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Møteprotokoll fra representantskapet 26.04.18 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/216    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.06.2018 

 

Innstilling: 
 

 
 Godkjenning av møteprotokoll fra møte i Representantskapet 26.04.18 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Vedlegg:  

Møteprotokoll fra representantskapet 26.04.18 
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Regulert budsjett 2018 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/199    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.06.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 

Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, regulert budsjett 2018 slik 

det er presentert i denne sak.  

 

 
 

Saksutredning: 

Regulert budsjett 2018 er målt mot budsjett 2018 som ble vedtatt i representantskapssak 

12/17. Grunnlaget for endring av det allerede vedtatte budsjettet for 2018 er økte inntekter 

og økte kostnader på noen områder, samt eierkommunenes ønske om å tømme 

premiefondet ABBV har hos KLP før nye eierandeler trer i kraft 01.01.2020 grunnet 

utvidelse av Asker kommune til også å omfatte kommunene Røyken og Hurum.  

 

Det er i tillegg behov for et regulert investeringsbudsjett da det er ønskelig å utsette innkjøp 

av kommandobil, minibuss og varmesøkende kameraer inntil vi har fått totaloversikt over 

materiell som finnes i Røyken brannvesen og Hurum brannvesen.  

 

Innkjøp vedtatt i sak om disponering av mindreforbruk 2017 (representantskapssak 3/18-

revidert- se vedlegg 3) er implementert både i det regulerte driftsbudsjettet, samt det 

regulerte investeringsbudsjettet.  

 

 

Endringene i drift og investering medfører et redusert behov for rammeoverføringer på totalt  

kr. 13,7 mill.  

 

REGULERT DRIFTSBUDSJETT (se vedlegg 1) 

 

DRIFTSINNTEKTER 

 

Salgsinntekter – økt med kr. 2,6 mill.  

 Alarminntektene er økt med 3% basert på inntektene i 2017. Dette utgjør en økning 

på kr. 0,8 mill.  

 Inntektene i forbindelse med unødige utrykninger er økt med kr. 1,7 mill. da vi 

forventer at de vil holde seg på 2017 nivå. 

 

 

 

Refusjon feiing – økt med kr. 1 mill.  

 Justert i henhold til oppdatert budsjett vedr. feiing utarbeidet høsten 2017 (dvs. etter 

at budsjettet for 2018 ble vedtatt). Motpost under kjøp av tjenester. 
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Andre refusjoner – økt med kr. 0,7 mill.  

 Refusjoner vedr. sykdom og fødselspermisjoner er økt med kr. 0,5 mill.  

 Mva-kompensasjon er økt med kr. 0,2 mill.  

 

Overføringer fra eierkommunene – redusert med kr. 13,7 mill.  

 Besparelsen vi får ved å bruke kr. 12 mill. av premiefondet hos KLP, samt endring i 

arbeidsgiveravgiften og ulike poster medfører et redusert behov for 

rammeoverføringer i 2018.  

 

DRIFTSUTGIFTER 

 

Lønn inkl. sosiale utgifter – redusert med kr. 11,8 mill.  

 Det er lagt opp til å bruke kr. 12 mill. av premiefondet hos KLP for å få redusert dette 

til kr.0 innen 01.01.2020 når nye eierandeler trer i kraft. Bruk av fondet påvirker også 

posten for arbeidsgiveravgift da vi kun betaler arbeidsgiveravgift av de resterende 

pensjonsmidlene vi må inn med etter bruk av premiefondet. 

 Vi har økte kostnader til vikarer grunnet langtidssyke på kr. 0,4 mill. (motpost under 

sykelønnsrefusjoner). 

 Helge- og høytidsstillegget er økt med kr 0,3 mill. grunnet tidligere feilbudsjettering 

 

Kjøp av varer og tjenester – økt med kr. 1,9 mill.  

 Driftskostnader listet i sak vedr. disponering av mindreforbruk 2017 (sak 3/18-

revidert) på tilsammen kr. 1,1 mill.  ligger innunder denne posten. 

