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Møteprotokoll fra styremøte 08.11.18 
 
 
Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/493    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 06.12.2018 
 
Innstilling: 
 
 
 Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 08.11.18 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteprotokoll 08.11.18 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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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 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

Møtested: Asker brannstasjon   
Møtedato: 08.11.2018 Tid: 18:00 

 
 
Til stede på møtet 
 

 
Funksjon Navn Møtt for 

Leder Erik Tørrissen  
Nestleder Per Anders Owren  
Medlem Lisbeth Sæther Storli  
Medlem Jelrik Nylund-van Berkel  
Medlem Marianne Rieber-Mohn  
Varamedlem Harald Sævareid Marianne Rieber-Mohn 
Medlem Hanne Becker Cappelen  
Medlem Ivar Eriksen  
Medlem Anders Martinsen  
Sekretær Terje Albinson  
Administrasjon Anne Hjort  
Administrasjon Berit Ramstad  

 

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

 
 
 
Asker, 08.11.2018 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

 
48/18 18/447        
 Møteprotokoll fra styremøte 25.09.18  
49/18 18/230        

 Styreinstruks  
50/18 18/442        

 Økonomiplan 2019 - 2022 med handlingsplan 2019  
51/18 18/443        

 Nye brannstasjoner i Bærum  
52/18 18/249        

 Omstillingsavtale  
 
Orienteringssaker 

 
53/18 18/448        

 Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen"  
54/18 18/456        

 Utvikling av sykefravær over tid  
55/18 18/67        
 Eventuelt  
 
 
 
 
 
Det fremkom ingen merknader til innkallingen, men meldt 2 saker til eventuelt: 
A. Status 110-sentralen og de tjenestene de leverer 
B. Status i saken vedrørende varsel om oppsigelse fra KLP  
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48/18   

Møteprotokoll fra styremøte 25.09.18  
 
 

Innstilling: 

 
 Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 22.08.18 

 
Behandling: 

 
Det fremkom ingen spesielle merknader til protokollen 
 
 
 
Vedtak: 

 
 

 Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 22.08.18 

 
 

 

 
49/18   

Styreinstruks  
 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar forslag til styreinstruks som gjeldende styreinstruks for styret i ABBV IKS 
 

Behandling: 

 
Styrets leder ønsket å utsette saken en gang til da han har en del innspill som han vil avklare 
med administrasjonen før neste møte. 
 
 
 
Vedtak: 

 
 

Brannstyret utsatte saken til neste styremøte da det var flere forhold i forslaget som 
styret ønsket revidert. 
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50/18   

Økonomiplan 2019 - 2022 med handlingsplan 2019  
 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret innbyr representantskapet til å fastsette ABBV’s Økonomiplan 2019-2022 slik 
den er presentert i denne sak, og vedtar brannsjefens forslag til handlingsplan for 2019. 
 

 
Behandling: 

 
Styret presiserte igjen sin tidligere forventning om at brannvesenet har fokus på å ta i bruk 
nye digitale hjelpemidler, også innenfor beredskapsavdelingen. Ansattrepresentantene i 
styret orienterte om hva de allerede har tatt i bruk av nye digitale hjelpemidler i beredskap. 
 
Videre ble det store spranget i kostnader fra 2020 av bemerket, og særlig på 
investeringssiden.  
 
Styret stilte også spørsmål ved hvordan det går med styrets forventninger om å etablere et 
system for benchmarking mot andre brannvesen. Brannsjefen orienterte om at ABBV er i et 
spennende utviklingsarbeid sammen med 6 andre store brannvesen, styrt av KS-bedrift, 
vedrørende utvikling av benchmarking for norske brannvesen. Dette arbeidet skal være 
ferdig tidlig i 2019 og da tas i bruk umiddelbart. 
 
 
Vedtak: 
 
 
Brannstyret innbyr representantskapet til å fastsette ABBV’s Økonomiplan 2019-2022 
slik den er presentert i denne sak, og vedtar brannsjefens forslag til handlingsplan for 
2019. 
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51/18   

Nye brannstasjoner i Bærum  
 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anmoder representantskapet om å fremme saken for Bærum kommune 
 

 
Behandling: 
 
Brannstyret ønsker at det gjøres en grundig saksutredning hvor fordelene ved å se alle tre 
brannstasjonene i Bærum under ett omtales hva gjelder beredskapsmessige, økonomiske og 
driftsmessige forhold som fremlegges i neste styremøte.   
 
