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Møteprotokoll fra brannstyremøte 09.02.17 

 

 

Saksbehandler:  Therese Grøtterud Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/114    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 19.04.2017 

 

Innstilling: 
 

 
 Godkjenning av møteprotokoll fra brannstyremøte 09.02.2017 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Vedlegg: Møteprotokoll - Brannstyremøte - 09.02.17 

 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Brannsjefens virksomhetsrapport 2016 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/131    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 19.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret innbyr representantskapet til å ta brannsjefens virksomhetsrapport 2016 

til orientering 

 

 

 

Saksutredning: 

I 2016 nådde vi igjen vårt viktigste mål om at ingen skal omkomme i brann i Asker og 

Bærum. En eldre mann døde som følge av skadene han fikk etter en påkjørsel av bil. 

En av de mest krevende oppgavene i 2016 har vært prosjektet med å etablere en ny felles 

110-sentral på Lysaker, for Asker og Bærum brannvesen og Oslo brann- og redningsetat. 

Arbeidet med å sikre innbyggere i høyrisikogruppene mot å omkomme i brann (Trygg 

Hjemme), har også hatt stort fokus i 2016. 

Driftsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr. 3,3 mill. Mindreforbruket 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.). ABBV fikk i år et negativt 

premieavvik på kr. 1,4 mill. som vil bli reversert i 2017. 

 

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. som skyldes blant annet 

forsinket levering av 2 av mannskapsbilene reduserte investeringer i forbindelse med 

prosjektet ren/skitten sone, samt ikke budsjettert salg av mannskapsbil.  

 

Antall utrykninger viste en mulig økning fra 4.008 i 2015 til 4.478 i 2016. Dette var en 

økning på 12,1%, sammenlignet med året før. Usikkerheten skyldes omlegging av 

statistikkgrunnlag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Unødige 

brannalarmer (1.400 utrykninger) og innbruddsalarmer (1.269 utrykninger) representerte 

59,6 % av antall utrykninger.  

 

Samlet sykefravær i brannvesenet lå på 5,3 % i 2016 mot 4,2 % i 2015.  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg:  

Brannsjefens virksomhetsrapport 2016 
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Revisors beretning 2016 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/120    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 19.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering. 

 

 
 

Saksutredning: 

I henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 

selskaper avla styret årsberetning og regnskap innen 15. februar 2017 (ref.styresak 

02/2017).  

 

Selskapets revisor hadde frist til 15. mars med å revidere styrets årsberetning og regnskap. 

Revisors beretning ble mottatt innen fristen og ligger vedlagt. Revisor skriver i sin 

konklusjon følgende: 

 

«Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av selskapets finansielle stilling per 31. 

desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 

samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge» 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Revisors beretning Asker og Bærum brannvesen IKS 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Foreløpig budsjett 2018 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/132    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 19.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret innbyr representantskapet å vedta de foreløpige budsjettrammene som 

grunnlag for rammetildeling for 2018. 

 

 
 

Saksutredning: 

 
Bakgrunn  

For å synkronisere selskapets budsjettarbeid med eierkommunenes budsjettprosesser 

utarbeides og behandles foreløpig budsjett for påfølgende år i april. Budsjettet er bygget 

opp i henhold til forskrift  

nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. 

Forskriftens  

§ 2 sier at budsjettdokumentet skal utformes i hovedposter (vedlegg 1) etter samme oppsett 

som årsregnskapet.  

 

I forbindelse med utarbeidelse av foreløpig budsjett 2018 ble det 9.3.2017 avholdt 

fellesmøte med de to administrasjonene i våre eierkommuner. Asker var representert ved 

direktør for kultur og teknikk Ragnar Sand Fuglum og hans rådgiver Liv Borgen og Bærum 

med kommunalsjef for tekniske tjenester Jan Willy Mundal, finansforvalter Christian Vegard 

Dahl og spesialrådgiver økonomi Kai Ole Hagetrø. På dette møtet ble tall og forventninger 

lagt frem fra begge parter. Begge eierkommunene var enige om at behovet for økte rammer 

som ligger i økonomiplanen for 2017-2020 er innenfor deres rammer når det gjelder 2018.  

 

DRIFTSBUDSJETT  

Foreløpig driftsbudsjett for 2018 er målt mot driftsbudsjett 2017 (ref. representantskapssak 

12/2016). 

