
Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

 

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 
 

Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks 
 

Møtested: Asker brannstasjon   
Møtedato: 10.02.2016 Tid: 18:00 - 19:30 

 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Per Anders Owren, Lisbeth Sæther Storli, Jelrik Nylund-van Berkel, 

Marianne Rieber-Mohn, Erik Tørrissen, Ivar Eriksen og Anders 
Martinsen 

Forfall: Øyvind Rideng 
Varamedlemmer: Asbjørn Nielsen 
Fra adm. (evt. andre): Anne Hjort, Terje Albinson og Berit Ramstad 
  
Innkalling:  
Merknader:  
Behandlede saker:  
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
_________________  ____________________ ______________________ 
Per Anders Owren  Lisbeth Sæther Storli  Jelrik Nylund-van Berkel  
styreleder   fast medlem   fast medlem 
 
 
 
________________  ____________________ ____________________  
Marianne Rieber-Mohn Erik Tørrissen   Asbjørn Nielsen 
Fast medlem   fast medlem   varamedlem    
 
 
 
_________________   _________________        
Ivar Eriksen   Anders Martinsen   
fast medlem   fast medlem    
    
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
Asker 20.04.2016 
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1/16   
Protokoll fra styremøte 10.12.2015  
 
Vedtak: 
Brannstyret tok protokollen til orientering 
 
 
 

2/16   
Styrets beretning med årsregnskap 2015  
 
Innstilling: 
Brannstyret avlegger styrets beretning og årsregnskap 2015 for Asker og Bærum 
brannvesen IKS og innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Styrets beretning og årsregnskap 2015 for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtas som 
fremlagt. 
 
Behandling: 
Det ble orientert om at det var det nye brannstyret som skal signere på styrets beretning, og 
det var ingen innvendinger på dette. 
 
Hovedinnholdet i beretningen ble gjennomgått med særlig vekt på årsregnskap.  
 
 
Vedtak: 
Brannstyret avlegger styrets beretning og årsregnskap 2015 for Asker og Bærum 
brannvesen IKS og innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyrets beretning og årsregnskap 2015 for Asker og Bærum brannvesen IKS 
vedtas som fremlagt. 
 

 

 
3/16   
Disponering av mindreforbruk 2015  
 
Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på 
kr. 2 805 956 disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. 
 
 
Vedtak: 
Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på 
kr. 2 805 956 disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. 
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4/16   
Oppdatert brannordning  
 
Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler styret å fatte følgende vedtak: 
 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar brannordningen slik den er presentert i 
denne sak. 
 
 

Vedtak: 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar brannordningen slik den er 
presentert i denne sak. 
 
 

 

5/16   
Lokal lønnspolitikk for ABBV (oppfølgingssak)  
 
 
Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar det fremlagte dokumentet «Lokal lønnspolitikk- Asker og Bærum 
brannvesen» til orientering 
 
Behandling: 
Ved en feil hadde styret fått en gammel versjon av den lokale lønnspolitikken, som ikke 
inneholdt de endringer som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen var enige om. 
Riktig versjon ble vist frem i møtet med gjennomgang av de punktene som var endret samt 
at riktig dokument ettersendes elektronisk til styret.   
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret tar det fremlagte dokumentet «Lokal lønnspolitikk- Asker og Bærum 
brannvesen» til orientering 
 

 

 

Orienteringssaker 
 

6/16   
Melding om brannvern (orienteringssak) 
 
Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar «melding om brannvernet 2015» til orientering 
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret tar «melding om brannvernet 2015» til orientering 
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7/16   
Status i arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler (orienteringssak) 
 
Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 

8/16 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 
Orientering til styret angående stengningsvedtak  
 
 
Innstilling: 
Brannsjefen ber om at styret fatter følgende vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering 
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
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