 Basert på regnskapet for 2017 er kostnader i forbindelse med strøm/olje økt med kr. 

0,2 mill.   

 Kostnader vedr. feiing Asker/Bærum er økt med kr. 0,9 mill. (motpost under refusjon 

feiing) 

 Det er gjort mindre endringer på ulike poster som til sammen utgjør en økning på kr. 

0,2 mill.  

 Kostnader ved salg av alarmanlegg er redusert med kr. 0,5 mill.  

 

Overføringer – økt med kr. 1,5 mill.  

 Grunnet økte inntekter er skatt på alarmtjenestene økt med kr. 1,3 mill. 

 Mva-kompensasjon er økte med kr. 0,2 mill.  (motpost under andre refusjoner) 

 

Kalkulatoriske avskrivninger - redusert med kr. 0,2 mill.  

 Justert i henhold til avskrivninger som gjøres på anleggsmidlene vi har i 2018 

(motpost under finansposter) 

 

Renteinntekter - redusert med kr 0,15 mill.  

 Grunnet lav rente er renteinntektene nedjustert 

 

Avsatt til disposisjonsfond 

 Det vises til vedtak i sak vedr. disponering av mindreforbruk 2017 (sak 3/18-revidert) 

 

Bruk av tidligere års mindreforbruk  

 Det vises til vedtak i sak vedr. disponering av mindreforbruk 2017 (sak 3/18-revidert).  

Av det totale mindreforbruket i 2017 på kr. 7,1 mill. skal kr. 6,1 mill.  brukes til 

oppdekking i driftsbudsjettet for 2018 (kr. 5 mill. overføres til disposisjonsfond 

investering og kr 1,1 mill. brukes til dekning av ulike innkjøp listet i saken) og kr. 1 

mill. til oppdekking i investeringsregnskapet for 2018 (ny lagringshall på Isi, 3 

motorsprøyter, oppgradering etter pålegg fra Arbeidstilsynet).  
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REGULERT INVESTERINGSBUDSJETT (se vedlegg 2) 

 

Innkjøp av kommandobil, minibuss og varmesøkende kameraer utsettes grunnet 

forestående sammenslåing med Røyken brannvesen og Hurum brannvesen.  

 

Snøscooteren som lå inne i regulert budsjett for 2017 ble bestilt i 2017 men levert i 2018. 

ABBV har søkt om fritak for engangsavgiften.  

 

Ny lagringshall på Isi, 3 stk. motorsprøyter og mulig oppgradering av Bekkestua/FBU 

stasjon etter pålegg fra Arbeidstilsynet dekkes opp ved bruk av mindreforbruk 2017 (ref. sak 

3/18-revidert).  

 

Egenkapitalinnskuddet hos KLP er oppjustert i henhold til KLP sin siste prognose. 

 

 

OVERFØRINGER FRA EIERKOMMUNENE 

 

Fordelingsnøkkel: Asker 33% og Bærum 67% 

 

Endringene i drift og investering medfører et redusert behov for rammeoverføringer på totalt  

kr. 13,7 mill.  
  

          

  Drift Investering Sum   

Asker 2018  -40 067 048 -330 000 -40 397 048   

Asker regulert 2018 -35 455 360 -330 000 -35 785 360   

          

Bærum 2018 -81 065 436 -670 000 -81 735 436   

Bærum regulert 2018 -71 985 124 -670 000 -72 655 124   

          

Samlet 2018 -121 132 484 -1 000 000 -122 132 484   

Samlet regulert 2018 -107 440 484 -1 000 000 -108 440 484   

Diff. samlet 13 692 000 0 13 692 000   
 
 
  
Vedlegg:  

Vedlegg 1: Regulert driftsbudsjett 2018 

Vedlegg 2: Regulert investeringsbudsjett 2018 

Vedlegg 3: Disponering av mindreforbruk 2017 – revidert utgave 
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Budsjett 2019 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/200    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.06.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 

Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, budsjett 2019 slik det er 

presentert i denne sak.  
 

