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Asker og Bærum brannvesen IKS 
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Internett: www.abbv.no 
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MØTEINNKALLING 

Utvalg: REPRESENTANTSKAPET I ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 

Møtested: Asker brannstasjon 

Møtedato: 19.12.2017 Tid: 10:00 

Eventuelt forfall meldes til Terje Albinson på e-post: terje.albinson@asker.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 SAKSLISTE 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

Tittel 

18/17 17/413 

Møteprotokoll fra møte i representantskapet 09.06.17 

19/17 17/414 

Valg av representantskapets leder og nestleder 

20/17 17/415 

Valg av styrets leder og nestleder 

21/17 17/416 

Økonomiplan 2018 - 2021 med handlingsplan 2018 

22/17 17/417 

Møteplan 2018 

Orienteringssaker: 

23/17 17/418 

Tertialrapport 2/2017 

24/17 17/419 

Rapport 2 fra Agenda Kaupang – Vurdering av modeller for organisering av 

brann- og redningstjenesten i Nye Asker kommune 

25/17 17/124 

Eventuelt 

Asker, 23.11.17 

Ole Kritsian Udnes Anne Hjort 

Representantskapets leder brannsjef 

sign 
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Møteprotokoll fra møte i representantskapet 09.06.17 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/413    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.12.2017 

 

 

Innstilling: 
 

 
 Godkjenning av møteprotokoll fra møte i Representantskapet 09.06.17 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Vedlegg:  

Protokoll 09.06.17 
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Valg av representantskapets leder og nestleder 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/414    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.12.2017 

 

 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 

Valg av leder og nestleder for representantskapet gjøres i møtet 14.12.2017 

 

 

 
 

Saksutredning: 

Det foretas valg av representantskapets leder og nestleder i samsvar med selskapsavtalens 

§ 8, 2.ledd. 

 

Ifølge selskapsavtalens § 8, 2. ledd velger representantskapet selv sin leder og nestleder 

for 2 år av gangen. Vervene som leder og nestleder alternerer mellom kommunene. 
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Valg av styrets leder og nestleder 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/415    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.12.2017 

  

 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 

Valg av leder og nestleder for styret gjøres i møtet 14.12.2017. 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 

Det foretas valg av styrets leder og nestleder i samsvar med selskapsavtalens § 9, 3.ledd. 

 

Ifølge selskapsavtalens § 9, 3. ledd velger representantskapet styrets leder og nestleder for 

2 år av gangen. Vervene som leder og nestleder alternerer mellom kommunene.  

 

Per Anders Owren fra Asker har vært styrets leder og Hanne Becker Cappellen fra Bærum 

styrets nestleder i de første 2 år av perioden.   
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Økonomiplan 2018 - 2021 med handlingsplan 2018 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/416    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.12.2017 

 

 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 

Representantskapet fastsetter ABBV’s Økonomiplan 2018-2021 slik den er presentert i 

denne sak, og tar handlingsplan 2018 til orientering 
 
 

 

 
 

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. I 

økonomiplanen er det ikke tatt hensyn til at Asker, Røyken og Hurum skal bli en kommune 

fra 2020, da vi ikke vet om ABBV skal slås sammen med Røyken og Hurum eller om det 

skal etableres to kommunale brannvesen. Tall for 2020 og 2021 uten Røyken og Hurum er 

tatt med for at utvikling uten Røyken og Hurum skal være kjent. 

 

Økonomiplanen 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 2018 – 2021 vedtatt av 

representantskapet den 09.06 2016 i sak 13/2017.  
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Etter selskapsavtalen skal styret vedta handlingsplan for brannvesenet. Handlingsplan for 

2018 presenteres i samme dokument som Økonomplan 2017-2021. 

 

Særskilte utfordringer i 2018 vil være:  
 

 Vårt nye brannvesen  

(konsekvenser av at Asker, Røyken og Hurm skal bli en kommune)  

 Trygg hjemme 

 Øke håndteringsevnen ved å utvikle samarbeidet med andre nødetater og 

nabobrannvesen. 

