
 
 

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA STYREMØTE I ABBV IKS ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 
 
På Asker brannstasjon kl. 15.15 
 
Til stede fra styret:  Øyvind Rideng, Hege Damm Schwarz, Kirsten S. Natvig, Berit Inger 

Øen, Asbjørn Nilsen, Stein Guriby og Ivar Eriksen 
Fra ABBVs adm:  Anne Hjort, Berit Ramstad, og Terje Albinson 
Forfall:  Ivar Aarseth 
Referent:   Terje Albinson 
 
Til agendaen:  
Det var ingen merknader til innkallingen og følgende 3 saker ble meldt inn til Sak 8/2014 
Eventuelt; 
A. Sak til styret vedrørende omorganisering av 110-sentralen 
B. Sak til styret vedrørende strategi for alarmtjenestene 
C. Regulert investeringsbudsjett 2014  

 
 

Saksliste:  
01/2014   Protokoll fra møte 05.12.2013   
02/2014 Styrets årsberetning med regnskap 2013 
03/2014 Disponering av mindreforbruk 2013  

  04/2014 Omorganisering av feiertjenesten 
05/2014  Forenklet tertialrapport 
06/2014  Oppfølgingssaker til styret – forslag til fremdrift 
07/2014 Orienteringssaker 

A. Melding om brannvernet 
B. Rekruttering av kvinner i brannvesenet 
C. Brannbåten på grunn under opplæring 
D. Organisasjonstilpasning for nye utfordringer - forebyggende avdeling 

  08/2014 Eventuelt 
 
 

 
01/2014   Protokoll fra møte 05.12.2013   
Enstemmig vedtak:  
Protokollen ble vedtatt og signert. 
 
02/2014 Styrets årsberetning med regnskap 2013 
Det ble utdelt et nytt årsregnskap for 2013 da det i henhold til forskrift fra Kommunal 
og regionaldepartementet vedrørende avslutning av investeringsregnskapet ikke er 
anledning til å ha finansiering i investeringsregnskapet ut over det som er nødvendig.  
Driftsregnskapet for 2013 viser et mindreforbruk på kr. 5 753 402. Mindreforbruket 
skyldes blant annet et moderat lønnsoppgjør, utsatt oppstart på midlertidig 
brannstasjon på Fornebu og økte inntekter. Årsregnskapet 2013 for investeringer 
balanserer. Nytt røykdykkersamband, gjenstående arbeider på Isi, samt delbetaling 
vedrørende ny lift og mannskapsbil er investeringer som er overført til 2014.  
Styret anmoder om at det angis i saken hva som gjenstår på ISI (side 3 i styrets 
årsberetning) før den går til representantskapet.  
Enstemmig vedtak:  



Styret avlegger årsberetning og årsregnskap 2013 for Asker og Bærum brannvesen IKS og 
innbyr representantskapet til å fastsette følgende vedtak: Årsberetning og årsregnskap 
2013 for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtas som fremlagt.  

  
03/2014 Disponering av mindreforbruk 2013 
Nytt dokument delt ut som følge av endringen i årsregnskapet (sak 02/2014) som 
medfører at investeringsregnskapet balanserer.  
Enstemmig vedtak:  
Styret innstiller på at representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet 
på kr. 5 753 402 for 2013 disponeres i henhold til brannsjefens anbefaling som er gitt i 
denne sak.  
 
04/2014  Omorganisering av feiertjenesten  
Styret mener at saken slik den nå foreligger ikke er godt nok fremstilt til å sendes til 
eierkommunene for behandling og endelig vedtak. 
Enstemmig vedtak:  
Styret anbefaler at gjeldende avtaler forlenges og ønsker saken utsatt inntil videre. Styret 
ber videre om å få fremlagt en forbedret sak ut fra de innspill som ble gitt i møtet. 
 
05/2014  Forenklet tertialrapport 
Enstemmig vedtak:  
Forenklet tertialrapportering i henhold til bilag 1 i denne sak prøves ut for 1. tertial 2014 
 
06/2014  Oppfølgingssaker til styret – forslag til fremdrift  
Styret uttrykte tilfredshet med å få presentert en slik oversikt og plan for fremleggelse 
av saker de har etterspurt i tidligere møter. 
Til 5. sak i tabellen (vedr. innstallatørsamarbeidet) ble «Planlagt fremlagt» endret fra 
2015 til 2014. 
Til 4.siste sak i tabellen angående gammel feiersak ba styret brannsjefen om å komme 
tilbake med en enkel sak og anbefaling om evt videre oppfølging i neste styremøte. 
Stein Guriby etterlyste sin tidligere anmodning om at styret skulle involvere seg i 
selskapets lønnspolitikk. Styret presiserte at lønnspolitikk var brannsjefens ansvar, men 
at de ønsker å være orientert om oppfølging av saken vedrørende seniorpolitiske tiltak 
for personell med særaldersgrense.  
Enstemmig vedtak:  
Styret vedtar fremdriftsplanen for restansesaker til styret, med dets kommentarer, slik den 
er presentert i denne saken. 
 