 

 
 

Saksutredning: 

 

Det vises til representantskapssak 4/18 «Foreløpig budsjett 2019» som er den saken 

(Budsjett 2019) er målt mot. Som beskrevet i foreløpig budsjett 2019 så har vi tatt 

eierkommunenes ønske om reduksjon av premiefondet til følge og det er derfor lagt opp til 

å bruke 10 mill. av premiefondet til dekning av pensjonsutgifter. Pr. mai 2018 står det 20 

mill. på premiefondet. Det er i dette budsjettet lagt til grunn at vi får tilført renter/overskudd 

tilsvarende 2 mill. for 2018 og 2019 på premiefondet slik at samlet uttak for 2018 og 2019 

blir på 22 mill. Hvis det skulle vise seg at vi har vært for optimistiske i vår forutsetning kan 

bruk av fondet reduseres i regulert budsjett for 2019 som vil bli utarbeidet våren 2019.  

 

Følgende er endret i forhold til det foreløpige budsjettet for 2019:  

 

DRIFTSBUDSJETTET 

 

DRIFTSINNTEKTER (se vedlegg 1) 

 

Andre refusjoner – redusert med kr. 0,2 mill.  

 Refusjon i forbindelse med fødselspermisjon er redusert 

 

Overføring fra eierkommunene – redusert med kr. 0,8 mill.  

 Reduksjon i lønn og kostnader under kjøp av varer og tjenester 

 

DRIFTSKOSTNADER 

 

Lønn inkl. sosiale utgifter – redusert med kr. 0,8 mill. 

 Pensjon med tilhørende arbeidsgiveravgifter justert ned med kr. 0,6 mill. da 

grunnlaget for beregning av lønn og G-reguleringspremien var for høyt i foreløpig 

budsjett 2019 

 Behov for bruk av vikarer ved blant annet fødselspermisjoner er justert ned med 0,3 

mill.  

 Produktivitetstillegget er justert ned med kr. 0,15 mill. da ferietrekk ikke var tatt med i 

formel 

 Overtid og helge- og høytidstillegg er økt med kr. 0,2 mill. 
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Kjøp av varer og tjenester – redusert med kr. 0,2 mill.  

 Kostnader ved salg av alarmanlegg er justert ned med kr. 0,5 mill. basert på 

regnskap 2017/prognose 2018 

 Mindre justeringer på ulike poster (bevertning, informasjon, telefonab., opplæring, 

reiseutgifter, revisjon mv.) utgjør en økning på kr. 0,3 mill.  

 

 

Overføringer – økt med kr. 0,03 mill.  

 Endring mva-kompensasjon 

 

Kallulatoriske avkrivninger – økt med kr. 0,2 mill.  

 Justert i henhold til avskrivningene som gjøres på anleggsmidlene vi har i 2018 

(motpost under finansposter) 

 

 

INVESTERINGSBUDSJETT (se vedlegg 2) 

 

Egenkapitalinnskuddet hos KLP er oppjustert i henhold til KLP sin siste prognose.  

 

 

OVERFØRINGER FRA EIERKOMMUNENE 

 

Fordelingsnøkkel: Asker 33% og Bærum 67% 

 

Endringen i drift og investering medfører et økt behov for rammeoverføringer på totalt kr. 

4,2 mill. i forhold til regulert budsjett 2018.  
 

  Drift Investering Sum 

Asker regulert 2018 -35 455 360 -330 000 -35 785 360 

Asker 2019 -37 159 806 0 -37 159 806 

        

Bærum regulert 2018 -71 985 124 -670 000 -72 655 124 

Bærum 2019 -75 445 666 0 -75 445 666 

        

Samlet regulert 2018 -107 440 484 -1 000 000 -108 440 484 

Samlet 2019 -112 605 472 0 -112 605 472 

Diff. samlet -5 164 988 1 000 000 -4 164 988 
 
 
 
 

Vedlegg:  

Vedlegg 1: Driftsbudsjett 2019 

Vedlegg 2: Investeringsbudsjett 2019 
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Foreløpig langtidsbudsjett 2019 - 2022 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/201    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.06.2018 

 

Innstilling: 

 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 

Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, foreløpig langtidsbudsjett 

2019-2022 slik det er presentert i denne sak.  

