
UTKAST TIL PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I 
ABBV IKS TIRSDAG 16. DESEMBER 2014 

 
 
På Fornebu brannstasjon kl. 10:00 
 
Til stede fra representantskapet:  Per Anders Owren - Asker kommune og 

Ole Kristian Udnes – Bærum Kommune 
Fra ABBVs administrasjon: Anne Hjort, Berit Ramstad og Terje Albinson 
Øvrige deltagere:  Øyvind Rideng – styrets leder 
 Kommunalsjef Jan Willy Mundal - Bærum kommune 

Direktør Ragnar Sand Fuglum - Asker kommune 
Forfall:  Ingen 
Referent:    Terje Albinson 
 
Til innkallingen: Det var ingen merknader til innkallingen 
Til agendaen: Følgende saker ble meldt til Eventuelt:  

A. Lokal forskrift – gebyr for saksbehandling av søknader om fyrverkeriutsalg 
 
 
Sakslisten:  

18/2014    Protokoll fra møte 20.06.2014 og 03.10.2014 (samt signering av 
protokoll fra møte 25.04.2014) 

19/2014 Økonomiplan 2015 - 2018  
20/2014  Møteplan 2015 
21/2014 Avslutning av investeringsregnskapet 
22/2014 Orienteringssaker 

A. Tertialrapport 2/2014 
B. Handlingsplan 2015 (ettersendes) 

23/2014 Eventuelt 
A. Lokal forskrift - gebyr for saksbehandling av søknader om 

fyrverkeriutsalg 
 

 
 
 
18/2014   Protokoll fra møte 20.06.2014 og 03.10.2014 (samt signering av 
protokoll fra møte 25.04.2014) 
 
Enstemmig vedtak: 
Protokollene ble godkjent og signert. 
 
19/2014  Økonomiplan 2015 - 2018 
Representantskapet fikk en grundig orientering om hovedinnholdet i planens tekstdel 
og tallmaterialet. 
Representantskapet var meget opptatt av Trygg hjemme problematikken og 
ivaretagelse av de mest brannutsatte gruppene. De forventet også at kommunene 
selv tar aktivt ansvar i dette livsviktige arbeidet. Det ble på generelt grunnlag etterlyst 
noe mer synlige måltall i tråd med det kommunene har i sine handlingsprogrammer. 
 
Representantskapet berømmet også planen generelt som grundig og helhetlig. 
 
Enstemmig vedtak:  



Representantskapet godkjenner på innstilling fra styret ABBV’s Økonomiplan 2015-
2018 slik den er presentert i denne sak, med endringer som følger av vedtak i styret 
04.12.2014. 
 
20/2014  Møteplan 2015 
Følgende møtetider ble etter endringer i møtet vedtatt for 2015:  
 

Uke 17: torsdag  16.04 kl. 10.00 – Gjettum brannstasjon  
Uke 25: tirsdag  16.06 kl. 10.00 – Bekkestua brannstasjon 
Uke 51: tirsdag  15.12 kl. 10.00 – Asker brannstasjon 

 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet vedtar møteplan som oppsatt i teksten over. 
 
21/2014 Avslutning av investeringsregnskapet 
Årsaken til, og grunnlaget for, saken ble gjennomgått av administrasjonen. 
 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet vedtar på anbefaling fra styret at ved et eventuelt udisponert 
resultat i investeringsregnskapet så skal bruk av ubundet kapitalfond reduseres først, 
deretter disposisjonsfond investering, disposisjonsfond brann og til slutt overføring fra 
drift. 
 
Sak 22/2014 Orienteringssaker 
  

 Tertialrapport 2/2014 
Representantskapet berømmet rapporteringen som kortfattet og meget informativ. 
Resultatene ble også trukket frem som meget gode.  
Enstemmig vedtak: 
Representantskapet tar saken til orientering 
 

 Handlingsplan 2015 
Representantskapet syntes også at dette var et grundig dokument som gir gode 
resultatmål å følge opp på gjennom året. 
Representantskapet ønsker å få en sak om el-tilsynets rolle og deres samarbeid med 
bl.a brannvesenet   
Enstemmig vedtak: 
Representantskapet tar saken til orientering 
 
Sak 23/2014 Eventuelt 
 
Lokal forskrift - gebyr for saksbehandling av søknader om fyrverkeriutsalg 
Styrets leder orienterte om styrets behandling av saken og at styret støtter forslaget 
om innføring av et gebyr for saksbehandling av søknader om fyrverkeri. 
 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapet anbefaler forslaget til lokal forskrift, og legger frem saken for 
kommunene 
 
Neste møte 
Neste møte 16.april 2015 avholdes på Bekkestua brannstasjon. 
 
 
 



 
___________________     ___________________ 
Per Anders Owren       Ole Kristian Udnes 
                   
 

 
 
Møtet hevet kl. 12:00 

   