 

Driftsinntekter  

 

Salgsinntekter  

For 2018 er det lagt til grunn 3% vekst i alarminntektene. Veksten er beregnet ut i fra 

alarminntektene for 2016, pluss vekst i 2017.  

 

Gebyrer ved unødige utrykninger er holdt på samme nivå som i 2017 budsjettet 
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Refusjon vedr. feiing (eierkommunene)  

De nye feierkontraktene som gjelder fra 1.1.2016 (Asker) og 1.3.2016 (Bærum) ligger til 

grunn ved budsjettering av refusjon fra eierkommunene vedr. feiing. Da det nå 

gjennomføres behovsprøvd feiing, samt at antall pipeløp fordeles ulikt over fireårsperioden, 

vil refusjonsbeløpenes størrelse 

fordele seg ulikt fra år til år, innenfor en fireårsperiode. Det skal i nær fremtid innføres feiing 

av fritidseiendommer og dette vil sannsynligvis medføre noen budsjettmessige endringer.  

 

 

Andre refusjoner  

Sykelønnsrefusjon er basert på fraværsstatistikk for 2016 som viser et korttidsfravær på 1,2 

% og et langtidsfravær på 4,1 %. Det er foretatt en reduksjon av posten «refusjon 

fødselspermisjon».  

Refusjon av mva-kompensasjon ligger også under denne posten, men siden det ligger en 

tilsvarende motpost under kostnader påvirker ikke mva-kompensasjon resultatet.  

 

Driftsutgifter  

 

Lønn inkl. sosiale utgifter  

Det er budsjettert med en årlig lønnsvekst på 3,25 % (2,17 % for perioden mai-desember) 

som er i henhold til vår økonomiplan for perioden 2017-2020 (ref. representantskapssak 

25/2016).  

Det er totalt budsjettert med 125,5 faste årsverk som fordeler seg som følger på de ulike 

avdelingene 

 
 

I tillegg er det budsjettert med bruk av vikarer i forbindelse med ferieavvikling i beredskap 

og sykefravær i dagtidsstillinger.  

 

Det er ingen større endringer i budsjettene for overtid og ekstravakter. 

  

Det understrekes at det i dette budsjettet ikke er lagt inn et eventuelt behov for «prosjekt» 

lønnsmidler i forbindelse med sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum fra 1.1.2020.  

 

Pensjon er det aller største usikkerhetsmomentet i våre budsjetter og det faktum at KLP 

ikke sender ut prognoser for det påfølgende året før i september gjør det ekstra vanskelig å 

estimere pensjonskostnad for 2018. Vi har vært i kontakt med KLP og bedt om en ny 

beregning av pensjon for 2017 hvor det blir hensyntatt at 7 ansatte gikk over til 

samlokalisert 110-sentral fra 1.3.2017.  

Når vi sitter med en mer korrekt prognose for 2017 vil det også være lettere å gjøre 

beregninger for 2018.  

 

Det er i 2018 ikke lagt opp til å bruke av premiefondet til å betale pensjonsinnskudd da det 

er forventet en gevinst ved samlokalisering av ny 110-sentral på rundt 4 mill. fra 2018. Ved 

å bruke gevinsten i drift vil det være mulig å beholde premiefondet utover i tid og dermed 

unngå store endringer i de årlige rammeoverføringene fra eierkommunene. Dette var oppe 

til diskusjon i møtet med eierkommunene 9.3.2017. Det er til informasjon mulig at vi ved å 
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ikke bruke av premiefondet vil ende opp med et positivt premieavvik i 2018 som vi må 

amortisere i 2019.  

 

Kjøp av varer og tjenester  

Budsjettpostene under kjøp av varer og tjenester er justert med 2,5 % (antatt kpi).  

Siden ny felles 110-sentral kun har vært i drift fra 01.03.2017 har vi basert oss på det siste 

budsjettet vi har mottat fra Oslo brann og redningsetat (OBRE) for 2017 og justert dette opp 

med 2,5 %. Posten utgjør 14,3 mill. 

 

 

Overføringer  

Skattebelastningen i forbindelse med våre alarminntekter er holdt på samme nivå som 

beregnet skatt i 2016.  

 

Mva-kompensasjon er justert i henhold til kjøp av varer og tjenester.  

 

Kalkulatoriske avskrivninger  

Posten påvirker ikke resultatet da den har en motpost under interne finansposter.  