 
 
 
Vedtak: 

 
Brannstyret ber om en mer detaljert sak til neste møte som også skal danne 
grunnlaget for den dialogen brannsjefen skal føre med Bærum kommune. 
 
 
 

 
52/18   

Omstillingsavtale  
 
 

Innstilling: 
 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 

 
Brannsjefen orienterte i møtet om at partene ikke hadde kommet frem til en omstillingsavtale 
og at det var enighet om gjennomføre prosessene uten en slik avtale. Det vil da være 
bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og avtaleverket som gir «kjørereglene» for samarbeidet 
mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene for etableringen av det nye felles 
brannvesenet. 
 
 
 
Vedtak: 

 
 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 

 
53/18   
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Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen"  
 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 

 
Behandling: 

 
Prosjektleder Sverre Junker orienterte om status og at det så langt er god stemning i «alle 
leire». Styret berømmet det gode arbeidet som så langt er gjort og håper den gode 
stemningen vedvarer videre frem til ABBR er en realitet. 
 
 
 
Vedtak: 
 
 

Brannstyret tar saken til orientering 

 
 

 
54/18   
Utvikling av sykefravær over tid  
 
 

Innstilling: 
 

Styret tar saken til orientering 
 

 
Behandling: 

 
Brannsjefen orienterte om saken, og styret diskuterte tallene og berømmet det lave 
korttidsfraværet spesielt. 
 
 
 
Vedtak: 

 
 

Styret tar saken til orientering 
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55/18   

Eventuelt  
 
 

Innstilling: 

Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 

 
Behandling: 

 
A. Status 110-sentralen og de tjenestene de leverer 
 
Brannsjefen orienterte kort om status sammen med ansattrepresentantene i styret. Det tyder ikke på 
at ABBV får sin egen talegruppe, men det er utført betydelige opplæringstiltak og noen 
rutinetilpasninger som gjør at det fungerer bedre i dag enn tidligere. 

 
B. Oppsigelse fra KLP 
Juristene i eierkommunene har sendt et felles brev til brannsjefen hvor de ber henne sende et brev til 
KLP med et enkelt budskap til KLP om at endringene fra 01.01.2020 er marginale ut over at selskapet 
vokser noe i volum.  

 
 
Vedtak: 
 

 
 Brannstyret tar sakene til orientering 
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Styreinstruks 
 
 
Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/230    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 13.06.2018 
41/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 25.09.2018 
49/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 08.11.2018 
57/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 06.12.2018 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar styreinstruks for Asker og Bærum brannvesen IKS, slik den er presentert 
i denne sak. 
 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Brannstyret fattet følgende vedtak i denne saken i styremøte 08.11.18: 
Brannstyret utsatte saken til neste styremøte da det var flere forhold i forslaget som styret 
ønsket å revidere. 
 
Vedlagt følger revidert forslag til styreinstruks for Asker og Bærum brannvesen IKS. 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til styreinstruks 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 



 
.    

 

 
  
1. Formål 
IKS (ABBV) sin funksjon, oppgaver og ansvar. Ved eventuell motstrid mellom denne 
styreinstruks og Selskapsavtalen, vedtak fattet av representantskapet eller ufravikelige 
bestemmelser i lovgivningen, viker bestemmelsene i denne instruks for disse. 
 
En styreinstruks er en selvpålagt veiledning for hvordan styret skal arbeide. Denne vedtas 
derfor av styret selv.   
 
Styrearbeidet i Asker og Bærum brannvesen IKS skal følge denne styreinstruksen. Styret 
kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen.  
 
Styrets arbeid baseres på visjonen: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i – 
der ingen skal skades eller omkomme i brann 
 
2. Styrets ansvar og oppgaver 
Styrets ansvar og oppgaver følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning, 
selskapsavtalen, fullmakter, vedtak i styret og instrukser gitt fra Representantskapet 
samt denne styreinstruks.  
 
Styret skal som hovedregel behandle alle saker som etter selskapets forhold er av 
uvanlig art eller stor betydning. Nedenfor følger en oversikt over en del av styrets 
oppgaver. Listen er ikke uttømmende. 
 
