
UTKAST TIL PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I 
ABBV IKS TORSDAG 16. APRIL 2015 

 
 
På Gjettum 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 - Bærum kommune 
Forfall:  Ingen 
Referent:    Terje Albinson 
 
Til innkallingen: Det var ingen merknader til innkallingen 
Til agendaen: Følgende saker ble meldt til Eventuelt:  

A. Nye politidistriktsgrenser – innspill fra brannvesenet 
 
 
Sakslisten:  

01/2015    Protokoll fra møte 16.12.2014  
02/2015 Styrets årsberetning med regnskap 2014 
03/2015  Disponering av mindreforbruk 2014  

04/2015 Regulert investeringsbudsjett 2015 

05/2015 Foreløpig budsjett 2016  
06/2015 Ny kontrakt om leie av grunn til øvingsanlegget på Isi 
07/2015 Orienteringssaker 

Brannsjefens virksomhetsrapport 2014 
08/2015 Eventuelt 

 
 
01/2015  Protokoll fra møte 16.12.2014  
 
Enstemmig vedtak: 
Protokollen ble godkjent og signert. 
 
02/2015 Styrets årsberetning med regnskap 2014 
Brannsjefen orienterte kort om de viktigste punktene i årsberetningen, og 
representantskapet hadde enkelte spørsmål.  
 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet fastsetter på grunnlag av styrets avleggelse, styrets 
årsberetning og årsregnskap 2014 for Asker og Bærum brannvesen IKS. 
 
03/2015  Disponering av mindreforbruk 2014 
 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet for 2014 på kr 
1.248.419 disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. 
 
 
 
 
 



04/2015 Regulert investeringsbudsjett 2015 
 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet vedtar ABBV’s regulerte investeringsbudsjett for 2015 som 
anbefalt fra styret. 
 
05/2015 Foreløpig budsjett 2016 
Styreleder og brannsjefen fremhevet enkelte punkter i saken. Bærum kommune stilte 
spørsmål ved hvorfor KOSTRA-tallene viser at ABBV ligger noe over andre 
sammenlignbare brannvesen i kostnad pr innbygger. Brannsjefen bes å utarbeide et 
kort notat til neste møte med representanter for eierkommunene i mai i forbindelse 
med koordinering av rammetildeling for 2016, hvor hovedtrekkene i forskjellene 
forklares. I løpet av 2015 gjøres en noe mer omfattende sammenligning av KOSTRA-
tallene med andre brannvesen. 
 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet vedtar på anbefaling fra styret de foreløpige budsjettrammene 
som grunnlag for rammetildeling for 2016. 
 
06/2015 Ny kontrakt om leie av grunn til øvingsanlegget på Isi 
Brannsjefen gjennomgikk hovedpunktene i saken og den ble grundig diskutert. 
 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet aksepterer forelagte forslag til avtale og anbefaler at avtalen 
inngås. Dersom det i fremtiden kommer uforutsette kostnader knyttet til leieforholdet 
ber representantskapet om at styret ved behov kommer tilbake til saken.   
 
Sak 07/2015 Orienteringssaker 
  

 Brannsjefens virksomhetsrapport 2014 
Det ble delt ut en revidert sak med endringer foretatt i styremøte 15.04.2015. 
 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapet tar brannsjefens virksomhetsrapport 2014 til orientering 
 
Sak 08/2015 Eventuelt 
 

A. Nye politidistrikter 
Den pågående saken på nasjonalt nivå om fremtidig nye politidistriktgrenser ble 
diskutert.  
Enstemmig vedtak: 
Brannvesenet behøver ikke å gi ytterligere innspill til eierkommunene på denne 
saken. 
 
Neste møte 
Neste møte 16.juni 2015 avholdes på Bekkestua brannstasjon kl 10.00. 
 
 
 

___________________     ___________________ 
Per Anders Owren       Ole Kristian Udnes  

 
Møtet hevet kl. 12:00 

                 