 Utnytte ressursene effektivt (KPI og benchmarking) 
 
 

 

Vedlegg: Økonomiplan 2018 - 2021 med handlingsplan 2018 
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Møteplan 2018 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/417    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.12.2017 

 

 

Innstilling: 
 

Representantskapet fatter følgende vedtak: 

 

Representantskapet foreslår møteplan som foreslått 
 

 

 
 

Saksutredning: 

Brannstyret har foreløpig ikke vedtatt møteplan for 2018. Da det per i dag ikke er noe som 

tilsier vesentlig endring av saksmengde, eller når de formelle sakene skal behandles av 

representantskapet i  2018, anbefales tilsvarende møtestruktur i 2018 som tidligere.  

 

Representantskapet skal holde minst to ordinære møter i løpet av året. Årsberetning og 

regnskap skal behandles innen utgangen av april måned. For at budsjettet for påfølgende 

år skal være behandlet og vedtatt før sommeren har det normalt også vært avholdt et møte 

i juni. Dette bl.a. for å kunne spille inn riktigst mulig behov for rammeoverføringer til 

rådmennene i deres arbeid med handlingsprogrammene. 

   

Forslag til møtetider for representantskapet i 2018:  

 

Uke 17: torsdag 26.04  kl. 10.00 – Asker brannstasjon 

Uke 24: torsdag  14.06  kl. 10.00 – Asker brannstasjon 

Uke 50: torsdag  13.12  kl. 10.00 – Asker brannstasjon 
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Tertialrapport 2/2017 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/418    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.12.2017 

 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 

Representantskapet tar Tertialrapport 2/2017 til orientering. 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 

2017 har hittil forløpt bra i forhold til vår visjon. Ingen har omkommet i brann. En person har 

omkommet i en trafikkulykke. Vi er ikke kjent med at noen har pådratt seg alvorlige skader i 

brann, men vi kjenner til at en person er alvorlig skadet i en trafikkulykke. KPI-mål for 

sykefravær og materiellskader vil ikke bli nådd for 2017, men sykefraværet er redusert i 

forhold til 2016 og ingen av de materielle skadene har vært alvorlige eller kostbare. 

 

Brannvesenet er på vei til å nå de fleste av de oppsatte målene i handlingsplanen for 2017. 

Vi har imidlertid gjennomsnittlig overskridelse på opptil et halvt minutt i mål for utvarslingstid 

til bygningsbrann fra 110-sentralen. Vårt KPI-mål om mindre enn 5 skader på materiell er 

ikke nådd da vi har hatt 7 bilskader så langt. I tillegg har vi hatt et slangebrudd under 

innsats.  

 

Det samlede sykefraværet er redusert fra 6,1% i andre tertial 2016 til 4,7% i andre tertial 

2017. Vårt KPI-mål om å redusere både langtidsfraværet (3,5% i andre tertial 2017 og 4,7% 

i andre tertial 2016) og det egenmeldte fraværet (1,2% i andre tertial i 2017 og 1,3% i andre 

tertial 2016) med 1,5 prosentpoeng kan se ut til å være noe ambisiøst, men vi har en god 

utvikling på langtidsfraværet med en reduksjon på hele 1,2 prosentpoeng fra 2. tertial 2016. 

 

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 4,3 mill. (se vedlegg 1). Det er et sammensatt 

avvik som i hovedsak skyldes økte alarminntekter, økte inntekter i forbindelse med unødige 

utrykninger samt reduserte lønns- og pensjonskostnader. Ved utgangen av 2. tertial viser 

årsprognosen for drift et mindreforbruk på 5,5 mill. Vi bruker 4 mill. av premiefondet vårt til 

oppdekking av pensjonsinnskudd i 2017.  

 

Investeringsregnskapet vises i vedlegg 2. Tre nye mannskapsbiler er satt i drift og 2 

mannskapsbiler er solgt. Det er innkjøpt en brukt vanntank til bruk på krokløftbilen. 

Egenkapitalinnskuddet til KLP ble litt høyere enn forventet. Tilbud på ny snøscooter vil bli 

innhentet fra ulike leverandører i 3. tertial.  Vi håper også å få den siste leveransen på 

alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 i løpet av 3. tertial, slik at saken kan avsluttes.  

 

I 2. tertial har det vært mye fokus på konsekvensene for ABBV av etablering av nye Asker 

kommune.  Asker kommune utreder nå to alternativer: Å opprettholde samarbeidet med 

Bærum i Asker og Bærum brannvesen IKS eller etabler en egen kommunal virksomhet.  
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Etter selskapsavtalens § 13 om organisering av tilsynsfunksjoner, skal brannsjefen holde 

styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og 

personalforhold.   