2.1 Styrets forvaltning av selskapet 
Forvaltningen av selskapet hører under styret. 
 
Styret skal blant annet: 

 føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten 

 fremme forslag til budsjett og økonomiplan, vedta brannsjefens 
virksomhetsrapport og fremsette godkjent regnskap i revidert stand til 
representantskapet 

 fremme forslag til endringer i brannordningen (kommunenes dokumentasjon av 
brannvesen jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 10.)  

 avgi innstillinger til representantskapet 

 inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke gjøres av representantskapet 
 

2.2 Forvaltning og organisering 
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet forøvrig. 
 
Styret skal sørge for en forsvarlig forvaltning og herunder organisering av virksomheten 
inklusiv ansettelse og oppsigelse av daglig leder og utarbeidelse av instruks for denne. 

 STYREINSTRUKS 

for 

 



 
Styret er ansvarlig for å vedta selskapets etiske retningslinjer. Disse skal rulleres 
annethvert år.  
 
2.3 Budsjettering, planlegging og strategi 
Styret fastlegger selskapets overordnede mål og strategi, herunder den overordnede 
forretningsstrategi i tråd med Representantskapets føringer. Innenfor strategiområdet 
skal styret være pådriver for administrasjonen, spesielt innenfor omstruktureringer 
og/eller omlegginger av driften. 
 
Styret skal vedta forslag til selskapets budsjett for neste år og økonomiplan for de neste 
fire år etter forslag fra brannsjefen.  
 
2.4 Økonomisk styring og kontroll 
Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at 
dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
Administrasjonen skal orientere styret minimum hvert tertial om oppnådde resultater og 
utsiktene fremover. Orienteringen kan være i møte. 
 
Styret skal avlegge styrets årsberetning og årsregnskap innen 15. februar til selskapets 
revisor. Styrets årsberetning skal bl.a. gi opplysninger om oppnådde resultater og 
framtidsutsikter. 
 
Styret innstiller til representantskapet vedrørende selskapets investeringsplan under 
behandling av budsjett og økonomiplan, og investeringer som er av uvanlig art eller stor 
betydning. 
 
Når brannsjefen benytter seg av nødfullmakt til akutte investeringer skal styret ved første 
anledning orienteres om dette. 
 
Styret skal sørge for at selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut fra 
risikoen ved, og omfanget av, virksomheten i selskapet. 
 
 
3. Styrets saksbehandling og arbeidsform 
 
3.1 Møteplan, innkalling til styrebehandling 
På siste styremøte hvert halvår skal styre vedta møteplan for kommende halvår. Det skal 
avholdes minimum to møter pr. halvår. For øvrig gjennomføres styremøter etter behov. 
 
Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. 
Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. 
 
Ekstraordinære styremøter innkalles med minst 5 dagers varsel, men styret kan kalles 
inn på kortere varsel dersom sakens natur tilsier umiddelbar styrebehandling. 
 
Styrets medlemmer har plikt til å møte og avgi stemme dersom de ikke har gyldig forfall.  
 
3.2 Inhabilitet 
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen av spørsmål som har særlig betydning for 
egen del eller for noen så nærstående at medlemmet må anses å ha personlige eller 
økonomiske særinteresser i saken. Det samme gjelder for daglig leder. 



3.3 Behandling av saker i styret 
Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan 
forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styremedlemmene og 
daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsberetning og årsregnskap skal alltid 
behandles i møte.  
 
Styrebehandlingen ledes av styreleder. Deltar ikke styreleder, ledes styrebehandlingen 
av nestleder. Deltar heller ikke denne, velger styret selv møteleder blant styrets 
medlemmer. 
 
Daglig leder forbereder sakene for styret med forslag til vedtak, og daglig leder har rett 
og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg med mindre annet er 
bestemt av styret i den enkelte sak. Daglig leder kan ha med andre fra ledelsen i styrets 
møter etter behov og dersom ingen av styrets medlemmer har innvendinger til dette. 
 
Styremedlemmene innkalles pr. e-post med minimum 1 ukes varsel. Saksdokumentene 
skal også være styremedlemmene i hende minimum 1 uke før styremøtene, med mindre 
særlige forhold foreligger. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til vedtak.  
 
Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på styremøtene, skal så snart som mulig 
varsle administrasjonen som innkaller vararepresentanter. Styret er beslutningsdyktig når 
minst halvparten av medlemmene er til stede hvorav minst to er styremedlemmer valgt 
av representantskapet. 
 
Styremøtene holdes for åpne dører, med unntak for personalsaker, saker som omfattes 
av taushetsplikt, saker som berører selskapets konkurranseforhold eller andre spørsmål 
som styret mener bør behandles for lukkede dører. 
 
3.4 Styrebehandling utenfor møte  
Ekstraordinær styrebehandling av enkeltsaker kan gjennomføres når styrets leder 
beslutter det når en sak krever styrets behandling og det ikke er hensiktsmessig å 
avvente til behandling på neste ordinære styremøte.  
Ekstraordinær styrebehandling kan gjennomføres skriftlig dersom styrets leder finner det 
forsvarlig, og gjennomføres i så fall ved at saksbehandlingen kan dokumenteres ved e-
post basert behandling og avgjørelse styremedlemmene imellom. 
Protokolldokumentasjon sendes samtlige styremedlemmer og signering finner sted på 
neste styremøte. Alle som har deltatt i behandlingen skal signere protokollen. Ordinære 
styreprotokoller skal signeres i neste styremøte.  
 
3.5 Innstillinger til representantskapet 
Saker der styret fremsetter forslag til vedtagelse i representantskapet skal som en 
hovedregel behandles av styret i god tid før innkallingen, med styrets forslag, sendes til 
representantskapets medlemmer i henhold til de frister som følger av selskapsavtalen.  
 
3.6  Avtaler med eier eller annen nærstående part av eier 
Styret skal behandle avtaler av betydning mellom selskapet og en eier eller annen 
nærstående av eier er pliktet å utøve aktsomhet for å ivareta likebehandling av eierne. 
 
3.7 Styreprotokoll 
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, 
deltakere og styrets beslutninger. Er styrets beslutning ikke enstemmig skal det angis 



hvem som har stemt mot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning 
kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av de 
medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen godkjennes i neste 
styremøte. 
 
3.8 Taushetsplikt 
Samtlige styremedlemmer har taushetsplikt om fortrolige selskapsforhold de gjøres kjent 
med gjennom saksfremleggene, forhandlingene og avstemningen i styret og dets utvalg.  
 
 
4. STYRETS FULLMAKTER 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.  
 
Styret har gitt daglig leder rett til å tegne selskapets firma, slik at selskapet forpliktes ved 
underskrift av daglig leder. 
 
Selskapet ledes av daglig leder, som har anvisningsrett innenfor rammen av vedtatte 
budsjetter.  
 
 
5. STYRETS ERSTATNINGSANSVAR 
Styrets overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet følger av 
selskapslovgivningen. Styrets medlemmer kan hver og en bli stilt solidarisk ansvarlig for 
skade som de forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt selskapet eller andre under 
utførelsen av sine oppgaver. Selskapet har tegnet styreansvarsforsikring på inntil kr 
15.000.000,-. 
 
 
6. DAGLIG LEDERS OPPGAVER OG PLIKTER OVERFOR STYRET 

 
6.1 Daglig leders oppgaver. 
Daglig leder står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret gir. Daglig leder skal iverksette de vedtak som styret fatter. 
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets art er av særlig art eller 
stor betydning eller uvanlig. Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret 
i det enkelte tilfelle. Styret skal i så tilfelle snarest underrettes om avgjørelsen. 
 
Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lover og forskrifter 
og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 
 
6.2 Daglig leders plikter overfor styret 
Daglig leder skal minst hvert tertial, i møte eller skriftlig, sørge for at styret får 
underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. 
 
Styret eller det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en 
nærmere redegjørelse om bestemte saker. Daglig leder forbereder i samråd med styrets 
leder saker som skal behandles av styret. Saker forberedes og fremlegges slik at styret 
har et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. 
 
 
 
 



7. Rullering av styreinstruksen 
 
Denne styreinstruks er vedtatt av styret den 06.12.2018, og kan endres etter nærmere 
beslutning i styret. 
 