 

 

INVESTERINGSBUDSJETT  

 

Det er budsjettert med kjøp av ny kommandobil, ny minibuss i 2018 og 4 varmesøkende 

kameraer til våre mannskapsbiler. I tillegg er det budsjettert med egenkapitalinnskudd til 

KLP.  

 

Overføringer  

I fordelingen av kostnadene mellom eierkommunene har vi i denne saken brukt 

fordelingsnøkkelen 33 % på Asker og 67 % på Bærum. Denne fordelingen vil endre seg 

relativt i takt med befolkningsutviklingen i de to kommunene. Fordelingsnøkkel skal justeres 

pr. 1.1.2019.  

 

Ut fra de forutsetningene som er lagt i budsjettet for 2018 trenger eierkommunene å 

overføre 3,5 mill. mer i rammeoverføringer til selskapet enn i 2017. Dette samsvarer med 

økonomiplanen for 2017-2020.  

 

Rammeoverføringene fra eierkommunene blir fordelt som følger mellom drift og 

investeringer: 

 

  Drift Investering Sum 

Asker 2017 38 444 197 797 851 39 242 048 

Asker 2018 40 059 260 330 000 40 389 260 

        

Bærum 2017 77 770 557 1 619 879 79 390 436 

Bærum 2018 81 049 626 670 000 81 719 626 

        

Samlet 2017 116 214 754 2 417 730 118 632 484 

Samlet 2018 121 108 886 1 000 000 122 108 886 

Diff samlet 4 894 132 -1 417 730 3 476 402 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 

Vedlegg:  

 

1) Foreløpig driftsbudsjett 2018 

2) Foreløpig investeringsbudsjett 2018 
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Forlengelse av kontrakt med Buskerud kommunerevisjon 2017 - 2018 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/133    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 19.04.2017 

 

Innstilling: 

 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:  

 

Brannstyret innbyr representantskapet å vedta at Buskerud Kommunerevisjon IKS 

tilbys en 

2 års forlengelse av kontrakt inngått 19.11.2014 vedr. revisjon. Dette innebærer 

revidering av regnskapsårene 2017 og 2018.  
  

 

 
 

Saksutredning: 

 

Asker og Bærum brannvesen IKS inngikk den 19.11.2014 en kontrakt med Buskerud 

Kommunerevisjon IKS vedr. revidering av regnskapene for 2015 og 2016. Administrativ 

avdeling er godt fornøyd med samarbeidet og responstid ved behov for konsulentbistand i 

utfordrende saker og ønsker at opsjonen om forlengelse benyttes. Dette innebærer at 

Buskerud Kommunerevisjon IKS utfører revisjon av regnskapsårene 2017/2018 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Forvaltiningsrevisjon - Anskaffelser i Asker kommune og utvalgte hel- eller deleide 

selskaper 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/134    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 19.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering. 
 

Saksutredning: 

Revisjonsselskapet BDO har i forbindelse med forvaltningsrevisjon av anskaffelser i Asker 

og Bærum brannvesen IKS gått igjennom følgende anskaffelser: 

 

Hva som er anskaffet Verdi Valgt leverandør 
Krokløfterbil 2 201 289 Egenes Brannteknikk AS 

Ventilasjon 178 240 Gunnar Karlsen 

Vask og tørketrommel til ren/skitten sone 335 994 Miele AS 

Laget nytt rom for kompressor 177 955 Asker Entreprenør AS 

Montert dør og tak v/inngang til forebyggende  32 815 Asker Entreprenør AS 

Utrykningsklær til nyansatte 140428  AEO Øst 

 

I henhold til konklusjonen i revisjonsrapporten utarbeidet av revisjonsselskapet BDO  

(ref. pkt. 8.4 i vedlagte rapport) har Asker og Bærum brannvesen (ABBV):  

 ikke utarbeidet protokoll ved anskaffelse av krokløfterbil og signert kontrakt 2 

måneder etter den nye vedståelesfristens utløp  

 ikke innhentet tilbud fra flere leverandører ved utbedring av ventilasjon og kjøp av 

vaskemaskin og tørketrommel til ren/skitten sone  

 

Følgende innkjøp er kontrollert og foretatt i henhold til gjeldende lovverk:  

 håndverkertjenester ble bestilt i tråd med rammeavtalene kommunene har for denne 

type tjenester ved montering av dør og tak v/inngangen til forebyggende avd.  

