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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: Asker brannstasjon (flyttet fra Bekkestua brannstasjon av praktiske årsaker)   
Møtedato: 25.04.2017 Tid: 10:00 - 11:30 

 
 
Til stede på møtet 
 

 
Funksjon Navn Møtt for 

Leder 
Nestleder 

Ole Kristian Udnes 
Leif Frode Onarheim 

 

Styrets leder  
Fra adm 
 
 
Andre 

Per Anders Owren 
Anne Hjort 
Terje Albinson 
Berit Ramstad 
Ragnar Sand Fuglum – Asker 
kommune 
Jan Willy Mundal og Christian 
Vegard Dahl – Bærum 
kommune 

 

   

 
 
Underskrifter: 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på 
møtet. 

 
 
 
 
Asker, 25.04.2017 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

 
1/17 17/115        
 Møteprotokoll fra møte i Representantskapet 13.12.16 - Til Representantskapet 

25.04.17 
2/17 17/122        
 Styrets årsberetning med regnskap 2016 - Til Representantskapet 25.04.17 
3/17 17/123        

 Disponering av mindreforbruk 2016 - Til Representantskapet 25.04.17 
4/17 17/117        
 Foreløpig budsjett 2018 - Til Representantskapet 25.04.17 
5/17 17/118        

 Forlengelse av kontrakt med Buskerud kommunerevisjon 2017 - 2018 - Til 
Representantskapet 25.04.17 

6/17 17/116        

 Brannsjefens virksomhetsrapport 2016 - Til Representantskapet 25.04.17 
7/17 17/119        
 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av anskaffelser i Asker og Bærum 

brannvesen - Til Representantskapet 25.04.17 
8/17 17/124        
 Eventueltposter møte i Representantskapet 25.04.17  
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Til agendaen meldte representantskapets leder en ny sak vedrørende utnevnelse av 
medlemmer til referansegruppen for ABBV sine interesser vedrørende 
kommunesammenslutningen Asker, Røyken og Hurum kommuner. 
 
 
1/17   
Møteprotokoll fra møte i Representantskapet 13.12.16  
 

Behandling: 

Det fremkom ingen merknader til protokollen 
 
 
 
Vedtak: 
Representantskapet vedtar møteprotokollen fra møte 13.12.16 

 

 
2/17   

Styrets årsberetning med regnskap 2016  
 

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. 
 

 
Behandling: 
Styrets leder orienterte kort om hovedpunktene i beretningen og presiserte at den aller 
største utfordringen for selskapet i 2016 var forberedelsene, planleggingen og etablering av 
felles 110-sentral med Oslo. Videre har forebygging av kreftfare ved etablering av rene og 
skittene soner vært viktig og sentralt. Styreleder trakk også frem sykefraværet som noe 
høyere enn ønsket, men det er fortsatt meget lavt sammenlignet med gjennomsnittet i 
offentlig sektor.  
 
Vedtak: 

Representantskapet fastsetter på grunnlag av styrets avleggelse, styrets årsberetning 
og årsregnskap 2016 for Asker og Bærum brannvesen IKS. 

 

 

 

 

 

 
3/17   

Disponering av mindreforbruk 2016  
 

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. 
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Behandling: 

 
 
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. 

 

 
4/17   

Foreløpig budsjett 2018  
 

Innstilling: 
 
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak: 
 

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

 
Behandling: 

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

 

 

 
5/17   
Forlengelse av kontrakt med Buskerud kommunerevisjon 2017 - 2018  
 

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.  
 

 
Behandling: 
 
 
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.  

 

 
6/17   
Brannsjefens virksomhetsrapport 2016  
 

Innstilling: 
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Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar brannsjefens virksomhetsrapport 2016 til orientering 
 
Behandling: 

Representantskapet var meget tilfreds med rapporten og synes den er informativ. Videre ble 
brannvesenets resultater i 2016 generelt omtalt som gode, og innsatstidene som 
beredskapsavdelingen leverer ble trukket frem som et eksempel på dette.  
Tabellen med oversikt over feiervirksomhetens arbeid inneholder fortsatt regnefeil som må 
rettes opp. 
 
Vedtak: 
 

Representantskapet tar brannsjefens virksomhetsrapport 2016 til orientering 
 
 

 
7/17   

Oppfølging av forvaltningsrevisjon av anskaffelser i Asker og Bærum brannvesen  
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler at representantskapet fatter følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar saken til orientering 
 

 
Behandling: 

Representantskapet var fornøyd med brannvesenets «ydmyke tilnærming» til de feil som var 
påpekt i rapporten, og at det allerede er gjennomført kompetansehevende tiltak for å 
forebygge tilsvarende feil i fremtiden.   
 
 
Vedtak: 
 

Representantskapet tar saken til orientering 
 
 

 
8/17   

Eventuelt 
 
A. Utnevnelse av medlemmer til referansegruppen 

 
Behandling: 
Representantskapet ønsker å oppnevne en referansegruppe for ABBV i sammenheng med 
kommunesammenslutningen Asker, Røyken og Hurum kommuner  
 
Vedtak: 
 
Representantskapet utnevner følgende medlemmer til referansegruppen for ABBV 

1. Ole Kristian Udnes – representantskapets leder 
2. Leif Frode Onarheim – representantskapets nestleder 
3. Per Anders Owren – styrets leder 
4. Anne Hjort – brannsjef 
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Neste møte ble flyttet fra tirsdag 13.juni til fredag 9.juni kl 10.00 på Lysaker (110-
sentralen) 
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