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Møteprotokoll fra brannstyremøte 08.12.16 

 

 

Saksbehandler:  Therese Grøtterud Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/59    

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.02.2017 

 

 

Innstilling: 

 

Godkjenning av møteprotokoll fra brannstyremøte 08.12.16 

 

 

 

Saksutredning: 

 

 

Vedlegg: Møteprotokoll – brannstyrermøte – 08.12.16 

 

 

 

 

Anne Hjort  

Brannsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Styrets beretning med regnskap 2016 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/38    

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.02.2017 

 

 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret avlegger styrets beretning og årsregnskap 2016 for Asker og Bærum brannvesen IKS og 
innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak:  
 
Styrets beretning og årsregnskap for 2016 for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtas som 
fremlagt.  
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
I henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper skal 
styret avlegge årsberetning og regnskap før 15. februar som skal fastsettes av representantskapet før 
1. mai.  
 
Ingen personer omkom i brann i 2016. 1 person omkom i trafikkulykker.  
 
Driftsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr. 3,3 mill. ABBV fikk i 2016 et negativt 
premieavvik på kr. 1,4 mill. som vil bli reversert i 2017. Mindreforbruket er sammensatt men skyldes i 
hovedsak reduserte lønnskostnader (1 mill.), reduserte kostnader ved kjøp av varer og tjenester (1,3 
mill.) og økte inntekter/refusjoner (1,5 mill.).  

Det er brukt kr. 5 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 
2016. Premiefondet i KLP ble tilført kr 0,9 mill. i renter og overskudd i løpet av 2016. Det står kr. 15,8 
mill. på premiefondet pr. 31.12.2016.  
  
Investeringsregnskapet viser udisponert finansiering på 1,05 mill. Det er belastet 3 chassis til 
mannskapsbiler som leveres i januar/februar 2017. Videre er det foretatt en ny delbetaling på 
alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8, brukt 0,6 mill. i forbindelse med HMS prosjektet ren/skitten 
sone og innkjøpt en «feiekost» til traktoren på Isi. 1 mannskapsbil, 2 kursbiler, samt brygge plassen 
hos DNV er solgt. Salg av mannskapsbil lå inne i det første investeringsbudsjettet (ref. 
representantskapssak 11/2015) men ble tatt ut igjen i regulert investeringsbudsjett 1 da vi antok at 
den ikke ble solgt før i 2017.  
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Udisponert finansiering i investeringsregnskapet på 1,05 mill. skyldes blant annet forsinket levering 
av 2 av mannskapsbilene som skulle vært levert ultimo 2016, reduserte investeringer i forbindelse 
med prosjektet ren/skitten sone, samt ikke budsjettert salg av mannskapsbil.  
 
Disposisjonsfond investering er tilført 6,3 mill. som skyldes et mindreforbruk i 2015 på 2,7 mill. og et 
budsjettert mindreforbruk i 2016 på 1,5 mill., samt et amortisert negativt premieavvik for 2015 som er 
inntektsført i 2016 på til sammen 2,1 mill.  
 
Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i år til kr. 0,9 mill. 

Bokført egenkapital pr. 31.12.2016 utgjorde kr 3,4 mill.  

 
 
Vedlegg: 

1. Styrets beretning for 2016 

2. Årsregnskap 2016  

 

 

 
Anne Hjort  

Brannsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Disponering av mindreforbruk 2016 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/39    

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.02.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å innby representantskapet til å fatte følgende vedtak: 

 

Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på 

kr. 3 322 911 disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. Udisponert 

finansiering i investeringsregnskapet på kr. 1 052 597 overføres til ubundet kapitalfond. 

 

 
 

Saksutredning:  
Etter § 13 i Lov om interkommunale selskaper hører forvaltningen av selskapet inn under styret, som 
også skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Driftsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr.3 322 911. ABBV har utsatte 2016 kostnader 
på til sammen kr. 0,33 mill. som foreslås dekket opp med deler av mindreforbruket. Det resterende 
mindreforbruket på kr. 2 983 496 foreslås overført til disposisjonsfond investeringer for oppdekking av 
blant annet uforutsette kostnader/investeringer i forbindelse med ny samlokalisert 110-sentral på 
Lysaker.   
 
På denne bakgrunn anbefaler styret at årets mindreforbruk i drift disponeres som følger: 

Beløp Poster som overføres til regulert driftsbudsjett 2016  Rep.skap. sak 

Kr.   200 000 
Budsjettmidler satt av til innovasjonsprosjekt i 
forebyggende avdeling overføres til driftsbudsjettet for 
2017 

11/2016 

Kr.    109 415 
Rest budsjettmidler drift Isi overføres til driftsbudsjettet for 
2017 til bruk ved oppgradering av ventilasjonsanlegget i 
undervisningsbygget 

  
11/2016  

Kr.      30 000 
Rest budsjettmidler til oppgradering av web sider, samt 
innkjøp av reklameartikler overføres til driftsbudsjettet for 
2017 

11//2016  

Beløp              Poster som skal avsettes på disposisjonsfond -

investeringer 

  

Kr. 2 983 496 Rest mindreforbruk til disposisjonsfond investeringer   
 
Udisponert finansiering i investeringsregnskapet på kr. 1 052 597 overføres til ubundet kapitalfond. 