 anskaffelse av utrykningsklær til nyansatte ble foretatt under felles rammeavtale i 

tråd med tildelingsmekanismen i avtalen  

 

ABBV ser behovet for å styrke kunnskapen internt når det gjelder innkjøp og har allerede 

sendt to ledere på KS sitt sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser. Rapporten fra BDO er 

distribuert til ledergruppen og innkjøpere i ABBV. Vi finner funnene i rapporten alvorlig og 

ønsker å bedre kunnskap og rutiner rundt innkjøp i tiden fremover. 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg:  

1) Saksfremlegg 16/8504 – Asker kommunestyre 

2) Forvaltningsrevisjon av anskaffelser – rapport utarbeidet av revisjonsselskapet BDO 
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Status for arbeid kommunesammenslutning nye Asker og ABBV i denne sammenheng 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/121    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 19.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 

Det vil bli orientert muntlig om saken i møtet 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tildelte gavemidler fra Gjensidigestiftelsen - Det store brannløftet 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/135    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 19.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 

I 2016 markerte Gjensidige sitt 200-årsjubileum, og som største eier i forsikringsselskapet 

ønsket Gjensidigestiftelsen å markere dette med en gave til det norske samfunn. Gaven var 

«Det store brannløftet», som er et prosjekt med ulike tiltak som på kort og lang sikt vil trygge 

hverdagen til befolkningen ytterligere. Av den samlede gaven på 350 mill ble det øremerket 

80 mill til brannforebyggende tiltak. Denne delen av gaven skulle gå til brannforebyggende 

tiltak overfor følgende to grupper: 

1. Barn og unge 

2. Risikoutsatte grupper (ref NOU 2012:4 Trygg Hjemme) 

 

Brannvesenet har siden 2013 hatt et nært samarbeid med eierkommunene vedrørende 

risikoutsatte grupper. Dette samarbeidet ble fra og med mai 2015 formalisert i en 

forpliktende samarbeidsavtale for Trygg hjemme arbeidet. For å styrke samarbeidet, og 

arbeidet ut mot innbyggerne, ble det søkt om midler fra Det store brannløftet til følgende 2 

tiltak: 

 

1. Smart og ressurseffektiv brannsikring 

Hensikten med dette tiltaket skal være å sikre smarte og ressurseffektive metoder i arbeidet 

med å brannsikre personer med redusert boevne i Asker og Bærum kommuner.  

Dette er tenkt ivaretatt ved at det tilsettes en egen Trygg-hjemme-koordinator i hver av 

kommunene. Koordinatorene skal identifisere, beskrive og forankre ansvar og saksgang for 

ulike Trygg-hjemme-saker i kommunene samt definere brannvesenets rolle i samarbeidet. 

 

Til dette tiltaket ble det søkt om lønnsmidler for en prosjektstilling i hver av kommunene for 

ett år – en samlet ramme på 2,2 mill. 3. mars i år fikk vi melding fra Det store brannløftet om 

at søknaden om støtte var innvilget med en gave på kr 750.000,- (Vedlegg 1). Dette var 

langt mindre enn de omsøkte 2,2 mill, men likevel et flott bidrag. 

 

14.03.17 fikk brannvesenet en ny melding fra Det store brannløftet om at det var åpnet for 

en ny tilskuddsrunde til å forsterke samarbeidet i kommunen for risikoutsatte grupper. 

Brannvesenet kontaktet umiddelbart Det store brannløftet og fikk avklart at det er fullt mulig 

å søke om mer midler til samme tiltak som vi fikk tilskudd til i første tilskuddsrunde. 

Søknadsfristen til den nye tilskuddsrunden er 20.april.    
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Arbeidet med å utforme en ny søknad til Det store brannløftet om ytterligere tilskudd til dette 

tiltaket er i gang, og det vil bli sendt en felles søknad for begge kommuner tilsvarende som 

ved første tilskuddsrunde. 