 

 

 

Saksutredning: 

 

Langtidsbudsjettet for 2019-2022 må sees på som et særdeles «rundt» estimat når det 

gjelder hva ABBV vil trenge av midler for perioden 2020-2022. Årsaken er at prosjektet med 

å etablere et brannvesen hvor også Røyken brannvesen og Hurum brannvesen er inkludert 

i ABBV fra 01.01.2020, nettopp er etablert. Usikkerhetene er mange, og det er mye som 

skal avklares i løpet av det neste året.  

 

Økonomiplanene til de 3 brannvesene (ABBV, Røyken og Hurum) er presentert på ulike 

nivåer så vi har i denne saken løftet ABBV sitt langtidsbudsjett til et høyere nivå 

(inntekter/kostnader) enn vi vanligvis pleier å presentere.  

 

ABBV har planlagt å bruke til sammen 22 mill. av premiefondet hos KLP i løpet av 2018 og 

2019 slik at fondet er tomt før nye eierandeler trer i kraft 01.01.2020. Det medfører at det er 

krevende å følge med på endringene. Vi har derfor denne gangen også tatt med en 

kolonne som viser regnskap 2017, regulert budsjett 2018 og budsjett for 2019 slik at det blir 

lettere å følge utviklingen frem til 2022. Bruk av premiefondet er skilt ut på egen linje.  

 

I dette langtidsbudsjettet er følgende lagt til grunn ved utarbeidelse av langtidsbudsjettet:  

 Antatt samlet årlig lønnsvekst på 3,25% 

 Antatt prisvekst på 2% 

 Antatt årlig vekst i alarminntektene på 3% (gjelder «gamle» ABBV) 

 For året 2019 er det lagt til grunn at Asker har en andel på 33% og Bærum 67%. For 

årene 2020-2022 er det lagt til grunn at Asker får en andel etter innbyggertall på 

42,35% og Bærum på 57,65% (ref. folketallet som angis under punkt 5.1.3 i Agenda 

Kaupang rapporten som er datert 22.06.2017).  

 ABBV sine tall er fremført i henhold til slik selskapet ser ut i dag justert for lønns- og 

prisvekst 

 Tall for Røyken brannvesen er hentet fra økonomiplanen til Røyken for 2018-2021 + 

justert for lønns- og prisvekst 

 Tall for Hurum brannvesen er hentet ut fra økonomiplanen til Hurum for 2018-2021 + 

justert for lønns- og prisvekst 

 Hva inntektene til Røyken brannvesen og Hurum brannvesen blir fra 2020 er såpass 

usikre at vi i dette budsjettet har valgt å ikke justere tallene for en eventuell vekst. 
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De er holdt på samme nivå for perioden 2020-2022. Det kan også være at 

inntektene blir redusert. 

 I tråd med «Vertskommuneavtalen» mellom Oslo kommune og Asker kommune og 

Bærum kommune vedr. felles 110-sentral er kostnadene fordelt etter folketallet fra 

2022 (grunnbidraget bortfaller). Dette innebærer en besparelse på rundt kr. 5 mill. 

Det kan være at innsparingen bortfaller helt eller delvis, hvis det viser seg at det blir 

nødvendig med en utvidet vekteropplæring av eget personell og personell i 110-

sentralen, samt behov for økt bemanning i 110-sentralen. 

 En forventet innsparingsgevinst på kr. 4,6 mill. er lagt inn. Det er punkt 5.1.3 i 

rapporten til Agenda Kaupang datert 22.06.2017 som er lagt til grunn. Beløpet er 

justet med en forventet lønnsvekst på 3,25% da det dreier seg om innsparinger på 

personell siden.  

 Det er lagt inn en årlig investeringskostnad på kr. 5 mill. fra 2020. Pr. i dag er det 

skjøvet på flere innkjøp da vi ser det mest hensiktsmessig å gjøre en totalvurdering 

av hva man trenger av biler/båter etc. fra 2020.  