07/2014 Orienteringssaker 

 
A. Melding om brannvernet 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 
B. Rekruttering av kvinner i brannvesenet 
Brannsjefen orienterte om saken og en nyansatt kvinnelig brannkonstabel (vikar) var 
innom i styremøtet og presenterte seg. 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 
C. Brannbåten på grunn under opplæring 



Som et ledd i kompetanseoppbyggingen gjennomførte ABBV den 3. og 4. desember 
2013 hurtigbåtkurs for 8 av sine båtførere. Kurset ble holdt i regi av Sjøredningsskolen 
og besto av teori og praktiske øvelser, både i simulator og på sjø i ABBVs brannbåt. 
Under øving i mørke og med kun sjøkart, samt radar som hjelpemiddel oppsto det en 
feilnavigering som førte til at båten gikk på feil side av Gåsungene lykt og 
grunnstøtte. Farten var da ca. 30 knop. Ingen av de 6 om bord ble skadet, og båten 
returnerte med egne motorer til båtplassen på Sollerud etter hendelsen. 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret ser dette som en alvorlig hendelse, men anser administrasjonens oppfølging av 
hendelsen som meget god. For fremtiden ønsker styret at styreleder ved alvorlige 
hendelser som har medført eller kunne ha medført skade på ABBV’s personell, blir 
orientert per telefon eller epost så raskt som mulig etter at hendelsen er ferdig håndtert. 
Styret ber også brannsjefen vurdere nærmere å følge anbefalingene fra Sjøredningsskolen 
om at det investeres i to skjermer om bord i båten.   

 
D. Organisasjonstilpasning for nye utfordringer – forebyggende avdeling 
Forebyggende avdeling har gjennomført en omstrukturering/omorganisering med 
virkning fra 01.01.2014. De viktigste årsakene for endringen er å få bedre utnyttelse 
av avdelingens samlede ressurser samt tilpasse seg prioriteringen av arbeidet med 
Trygg hjemme – utsatte grupper. 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 
08/2013 Eventuelt  

 
A. Sak til styret vedrørende omorganisering av 110-sentralen 
Styret ønsker å være i forkant i viktige strategiske valg for virksomheten. Styret 
presiserer at dagens situasjon uten store endringer er et reelt alternativ for fremtiden, 
men ønsker forskjellige alternativer belyst. 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret ber om en sak vedrørende omorganisering av 110-sentralen  
Saken skal belyse minst følgende alternativer: 
1. Dagens situasjon 
2. Felles sentral med Oslo 
3. Felles sentral med Oslo og hele Akershus 
 

B. Sak til styret vedrørende strategi for alarmtjenestene 
Styret ønsker å være i forkant i viktige strategiske valg for virksomheten. Styret 
presiserer at dagens situasjon uten store endringer er et reelt alternativ for fremtiden, 
men ønsker forskjellige alternativer belyst. 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret ber om en sak vedrørende strategi for alarmtjenestene  
Saken skal belyse minst følgende alternativer: 
1. Dagens situasjon 
2. Økt satsing på boligkunder 
3. Økt satsing på bedriftskunder 
4. Salg av virksomheten 
5. Avvikling av virksomheten 
 
 



 
C. Regulert investeringsbudsjett 2014  
 
Grunnet forskyvning av investeringsprosjekter fra 2013 til 2014 ble det fremlagt et 
regulert investeringsbudsjett for 2014. Flere av investeringsprosjektene som er flyttet 
fra 2013 til 2014 forfaller til betaling i første tertial 2014 og administrasjonen mente 
det derfor var viktig å få informert alle parter om dette raskt. 
I samråd med revisor ba styret administrasjonen sende over saken til 
representantskapet så raskt som mulig. Saken foreslås behandlet i 
representantskapsmøte 25. april 2014.  
 
Enstemmig vedtak:  
Styret anbefaler representantskapet å vedta regulert investeringsbudsjett for 2014. 
 
 

 
 

 
Neste styremøte er onsdag  23.04.2014 på Bekkestua brannstasjon. 
 

 
 
 
 
 
__________________ ____________________  ________________   
Øyvind Rideng   Hege Damm Schwarz   Berit Inger Øen  
 
 
 
__________________ ____________________ _________________ 
Asbjørn Nielsen  Kirsten S Natvig  Stein Guriby    
  
 
 
__________________   
Ivar Eriksen    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Møtet hevet kl. 17:15 

 



Asker  12.02.2014  