Styreinstruksen skal rulleres hvert annet år i første styremøte etter at representantskapet 
har foretatt styrevalg.  
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Valg av revisor 
 
 
Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/473    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 06.12.2018 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret innbyr representantskapet til å velge BDO som revisor for årene 2019–
2020, med mulighet for forlengelse på 1+1 år. 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Buskerud kommunerevisjon har siden regnskapsåret 2015 vært revisorer for Asker og 
Bærum brannvesen (ABBV). Kontrakten på 2 + 1 +1 år løper ut regnskapsåret 2018 og det 
er derfor nødvendig å få på plass ny kontrakt for den neste 2 års perioden, med mulighet for 
2 års ytterligere forlengelse (2+1+1).   
 
ABBV har innhentet tilbud på revisjonstjenester fra følgende selskaper: 
 

• Buskerud kommunerevisjon IKS  
• KPMG AS (reviderer Hurum kommune per i dag) 
• BDO (reviderer Asker kommune og Røyken kommune per i dag) 

 
 
Evalueringsmetode 
Vi har valgt å vektlegge pris med 70% og kompetanse/erfaring med 30%.  
 
Det er brukt en lineær modell (skala fra 1-6) ved vekting som innebærer at forskjeller i 
poengscore gjenspeiler den prosentmessige forskjellen i pris. Formelen er som følger:  
 
Poeng = maxpoeng *(1-(pris-laveste pris)/laveste pris).  
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Etter vekting av tilbudene ved hjelp av formelen over endte vi opp med følgende resultat:   
     
        

Basert på høyeste karakter = 6 BKRS KPMG BDO  
        

Pris        
Oppnådd poengsum  11,34 9,97 11,88  
Vektes med 70% 7,94 6,98 8,32  

     
Kompetanse og erfaring     
Oppnådd poengsum 5 5 6  
Vektes med 30% 1,5 1,5 1,8  

     
Sum 9,44 8,48 10,12  

     
 
Vi har ved vekting av pris lagt til grunn at det brukes 24 timer i året på attestering av mva-
kompensasjons oppgjøret, samt at vi vil ha behov for 20 rådgivningstimer. Timeantallet er 
basert på erfaringstall fra tidligre år. Når en ser totalpris under ett (honorar, attestering av 
mva-kompensasjon og rådgivning) ligger BKRS lavest i pris for året 2019 og BDO for året 
2020. Samlet for de 2 årene ligger BDO 4,6% lavere i pris enn BKRS og 15,9% lavere enn 
KPMG.  
 
Ved vekting av kompetanse og erfaring ble det brukt en skala fra 1-6. Alle 3 selskapene har 
konsulenter med solid kompetanse og bred erfaring. BDO skiller seg ut fra de andre to 
selskapene i forhold til at de har særlig kjennskap til vurderinger knyttet til kryssubsidiering 
av offentlig virksomhet, noe som er relevant i forhold til våre alarmtjenester.  
 
ABBV ønsker på grunnlag av ovennevnte, å tilby BDO AS, oppdraget som revisor for ABBV. 
Det er ønskelig å gå inn på en kontrakt med en varighet på 2 år med mulighet for forlengelse 
på 1+1 år.  
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag – anskaffelse av revisjonstjenester 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1 GENERELL BESKRIVELSE 

1.1 Om oppdragsgiver 
 

Asker og Bærum brannvesen IKS (oppdragsgiver) er et interkommunalt brannvesen etter 

kommunelovens §27, eiet forholdsmessig av Asker (33%) og Bærum kommuner (67%). I 

2020 blir selskapet utvidet til også å omfatte Røyken brann og redning og Hurum 

brannvesen.  

 

Oppdragsgiver har pr i dag ca. 125 ansatte og er underlagt et styre bestående av politikere 

fra eierkommunene, partipolitisk uavhengige representanter og ansattrepresentanter. Styret 

er igjen underlagt et representantskap med deltagere fra hver eierkommune. Oppdragsgivers 

administrasjon er lokalisert ved Asker brannstasjon. Vi har 4 brannstasjoner, Asker, 

Bekkestua, Gjettum og Fornebu. Fra 1.1.2020 vil vi få 2 brannstasjoner i tillegg, en i Røyken 

og en på Tofte i Hurum kommune. 

 

Selskapets regnskap utarbeides og avlegges etter kommunale regnskapsprinsipper. 