 Siden vi pr. i dag ikke vet hva som skal prioriteres med hensyn til investeringer i 

perioden 2020-2022 er det ikke laget en detaljert oversikt i dette saksfremlegget pr 

år på dette området. Det vil bli presentert så fort prosjektet har fått sett på de 

samlede anleggsmidlene. 

 ABBV vil ved utgangen av 2018 ha rundt kr. 18,5 mill. på disposinsjonsfond/ubundet 

kapitalfond som er satt av til oppdekking av fremtidige investeringer. Fondene kan 

brukes til å jevne ut behovet for tilførte midler slik at rammeoverføringene holdes på 

et mest mulig likt nivå fra ett år til et annet. Det er i dette budsjettet ikke tatt høyde 

for oppdekking ved bruk av fond etter 2020.  

 I tråd med «Intensjonsavtalen» som er inngått mellom Nye Asker kommune og 

Bærum kommune er det lagt inn at Asker kommune fra og med 2020 innbetaler et 

fastsatt grunnbeløp estimert til kr. 8,5 mill. per år til driften av nye ABBV. 

Grunnbeløpet er regulert med en estimert deflator på 2,3%. NB! I henhold til 

intensjonsavtalen så skal grunnbeløpet for 2020 baseres på regnskapstall for 2019.  

 

Følgende usikkerhetsmomenter kan gi store økonomiske konsekvenser: 

 Pensjonskostnader 

 Endring i sentralt og lokalt lønns og avtaleverk inkl. tolkning av hovedtariffavtalens 

regler om særaldersgrenser 

 Brukerbetaling knyttet til nødnett 

 Inntektsvekst/kostnader knyttet til ABBVs bolig/bedriftsalarmer 

 Krav om utvidet vekteropplæring av egne ansatte og 110-sentralens personell 

 Behov for økt bemanning i 110-sentralen 

 Samlokalisering av ny felles 110-sentral med Oslo politi sin 112 sentral 

 

 

ABBV har pr. mai 2018 følgende fond til disposisjon: 

 

Premiefond hos KLP –  kr. 20 mill. (det er lagt til grunn at fondet tilføres renter og overskudd 

for 2018 og 2019 på til sammen 2 mill.) 

Dette fondet kan kun brukes til å dekke opp for pensjonsinnskudd. Det er lagt opp til å 

tømme dette fondet i løpet av 2018/2019 før nye eierandeler trer i kraft fra 01.01.2020.  

 

Disposisjonsfond brann – kr. 1,5 mill. 

Dette fondet ligger som en reserve ved f.eks. skogbrann 

 

Disposisjonsfond investering –  kr. 15,2 mill.  
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Dette er et ordinært disposisjonsfond som kan brukes til oppdekking både i drift og 

investering. ABBV har imidlertid ønsket å øremerke disse pengene mot investeringer. 

Fondet kan brukes til å jevne ut behovet for tilførte midler slik at rammeoverføringene 

holdes på et mest mulig likt nivå fra ett år til et annet.  

 

Ubundet kapitalfond – kr. 3,5 mill.  

Fondet kan kun brukes til oppdekking i investeringsregnskapet. 

 
 
 
Behov for fremtidige rammeoverføringer (for mer detaljer se vedlegg 1): 
 

Rammeoverføringer 2019 2020 2021 2022 

Total behov - Asker  37,2 mill. 72,2 mill. 74,2 mill. 74,2 mill. 

          

Total behov - Bærum   75,4 mill.  86,6 mill. 89,2 mill. 89,0 mill.  