 

 

 

 

Anne Hjort  

Brannsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Oppdatert brannordning 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/40    

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.02.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret anbefaler representantskapet å vedta revidert dokumentasjon av 

brannvesenet.  

 

 
 

Saksutredning: 

Kommunens dokumentasjon av at Forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen (kalt brannordning) skal være oppdatert.  

§ 2-4. Dokumentasjon 

Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og bemanning 

oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune. Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en 

risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være koordinert med kommunens analyser på andre områder. 

Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke myndigheter som 

fatter vedtak etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet og hvordan forskriftens krav til 

samarbeid er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge dokumentasjonen. Dersom kommunen etter 

kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan ivaretas gjennom forskriftens minstekrav, 

særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler mv., skal brannvesenet tilføres ytterligere ressurser. 

Kommunen skal innarbeide brannvesenets virksomhet i sine planer for forebyggende virksomhet og 

skadebegrensende innsats for øvrig. Dokumentasjonen skal oversendes sentral tilsynsmyndighet. 

Brannordningen ble sist oppdatert i desember 2015. Den vedlagte brannordningen 

inneholder nødvendige endringer som følge av at Oslo brann- og redningsetat overtar 

ansvaret for å drifte 110-sentralen for Asker, Bærum og Oslo. 

 

 

 

 
Bilag 9a til brannordningern inneholder et revidert organisasjonskart hvor det er gjort 

følgende endriger: 

1. To fraværsreservestillinger er flyttet fra 110-sentralen til beredskap jf. sak 15/2016 

2. Teknikkerstilling er flyttet fra 110-sentralen til beredskap jf. sak 15/2016 

3. 110-sentralen er fjernet 

4. To vedlikeholdsstillinger er flyttet fra å rapportere direkte til brannsjefen til å 

rapportere til leder for beredsakpsavdelingen (beredskapssjef). 
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5. Et forebyggende årsverk er som en prøveodning flyttet fra forebyggende avdeling til 

beredskapsavdelingen. Personen som innehar dette årsverket utfører 

brannforebyggende oppgaver og koordinerer det brannforebyggende arbeidet som 

resten av beredsakpavdelingen utfører.  

Dette er blant annet:  

 Utvikle Trygg hjemmesatsingen vår sammen med forebyggende avdeling 

 Kontroll og oppfølinge av tilrettelegging for brannvesenet hos virksomheter 

(orienteringsplaner, nøkler, oppstillingsplass for brannbil, tilrettelegging av 

alarmtavle samt tiltak for å redusere unødige alarmer) 

 Gjennomføring av skoleøvelser 

 Deltagelse i kampanjer (Brannvernuken med åpen dag, 5-åringsprosjekt med 

opplevelsesdag på brannstasjonen og avsluttningsshow på Kalvøya, 

undervisning av 4 - klasser i forbindelse med kalenderprosjeket, aksjon 

boligbrann, komfyrvaktkampanjen)   

 Avdekke ulovlig utvendig lagring og ulovlig innlosjering 

 
 
 
 

Vedlegg:  Brannordning for Asker og Bærum kommuner 

Bilag 9 a ABBV\S organisasjonskart 2017  

 

 

 

 

Anne Hjort  

Brannsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Melding om brannvernet 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/41    

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.02.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar «Melding om brannvern 2016» til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 

 
Hvert år sendes en melding om brannvesenets status til Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB). Meldingen har blant annet gitt en oversikt over oppfølging av særskilte 

brannobjekter, feiing og tilsyn med fyringsanlegg, personell og ressurssituasjonen i 

brannvesenet m.m.  

 

Direktoratet forutsetter at meldingen blir lagt frem for selskapets styre. 

 

 

 

 

Anne Hjort  

Brannsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Status i arbeidet med ny felles 110-sentral med Oslo 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/42    

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.02.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering. 
 

 

 

 
 

Saksutredning: 
 
Arbeidet med den nye sentralen nærmer seg ferdigstillelse. Under er noen viktige hendelser listet 
opp. 
 

 Pensjonsspørsmålet er løst 

 Turnusordning det første året er løst. En 2-delt turnus som ligner den våre ansatte går i dag 
vil bli prøvd ut frem til 28.05.17. Deretter vil en 3-delt turnus som ligner den Oslos ansatte har 
gått bli utprøvd. 