Oppdragsgiver utfører både regnskapsføring og lønn fra A-Å. Selskapet er mva-registrert for 

ordinær mva og mva-kompensasjon. Grunnet inntektsbringende aktiviteter i form av 

alarmtjenester (boligalarmer mv) er også selskapet skattepliktig og leverer selvangivelse. 

Oppdragsgiver benytter Agresso som regnskapssystem og Visma HRM som lønnssystem. 

IKT-tjenester leveres av Asker kommune.  

 

 

Oppdragsgivers kontaktperson er: 

 

Navn: Berit Ramstad 

e-post berit.ramstad@asker.kommune.no 

 

Eventuelle spørsmål skal rettes skriftlig til kontaktpersonen.  

 

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov 

 

Levere revisjonstjenester til oppdragsgiver i samsvar med lov om interkommunale 

selskaper og gjeldende bestemmelser om revisjon av kommuner.  

 

I tillegg til den ordinære revisjonen, vil oppdragsgiver ha behov for gjennomgang og 

attestasjon av mva-kompensasjonsoppgavene, samt veiledning og bistand i 

enkeltsaker. Tidligere år har veiledning og bistand utgjort ca 20 timer.  

 

Oppdragsgiver har ca 11 600 utgående fakturaer, 2 500 inngående fakturaer og 300 

diverse bilag pr år. Mengden bilag vil øke noe fra 1.1.2020 når vi blir et større 

brannvesen. Antall ansatte vil fra 1.1.2020 øke fra ca 125 til ca 200 og vi vil få 

deltidsmannskaper (dagens Hurum brannvesen).  

 



Selskapet vil skifte navn, men beholder sitt nåværende organisasjonsnummer også 

etter 1.1.2020. 

 

ABBV ønsker å inngå en avtale på 2 år f.o.m. regnskapsåret 2019, med mulighet for 

2 års ytterligere forlengelse. 

 

1.3 Tidsfrister 

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:  

 

Aktivitet Tidspunkt 

Tilbudsfrist 19.11.2018 kl. 12:00 

Evaluering  Uke 47 

Valg av leverandør og meddelelse til leverandører 21.12.2018 

Leveranse 2019/2020 

Tilbudets vedståelsesfrist 31.12.2018 

 

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli 

justert.  

 

Oppdragsgivers representantskap skal vedta valg av leverandør. Det går derfor noen 

uker fra tilbudsfrist til valg av leverandør er klart. Møte i representantskapet til 

oppdragsgiver avholdes 20.12.2018.  

 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med øyeblikkelig 

virkning dersom det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn regnes i alle tilfeller 

manglende budsjettmessig dekning for anskaffelsen eller manglende politiske 

vedtak.  

 

2  REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN  

2.1 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 

2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I. 

 

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene 

utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene. 

 

Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er 

mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en 

vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente 

dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud. 

 

 



2.2 Offentlighet og taushetsplikt 

Offentleglova gjelder for allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig 

anskaffelse. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang 

eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller 

drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å 

hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13. 

 

 

3 KVALIFIKASJONSKRAV 

3.1 Skatteattest 

Krav   Dokumentasjonskrav  

Norske leverandører skal ha 

ordnede forhold med hensyn 

til betaling av skatt, 

arbeidsgiveravgift og 

merverdiavgift. 

Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd. 

 

 

3.2 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner   

Krav Dokumentasjonskrav 

Leverandøren skal ha 

erfaring fra sammenlignbare 

oppdrag. 

Kort beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante oppdrag 

i løpet av de siste 3 årene. Referanse for hvert oppdrag skal 

oppgis.  

 

 

4 TILDELINGSKRITERIER 

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom 

pris og kvalitet, basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge: 

 

 

Kriterium Vekt Dokumentasjon 

Pris  

 

70%  Ferdig utfylt prisskjema 

Kompetanse/erfaring 

 Under dette kriteriet vurderes: 

- Kompetanse 

 

 

 

- Erfaring 

 

 

 

30%  

 

Informasjon om revisjonsteamet som vil 

bli benyttet på dette oppdraget.  

 

 

Beskrivelse av tidligere relevant oppdrag. 

Referanse oppgis.   

 



 

 

5  Innlevering av tilbud og tilbudsutforming  

 

5.1 Innlevering av tilbud 

Tilbudet skal leveres per e-post til følgende adresse: abbv@asker.kommune.no med 

kopi til berit.ramstad@asker.kommune.no innen tilbudsfristen. 