          

Sum totalt behov  - ABBV  112,6 mill. 158,8 mill. 163,4 mill. 163,2 mill. 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1: Foreløpig langtidsbudsjett 2019 - 2022 
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Tertialrapport 1/2018 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/202    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.06.2018 

 

Innstilling: 

 

Da saken ikke er ferdigstilt fra administrasjonens side vil den bli ettersendt til 

representantskapets medlemmer i god tid før møtet. 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Vedlegg:  

Vedlegg - Tertialrapport 1/2018 

 

 
 

 



  Sak  14/18 

 

Side 12 av 16 

Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen" 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/203    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/18 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.06.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 

Representantskapet tar saken til orientering.  
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Representantskapet ble sist orientert om status i arbeidet med «Vårt nye brannvesen» i sak 

6/18 i møte 26.04.2018. Under følger en kort orientering om arbeidet i prosjektet siden det: 

 

Møte i prosjektgruppen 02.05.18 

I prosjektgruppemøte var det enighet om arbeidsgrupper og hvem som skal delta i de 

forskjellige gruppene. 

 Administrasjon (lønn, regnskap, personal, arkiv, budsjett, verdsetting av 

anleggsmidler m.m.)  

 Beredskap med undergrupper,  

 Brannforebygging inklusiv feiing  

 Alarmtjenester  

 Materiell (verdisetting med link til anleggsmidler)  

 HR (avtaler, lønn, pensjon, særaldersgrenser m.m) 

 Kultur og identitet 

 ROS-analyse 

 

Prosjektgruppen anbefaler at det nye brannvesenet får navnet Asker og Bærum brann og 

redning IKS (ABBR) 

 

Følgende spørsmål ble reist til styringsgruppen 

 Kan Røyken brann og redning (RBR) og Hurum brannvesen (HBV) få representanter 

i brannstyret når spørsmål om det nye brannvesenet skal vedtas? 

 Kan RBR og HBV brannvesen få lønnsmidler utover eget budsjett for 

turnuspersonells deltakelse i arbeidsgruppene? 

 Hvilke konsekvenser har vedtaket om at dette er en virksomhetsoverdragelse og 

ikke en fusjon for ansettelser i lederstillinger eller andre stillinger? 

 

Det ble også vedtatt en enkel informasjonsstrategi. 

 

 

Møte i styringsgruppen (22.05.18) 

Prosjektleder orienterte om at 
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 Mandat til den enkelte arbeidsgruppe vil bli behandlet i neste prosjektgruppemøte 

(05.06.18). 

 Beredskapspersonell fra RBR og HBV vikarierer i ABBV. Beredskapspersonell fra 

ABBV vil snart vikariere i RBR. Det utredes ordning for utveksling av mannskaper 

mellom RBR og ABBV og hospiteringsordning for ansatte i HBV.  

 De tre brannvesenene arbeider allerede med å utarbeide felles anbudsutlysning for 

ferietjenester. 

 Lønnssammenligninger for de tre brannvesenene er utarbeidet 

 Det blir felles båttur 29.05.18 for alle som ikke er på vakt og felles seminar for 

dagtidsansatte 06.og 07.06.18 

 

Styringsgruppen er positive til det nye navneforslaget (Asker og Bærum brann og redning 

IKS) 

 

Ragnar Sand Fuglum og leder av styringsgruppen mener den beste måten for RBR og HBV 

å få representasjon i brannstyre på er å be om talerett i brannstyret for brannsjefene fra 

RBR og HBV. 

 

Leder av styringsgruppen oppfatter at det ikke finnes ekstraordinære lønnsmidler RBR og 

HBV, men at det er aksept for at produksjon på de vanlige arbeidsoppgavene kan bli lavere. 

 

Kommunenes representanter i styringsgruppen evt. supplert med HR fra ABBV ønsker et 

særmøte med styreleder eller hele styret for ABBV før ferien for å diskutere konsekvensene 

av vedtaket om virksomhetsoverdragelse i forhold til lederstillinger og for å oppfordre styret 

til å utarbeide en omstillingsavtale for ansatte i ABBV. RBR og HBV er allerede omfattet av 

Askers omstillingsavtale.  
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Unødige utrykninger 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/213    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.06.2018 

 

Innstilling: 
 
 

Da saken ikke er ferdigstilt fra administrasjonens side vil den bli ettersendt til 

representantskapets medlemmer i god tid før møtet. 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Vedlegg:  
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Eventuelt 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/145    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/18 Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.06.2018 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannstyret anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
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