 

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan 

forberede nødvendige disposisjoner.  Orienteringsplikten oppfylles blant annet gjennom 

tertialrapporter i forhold til målene i årets handlingsplan.     

 

 

 

Vedlegg:  

1) Forenklet tertialrapport 2/2017 

2) Driftsregnskap 2. tertial 2017 

3) Investeringsregnskap 2. tertial 2017 
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Rapport 2 fra Agenda Kaupang – Vurdering av modeller for organisering av brann- og 

redningstjenesten i Nye Asker kommune 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/419    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.12.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 

Representantskapet tar saken til etterretning 
 
 
 

Saksutredning: 

Følgende ble protokollført da brannstyret behandlet saken i sitt møte 02.11.2017:  
 

Behandling: 

Odd Dag Helgesen fra Agenda Kaupang presenterte rapportens innhold for brannstyret. 

Brannstyret hadde flere spørsmål under gjennomgangen samt at det fremkom enkelte 

merknader fra administrasjonen. 

Under debatten var det tydelig at brannstyret støttet beslutningen i rapporten, men det var 

mer diskusjon om begrunnelsene og argumentasjonen om enkelte syn/påstander som 

fremkom fra de personene som var intervjuet.  

De ansattes representanter i styret presiserte at det også er en viss bekymring blant ansatte 

i dagens ABBV. Brannstyret anbefaler at dagens §15 i selskapsavtalen, om at 

eierkommunene har et felles ansvar for å løse problemer som måtte oppstå ved eventuelle 

behov for attføring, retrettstillinger, omplassering, oppsigelser etc som selskapet ikke kan 

løse, videreføres.  

 

Vedtak:  

Brannstyret støtter anbefalingen i Rapport 2 fra Agenda Kaupang om at nye Asker og 

Bærum fortsetter dagens organisering av brann- og redningstjenestene med et 

interkommunalt samarbeid, også etter 2020. 

Brannstyret mener det vil gi et mer slagkraftig og kompetent brannvesen og at det vil være 

uheldig å splitte opp dagens beredskap og fagmiljøer. 

Brannstyret vil spesielt vektlegge at et utvidet IKS, sammenlignet med egne brannvesen i 

nye Asker og Bærum vil gi: 

 bedre utnyttelse av menneskelige og materielle ressurser, herav behov for mindre 

fraværsreserve  

 bedre utholdenhet ved langvarige innsatser, samt større slagkraft i komplekse og 

utfordrende innsatser 

 lettere å gjenopprette beredskap ved langvarige innsatser eller innsatser som legger 

beslag på store deler av utrykningsstyrken 

 en mere robust beredskap ved en større organisasjon  

 større muligheter for øvelser og trening uten å kalle inn frimannskaper 

 økte muligheter for bygging av bredere og mer spesialisert kompetanse gjennom et 

større fagmiljø spesielt i beredskaps- og forbyggende avdeling 

 mer attraktiv i rekrutteringsøyemed 
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 sterkere enhet for forebygging ved stordriftsfordeler og spesialkompetanse 

 dagens brannstasjoner vil tilfredsstille dimensjoneringsforskriften lengre enn om nye 

Asker får eget brannvesen 

 unngår sannsynlig reduksjon i økonomisk resultat fra alarmtjenestene 

 reduserte kostnader til ledelse og administrasjon 

 

Brannstyret er opptatt av å ta godt vare på de ansattes rettigheter og de bekymringer 

som har kommet frem. Brannstyret anbefaler at dagens §15 i selskapsavtalen, om at 

eierkommunene har et felles ansvar for å løse problemer som måtte oppstå ved 

eventuelle behov for attføring, retrettstillinger, omplassering, oppsigelser etc som 

selskapet selv ikke kan løse, videreføres. I denne sammenheng mener brannstyret også 

at et fortsatt felles brannvesen grunnet sin størrelse vil kunne ivareta dette internt i langt 

større grad enn hva to mindre brannvesen vil kunne.    

 

Ved et utvidet IKS ønsker vi å legge opp til en bred og grundig prosess med involvering av 

alle ansatte. Vi ønsker å bygge en ny felles kultur med kompetente, initiativrike og stolte 

medarbeidere. Et arbeid som anbefales iverksatt så snart som praktisk mulig. 
 
 
 

Vedlegg:  

1. Rapprt 2 fra Agenda Kaupang 
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Eventuelt 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/124    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/17 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.12.2017 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
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