
UTKAST TIL PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I 
ABBV IKS TIRSDAG 16. JUNI 2015 

 
 
På Bekkestua 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 og Anne Grete Bukier - 

Bærum kommune 
Direktør Ragnar Sand Fuglum - Asker kommune 

Forfall:  Ingen 
Referent:    Terje Albinson 
 
Til innkallingen: Det var ingen merknader til innkallingen 
Til agendaen: Følgende sak ble etteranmeldt til sak 13/2015 Orienteringssaker:  

B. KOSTRA-tall for ABBV  
 
Sakslisten:  

09/2015    Protokoll fra møte 16.04.2015  
10/2015 Regulert driftsbudsjett 2015  
11/2015  Budsjett 2016 
12/2015 Langtidsbudsjett 2016 -2019  
13/2015 Orienteringssaker 

A. Tertialrapport 1/2015  
B. KOSTRA-tall for ABBV 

14/2015 Eventuelt 
 
09/2015  Protokoll fra møte 16.04.2015  
Det var ingen merknader til protokollen 
Enstemmig vedtak: 
Protokollen ble godkjent og signert. 
 
10/2015 Regulert driftsbudsjett 2015 
Representantskapet stilte spørsmål om hensiktsmessigheten ved å få forelagt et regulert 
budsjett som følge av en så liten budsjettintern endring som 0,4 mill i et budsjett på vel 150 
mill. I fremtiden ønsker representantskapet at det i saker om budsjettrevisjoner lages et 
sammendrag på et mer overordnet nivå i saksfremlegget.  
   
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet vedtar ABBVs regulerte driftsbudsjett for 2015.  
 
11/2015  Budsjett 2016 
Representantskapet var særlig interessert i konsekvensene av vedtaket i Stortinget om nye 
politidistrikter, og at Asker og Bærum sin 110-sentral som følge av dette skal slås sammen 
med Oslo sin 110-sentral. Brannsjefen orienterte om at hun allerede hadde startet dialogen 
med brannsjefen i Oslo om en fremtidig felles 110-sentral. Representantskapet uttrykte 
tilfredshet med dette og ønsker at styret og brannsjefen jobber ut ulike alternativer og 
kommer tilbake med en sak med forslag til løsning. Denne saken formuleres slik at den også 
er et tilstrekkelig grunnlag for at kommunene kan behandle saken. 
  
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet vedtar, på grunnlag av styrets innstilling, budsjett 2016 slik det er 
presentert i denne saken som grunnlag for rammetildeling for 2016. 
Representantskapet ber om at styret og brannsjefen forbereder en sak med tanke på vedtak 
i kommunene om fremtidig felles 110-sentral med Oslo.  



 
12/2015 Langtidsbudsjett 2016 - 2019 
Styrets leder orienterte fra styrets behandling av denne saken hvor de fattet vedtak om flere 
tiltak for å møte de fremtidige økonomiske innstramningene som er varslet av selskapets 
eiere. Styrets leder presiserte særlig styrets ønske om at dagens plan om oppstart av 
bygging av ny brannstasjon på Fornebu i 2019 opprettholdes.  
Representantskapet pekte på viktigheten av at tiden nå benyttes godt for å se på fremtidig 
brannstasjonsstruktur i Bærum med tilhørende kapasiteter. 
 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet vedtar på bakgrunn av styrets innstilling langtidsbudsjettet som grunnlag 
for rammetildeling for perioden 2016 - 2019. 
Representantskapet ber styret legge frem en sak med anbefaling av ny 
brannstasjonsstruktur i Bærum med anbefalt plassering av ABBV’s kapasiteter i løpet av 
2015. Representantskapet ber styret legge frem en sak på forslag til nye vedlikeholdstiltak på 
eksisterende brannstasjoner i Bærum gitt at bygging av nye brannstasjoner blir utsatt som 
skissert fra Bærum kommune. 
 
Sak 13/2015 Orienteringssaker 
  

 Tertialrapport 1/2015 
Representantskapet var særlig tilfreds over at ingen har omkommet i brann eller 
trafikkulykker i første tertial. Brannsjefen orienterte representantskapet ytterligere om 
hendelsen på Ballerud hagesenter (brann i gammel låve), og hendelsen på øvelsesanlegget 
på Isi (brann i containeranlegget etter øvelse). Videre fortalte brannsjefen om hvor langt 
arbeidet med å etablere en regional «granskningskommisjon» sammen med 
nabobrannvesen har kommet. Hensikten med en slik kommisjon er å trekke mest mulig 
erfaringer ut av ulykker og nestenulykker knyttet til det arbeidet brannvesen gjør. 
 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapet tar Tertialrapport 1/2015 til orientering 
 

 KOSTRA-tall for ABBV 
Representantskapet ber om at neste gang tilsvarende sak presenteres tas både brutto- og 
nettotall inn i sammenligningene samt at tilsvarende statistikk kommer fast som en del av 
nøkkeltallene i brannsjefens årsmelding.  
 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapet tar saken til orientering 
 
Sak 08/2015 Eventuelt 
Det fremkom ingen saker under eventuelt 
 
 
Neste møte 
Neste møte er 15.desember 2015 og avholdes på Asker brannstasjon kl 10.00. 
 

 
 
___________________     ___________________ 
Per Anders Owren       Ole Kristian Udnes  

 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 11:30                 


