesen 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/119    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler at representantskapet fatter følgende vedtak: 

 

Representantskapet tar saken til orientering 
 

 

 
 

Saksutredning: 
Revisjonsselskapet BDO har i forbindelse med forvaltningsrevisjon av anskaffelser i Asker og Bærum 
Brannvesen IKS gått igjennom følgende anskaffelser: 
 

Hva som er anskaffet Verdi Valgt leverandør 

Krokløfterbil 2 201 289 Egenes Brannteknikk AS 

Ventilasjon 178 240 Gunnar Karlsen 

Vask og tørketrommel til ren/skitten sone 335 994 Miele AS 

Laget nytt rom for kompressor 177 955 Asker Entreprenør AS 

Montert dør og tak v/inngang til forebyggende  32 815 Asker Entreprenør AS 

Utrykningsklær til nyansatte 140 428 AEO Øst 

 
I henhold til konklusjonen i revisjonsrapporten utarbeidet av revisjonsselskapet BDO (ref. pkt. 8.4 i 
vedlagte rapport) har Asker og Bærum brannvesen (ABBV): 

 ikke utarbeidet protokoll ved anskaffelse av krokløfterbil og signert kontrakt 2 måneder etter 
den nye vedståelesfristens utløp 

 ikke innhentet tilbud fra flere leverandører ved utbedring av ventilasjon og kjøp av 
vaskemaskin og tørketrommel til ren/skitten sone 

 
Følgende innkjøp er kontrollert og foretatt i henhold til gjeldende lovverk:  

 håndverkertjenester ble bestilt i tråd med rammeavtalene kommunene har for denne type 
tjenester ved montering av dør og tak v/inngangen til forebyggende avd.  

 anskaffelse av utrykningsklær til nyansatte ble foretatt under felles rammeavtale i tråd med 
tildelingsmekanismen i avtalen 

 
 
  
ABBV ser behovet for å styrke kunnskapen internt når det gjelder innkjøp og har allerede sendt to 
ledere på KS sitt sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser. Rapporten fra BDO er distribuert til 
ledergruppen og innkjøpere i ABBV. Vi finner funnene i rapporten alvorlig og ønsker å bedre 
kunnskap og rutiner rundt innkjøp i tiden fremover.   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

Vedlegg:  

1) Saksfremlegg 16/8504 – Asker kommunestyre 

2) Forvaltningsrevisjon av anskaffelser – rapport utarbeidet av revisjonsselskapet BDO 
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Fremtidig brannording for Asker og Bærum brannvesen 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/171    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Representantskapets leder foreslår at representantskapet fatter følgende vedtak:  

 

Representantskapet viser til igangsatt utredningsarbeid vedrørende fremtidig brannordning 

for Asker og Bærum. Som referansegruppe for utredningsarbeidet oppnevnes: Leder og 

nestleder i ABBV's representantskap, styreleder i ABBV samt brannsjefen i Asker og 

Bærum. 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 

Det orienteres nærmere om, og argumeneteres for, saken i møtet.  

 

 

 

Terje Albinson på vegne av  

 

Ole Kristian Udnes 

Representantskapets leder 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eventuelt 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/124    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.04.2017 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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