 110-sentralen i Oslo driftes fra Moss (DNK) frem til 15.02.17, mens utstyr flyttes til Lysaker. 

 Formelle møte med de ansatte i ABBV i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen er 
gjennomført. De ansatt har fått vite hvilken avtale de vil få i OBRE og har frist til 15.02.17 kl. 
16:00 til evt. å si nei til å bli virksomhetsoverdratt. 

 Oslo bystyre vil behandle samarbeidsavtalen 01.02.17.  

 Etter bystyrebehandling kan brannsjefen i Oslo signere ansettelseskontrakter til ansatte i 
ABBV. 

 16.02.17 - Oslo driftes fra Lysaker 

 21.02.17 - Asker og Bærum driftes fra Lysaker  

 01.03.17 - Offisiell oppstart 

 

 

 

 
Anne Hjort  

Brannsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Konsekvenser av kommunesammenslutning nye Asker 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/51    

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.02.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering. 
 

 

 
 

Saksutredning: 

Representantskapet i ABBV fattet følgende vedtak i sitt møte 13.12.2016:  

 

«Representantskapet viser til fremlagt Økonomiplan 2017-20 for ABBV, og dannelsen av 

Nye Asker kommune fra 1.1.2020. Representantskapet gir på denne bakgrunn følgende 

utredningsmandat til styret og administrasjonen i ABBV: 

Det gjøres en vurdering av konsekvensene for ABBV av 

kommunesammenslåingen Nye Asker, både økonomisk og 

virksomhetsmessig. Utredningen bør omfatte en gjennomgang av ulike 

alternativer: 

 Fortsatt interkommunalt brannvesen mellom (nye) Asker og Bærum 

kommuner 

 Et sammenslått brannvesen Asker-Bærum-Oslo 

 Samarbeid Bærum-Oslo 

 Egne brannvesen for hhv Asker og Bærum  

 Eventuelle andre alternativer. 

Utredningsarbeidet gjennomføres i nær dialog med eierkommunene Asker og Bærum. 

Eierkommunene vil på et senere tidspunkt forholde seg til de avtalemessige spørsmål som 

måtte reise seg på bakgrunn av kommunesammenslåingen Nye Asker.» 

 

Rådmannen i Asker la 23.1.17 frem sak 16/3225 Vurdering av brannordning for nye 

Asker for Eierstyret i Asker. Saken skal fremmes for fellesnemda for nye Asker til 

orientering. 

 

Under rådmannens vurderinger i saksfremlegget står det følgende: 

 

For å ha god fremdrift i arbeidet med å forberede sammenslåingen av Hurum, Røyken 

og Asker kommuner anbefaler rådmannen at det lages et kunnskapsgrunnlag med 

vurdering av ulike organisasjonsmodeller for å ivareta en forsvarlig brannordning. 

Representantskapet i ABBV har allerede bedt om en slik utredning, med en rekke 

ulike alternativer. Denne saken forankrer dette arbeidet i Asker kommunes eierutvalg. 

Da utredningen av alternativer involverer flere interessenter enn Hurum, Røyken og 

Asker kommuner, må også disse involveres i prosessen.  
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Rådmannen anbefaler at utredningen organiseres med en oppdragsgruppe 

bestående av kommunalsjefer/direktører fra de fire involverte kommunene Hurum, 

Røyken, Asker og Bærum. Oppdragsgruppen anbefales å innhente kapasitet fra et 

uavhengig rådgivningsfirma med kompetanse innen området. Kunnskap om dagens 

organisasjonsformer, bemanning og ressurssituasjon innhentes fra de ulike 

brannvesen. Utredningen gjøres ferdig i 2.kvartal 2017.  

 

Vurdering og anbefaling om fremtidig organisasjonsform vil bli behandlet som et eget 

omstillingsoppdrag med nødvendig medvirkning fra ansatte og besluttende organer, etter at 

utredningen av alternativer og konsekvenser av disse foreligger. 

 

Eierstyret i Asker fattet følgende vedtak uder behandling av saken: 

1. Alternative organisasjonsmodeller for å ivareta brannordningen for Nye Asker søkes 

utredet. Konsekvensene av ulike organisasjonsmodeller synliggjøres. 

2. Asker og Bærum brannvesen IKS, Røyken brannvesen og Hurum brannvesen, samt 

eierkommunene involveres i arbeidet med å utrede alternative organisasjonsformer. 

 

 

Brannstyret vil bli orientert nærmere om saken i møte 

 

 
 

Vedlegg: Asker kommunes utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring sak 16/3225 

Vurdering av brannordning for nye Asker  

 

 

 

 

Anne Hjort  

Brannsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eventuelt 

 

 

Saksbehandler:  Anne Hjort Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/58    

 

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.02.2017 

 

Innstilling: 

 

Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet. 

 

 

 

 

Anne Hjort  

Brannsjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjen
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