 

5.2 Tilbudets utforming 

 

Tilbudet skal utformes i henhold til den disposisjon som følger av dette 

konkurransegrunnlaget. Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og 

avklaringspunkter besvares/belyses, samt dokumenteres i tilbudet. 

 

 

 

 

Tilbud (alle punktene under besvares): 
 
Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 

 

Firmanavn:       

Org.nummer:       

Postadresse:       

Besøksadresse:       

Telefonnummer:         

 

Kontaktperson:       

Telefonnummer:       Mobilnummer:       

E-postadresse:       

 

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av 

konkurransegrunnlaget.  

 

 Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av 

oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen. 

 

 

   

Sted Dato Underskrift 

mailto:abbv@asker.kommune.no
mailto:berit.ramstad@asker.kommune.no


   

  Navn med blokkbokstaver 

 

1) Pris struktur: 

 

 

2019 - ABBV – 125 ansatte/4 brannstasjoner Honorar Timepris 

Revisjon per år   

Attestering av momskomp. oppgave   

Andre oppgaver    

 

Fra 2020 - ABBV – 200 ansatte/6 brannstasjoner Honorar Timepris 

Revisjon per år   

Attestering av momskomp. oppgave   

Andre oppgaver    

 

 

Annet oppdragsgiver bør vite om med hensyn til pristilbudet: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2) Konsulenter som er aktuelle for oppdraget 

Fortell litt om revisjonsteamet dere vil sette på oppdragene beskrevet under punkt 

1.2. 

 

Legges ved tilbudet. 

 

 

 

3) Relevante oppdrag 

Kort beskrivelse av leverandørens mest relevante oppdrag (inntil 3) i løpet av de 

siste 3 årene. Referanse for hvert oppdrag settes opp. 

 

Legges ved tilbudet. 

 

 

 

4) Skatteattest – ikke eldre enn 6 mnd.  

Legges ved tilbudet 
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Regulert driftsbudsjett II 2018 
- Bruk av disposisjonsfond til oppdekking av forventet negativt premieavvik på 3,8 
millioner kroner  
 
Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/474    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 06.12.2018 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert driftsbudsjett II 2018, slik det er 
presentert i denne sak. 
 
 
 
 
Saksutredning: 
I regulert driftsbudsjett for 2018 (ref. styresak 18/18) ble det vedtatt å bruke kr. 12 mill. av 
premiefondet hos KLP til oppdekking av årets pensjonskostnader. KLP kom med et oppdatet 
estimat på pensjonskostnader og forventet premieavvik for 2018 den 13.09.2018. Estimatet 
viser at ABBV kan forvente seg et negativt premieavvik (dvs. en kostnad) på rundt kr. 3,8 
mill. i år. Det skal i tillegg beregnes arbeidsgiveravgift av det negative premieavviket noe 
som medfører en ytterligere kostnad på kr. 0,5 mill. Årets negative premieavvik inkl. 
arbeidsgiveravgift skal amortiseres i 2019, og vil da gi en inntekt på kr. 4,3 mill..  
 
I regulert budsjett II 2018 har vi lagt inn det negative premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift. 
Kostnaden på til sammen kr.4,3 mill. dekkes opp ved å redusere avsetning til 
disposisjonsfond som i regulert budsjett 2018 var på kr.4,9 mill.  
 
Vi vil i regulert budsjett 2019 som legges frem for styret i juni 2019, legge inn avsetning til 
disposisjonsfond tilsvarende det amortiserte premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift (estimert 
til 4,3 mill). Det betyr at vi tilbakefører til disposisjonsfondet de midlene vi nå ber om til 
oppdekking.  
 
Reguleringen av driftsbudsjettet for 2018 som fremmes i denne sak, endrer ikke vårt behov 
for rammeoverføringer fra våre eierkommuner. Dette er kun en justering for å unngå 
merforbruk i 2018. 
 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1: Regulert driftsbudsjett II 2018 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Regulert investeringsbudsjett II 2018 
 
 
Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/491    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 06.12.2018 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett II 2018,  slik 
det er presentert i denne sak. 
 