 

Arbeidsgruppa i Trygg hjemme samarbeidet diskuterte denne saken i sitt møte 16.03.17 

Gruppa anbefaler at følgende muligheter bør diskuteres nærmere dersom tiltaket ikke 

fullfinansieres gjennom tilskuddsrunde 2 fra Det store brannløftet. 

a. Kan kommunene finansiere differansen? 

b. Kan kommunene delfinansiere og det gjennomføres et kortere løp for begge 

kommuner? 

c. Gjennomføre tiltaket i kun en kommune og at erfaringene overføres til den andre 

kommunen. Her sees den ulike organiseringen av kommunenes tjenester på som en 

begrensende faktor for direkte erfaringsoverføring. 

d. Tiltaket realiseres ikke og det takkes nei til midlene fra Det store brannløftet. Dette 

alternativet ser arbeidsgruppen kun på som et teoretisk alternativ som nærmest ville 

være en falitterklæring for Trygg hjemmearbeidet i våre kommuner. 

 

2. «Små ressurser til stor nytte» 

Hensikten med dette tiltaket skal være å vise og dokumentere at riktig bruk av små 

ressurser sikrer varig positiv atferdsendring for «Trygg-hjemme-innbyggere» etter at de har 

fått «akutt førstehjelp». Slik oppfølging har i Trygg hjemme samarbeidet blitt tildelt navnet 

«ettervern».  

Gjennom erfaringer så langt fra Asker kommune, enhet praktisk bistand, ser slikt 

«ettervern» ut til å være en «kost/nytte-riktig» ressursbruk for å forebygge «tilbakefall» til 

tidligere vaner/uvaner/adferd som igjen reduserer boevnen. Slik innsats vil da kunne gi varig 

positiv endring for mange innbyggere som sliter med ulike utfordringer som reduserer deres 

boevne. Særlig for «samlere» har slikt ettervern vist seg effektivt. 

   Til dette tiltaket ble det søkt om lønnsmidler til en halv stilling (hjemmehjelp) i ett år til 

Praktisk bistand i Asker kommune – en samlet ramme på kr 230.000,-. 3.mars i år fikk vi 

melding fra Det store brannløftet om at søknaden var innvilget med en gave på kr 230.000,- 

(Vedlegg 2).  

Arbeidet med å realisere dette tiltaket er påbegynt, og målet er at det skal foretas 

ansettelse av en person i halv stilling i Praktisk bistand Asker kommune innen 01.07.17 slik 

det fremgår av vedlegg 2.   

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 

Vedlegg:  

 

Vedlegg 1 – Tildeling og søknad – Smart og ressurseffektiv brannsikring 
Vedlegg 2 - Tildeling og søknad – Små ressurser til stor nytte – praktisk bistand 
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Klageorgan og klagesaksbehandlingen i Asker og Bærum brannvesen IKS 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/136    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 19.04.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 

 

 
 

Saksutredning: 

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) fikk henvendelse fra sekretær, Ole Henrik Brevik 

Førland, for klageutvalget i Asker kommune i november 2016. Han ønsket en oversikt over 

sakstypene som klageutvalget i Asker kommune skal behandle, og ville i den forbindelse ha 

svar på følgende: 

  

- Hvordan ABBV behandler klager på enkeltvedtak i medhold av brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41  

- Hvor mange klager ABBV mottar 

- Hvilken formening ABBV har om hvem klagene skal rettes til.  

 

Rettstilstanden når det gjelder klagesaker på enkeltvedtak truffet av et IKS er uklar. Det er 

uklart om det er kontorkommunen eller den enkelte deltagerkommune som skal behandle 

klagesakene. 

 

ABBV har i denne forbindelse gjennomgått egne rutiner for klagesaksbehandling, antall 

klagesaker og hva slags type klagesaker. Dette har resultert i et internt notat av 15.12.16 

(sist redigert 03.03.17) som foreslår å endre rutinene for klagesaksbehandlingen i ABBV.  

Klageinstansen for enkeltvedtak fattet av ABBV blir endret fra representantskapet i 

selskapet til at det er den enkelte deltagerkommune som er klageinstans. Uavhengig av 

hvilke deltagerkommune som er klageinstans, skal alle klagesaker rettes til ABBV ved 

brannsjefen, som er det organet som har fattet vedtaket.     

 

Brannsjefen har avklart saken med styreleder, og saken skal fremlegges for selskapets 

styre. 
 

Vedlegg:  

Internt notat av 15.12.16 (sist redigert 03.03.17) – Klageorgan og klagesaksbehandling i 

Asker og Bærum IKS (ABBV) 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eventuelt brannstyremøte 19.04.17 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/58    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.02.2017 

18/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 19.04.2017 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Anne Hjort 

brannsjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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