 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
Brannbåten har hatt samme navigasjonsutstyr siden den ble anskaffet tidlig i 2006. Det 
anses som en lang levetid for denne typen navigasjonutstyr. Fordi det i den senere tid har 
blitt vesentlig dårligere legger brannsjefen frem forslag til et regulert inverteringsbudsjett for 
2018 hvor det samtidig er foretatt noen andre justeringer. 
 
Saksutredning: 
Det nåværende navigasjonsutstyret på brannbåten er utdatert og må byttes ut. 
Navigasjonsutstyret er 13 år gammelt og har ved flere anledninger sviktet, blant annet ved at 
skjermene går i svart, skjermbildet er «bølgete» og vanskelig å lese, samt at kartene viser 
ulike punkter i kartet ved samme innlagte koordinater. I tillegg er utstyret lite brukervennlig 
også med tanke på opplæring, da man trenger mye tid for å bli utlært navigatør. Det er lagt 
inn kr. 225 000,- til oppgradering av utstyret. Det vil bli innhentet 3 tilbud fra aktuelle 
leverandører.  
 
Motorsprøytene som er anskaffet i 2018 ble kr. 43 000,- dyrer enn budsjettert i regulert 
investeringsbudsjett 2018. Endringen er lagt inn i det vedlagte budsjettet 
 
Luftekanaler på Bekkestua brannstasjon som dekker soverom i 2. etg., samt kjøkken avtrekk 
2 etg. og vognhallen skal rengjøres som tiltak i forbindelse med avvik i rapporten til 
Arbeidstilsynet. Rengjøringskostnaden vil bli kostnadsført i drift og budsjettet på kr. 
100 000,- i vedlagte ivesteringsbudsjettt er derfor strøket. Kostnaden i drift vil bli dekket opp 
med ubenyttede nødnett (driftsstøttetjenester) midler avsatt i 2017 regnskapet. 
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Ny motor til brannbåten ble kr. 100 000 billigere enn budsjettert i regulert 
investeringsbudsjett 2018. Budsjettposten er justert ned i det vedlagte budsjettet. 
 
Mva-kompensasjonen er kalkulert feil i det vedtatte regulerte investeringsbudsjettet. Dette er 
korrigert i vedlagt budsjett. 
 
Etter endringene som beskrevet over mangler vi kr. 68 000,- for å få regulert 
investeringsbudsjett II 2018 til å balansere. Midlene foreslås dekket ved bruk av hentes fra 
disposisjonsfond.  
 
 
.   
Vedlegg:  
Vedlegg 1: Regulert investeringsbudsjett II 2018 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Møteplan 2019 
 
 
Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/475    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 06.12.2018 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar møteplan 1. halvår 2019 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 15.02.19 og årsberetning skal 
behandles innen utgangen av april.  
 
Følgende møteplan foreslås: 
 
 
Uke 7 Onsdag 13.02.18 Asker Årsregnskap 2018 og foreløpig 

budsjett 2020 
Uke 16 Onsdag 17.04.18 Asker Brannsjefens virksomhetsrapport 

2018 
Uke 24 Onsdag 12.06.18 Røyken 

brannstasjon 
Budsjett 2020 og foreløpig 
langtidsbudsjett 2020-2024 

 
 
Alle møter starter kl 18.00 dersom ikke annet er avtalt. 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Klage på prising av mottak av alarmoverføring 
- fra Lysaker Brygge  
 
Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/490  Unntatt offentlig ofl §23 Ofl 
§23 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 06.12.2018 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering  
 
 
 
 
Saksutredning: 
Styrets leder har mottatt klage på prising av alarmtjenesten 
 
Saksutredning ettersendes 
 
 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen" 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/476    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 06.12.2018 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Prosjektleder orienterer i møtet 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Utkast til organisasjonsplan for ledernivåer i vårt nye brannvesen og muntlig 
orientering om prosessen med innplassering på led 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/477  Unntatt offentlig ofl §15 Ofl 
§15 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 06.12.2018 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Vedlagt følger forslag til organisasjonsplan for ledernivået for vårt nye brannvesen fra 
01.01.2020.  
 
 
 
Saksutredning ettersendes 
 
 
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eventuelt 
 
 
Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/67    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 06.12.2018 
 
Innstilling: 
 
 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
 
 
  
 
Anne Hjort 
brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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