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Vedtak:
Bærum kommune vedtar selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS, slik den
fremkommer av utkastet datert 12.11.2018.
Formannskapet-15.01.2019- 011/19
Innstilling:
Bærum kommune vedtar selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS, slik den
fremkommer av utkastet datert 12.11.2018.

Rådmannens forslag til vedtak:
Bærum kommune vedtar selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS, slik den
fremkommer av utkastet datert 12.11.2018.

SAKEN I KORTE TREKK
Det er tidligere fremforhandlet og vedtatt en intensjonsavtale om et fremtidig felles
interkommunalt brannvesen for Asker og Bærum kommuner, se vedlagte intensjonsavtale signert
28.11.2017. Dette med sikte på å få vedtatt en felles selskapsavtale. Våren 2018 ble det utarbeidet
et felles forslag til selskapsavtale datert 28.5.2018. I formannskapets møtet den 12.6.2018, sak nr.
120/18 ble det fattet følgende vetdak: «Saken utsettes i påvente av behandlingen i rådet og styret».
Senere har styret i ABBV IKS behandlet forslaget i møtet den 22.8.2018 og eierutvalget har i møtet

den 9.10.2018 gitt sitt råd til kommunens representant i representantskapet. Representantskapet
behandlet utkast til selskapsavtale i møtet den 5.11.2018.
Vedlagte utkast datert 12.11.2018, baserer seg på representantskapets innstilling fra 5.11.2018,
med unntak av ordlyden i § 6 strekpunkt 8. Etter en drøfting med kommuneadvokaten i Bærum
kommune foreslår rådmannen i samarbeide med Asker kommune følgende ordlyd:
· Fremme forslag til endringer i dimensjoneringen av brannvesenet, herunder øke med
vaktlag mv.
Til orientering må en selskapsavtale for et IKS godkjennes av kommunestyret for å være gyldig, se
IKS-lovens § 4. Selskapsavtalen må derfor fremmes for politisk behandling med sluttbehandling i
kommunestyret i Bærum. Tilsvarende må selskapsavtalen behandles av det nye kommunstyret i
Asker i løpet av høsten 2019.
Dersom selskapsavtalen vedtas slik den nå foreligger, utelukker ikke det muligheten for at det
senere kan vedtas eventuelle endringer i selskapsavtalen, dersom det anses å være hensiktsmessig.
Det er lagt opp til at den nye selskapsavtalen (utkast datert 12.11.2018) erstatter dagens
selskapsavtale, og gjelder fra og med 1.1.2020.
Tidligere behandling
Formannskapet behandlet i møtet den 12.12.2017, sak nr. 233/17 «Fremtidig brannordning for
Bærum kommune – intensjonsavtalen Felles interkommunalt brannvesen»
Eierutvalget behandlet i møte den 29.05.2018, sak nr. 034/18 «Interkommunal brann og
redningstjeneste – selskapsavtale mellom Asker kommune og Bærum kommune».
I møtet den 12.06.18 utsatte formannskapet behandlingen av saken, sak nr. 120/18
«Interkommunal brann og redningstjeneste – selskapsavtale mellom Asker kommune og Bærum
kommune».
Eierutvalget behandlet i møtet den 09.10.2018, sak nr. 038/18 «Asker og Bærum redning IKS –
forslag til selskapsavtale – Eierutvalgets råd til kommunens representant i representantskapet.
Redegjørelse
Det er blitt utarbeidet flere versjoner av «utkast til selskapsavtale». Den versjonen som rådmannen
fremmer nå er datert 12.11.2018, se vedlegg. Dette utkastet baserer seg på følgende :
·
·
·
·
·

Intensjonsavtalen om felles interkommunalt brannvesen Asker kommune og Bærum
kommune datert 28.11.2017, se vedlegg .
Ukast til selskapsavtale datert 28.5.2018 utarbeidet av rådmenne i Asker kommune og
Bærum kommune.
Styret i ABBV IKS behandling av utkast til selskapsavtale i møtet den 22.8.2018, (dvs
utkastet som var datert 28.5.2018)
Rådmennene i Asker kommune og Bærum kommune utarbeidet et nytt utkast datert
19.9.2018.
Representantskapets behandling av utkastet datert 19.9.2018.

Generelt om utkast til selskapsavtale:
Rådmannen viser til at mesteparten av det materielle innholdet i den gamle selskapsavtalen er
videreført i den nye selskapsavtalen. Dette gjelder blant annet alle bestemmelser vedrørende
lovpålagte organer som representantskapet, styret og daglig leder.

Noen bestemmelser er oppdatert på grunn av endret lovgivning. Bestemmelsene i § 15 siste ledd
om klage på enkeltvedtak truffet av brannvesenets organer er også endret i samsvar med gjeldende
rett. Bestemmelsen i § 20 om tvisteløsning er endret, slik at tvister løses ved de alminnelige
domstoler, og ikke ved voldgift.
Prinsippet om deltakernes plikt til å oppføre brannstasjoner i egen kommune samt prinsippet om
innskuddsplikt basert på faktisk innbyggertall er videreført. Eierandel og innskuddsplikt endres
annethvert år, basert på faktisk utvikling i antall innbyggere i de to kommunene. Videre er
prinsippet om Asker kommunes innbetaling av et «grunnbeløp» før kostnadsfordeling ivaretatt i
avtalens § 4.
Rådmennene har i selskapsavtalens § 21 foreslått inntatt en ny bestemmelse som delegerer
myndighet til å endre selskapsavtalen til representatskapet, dersom begge representantene er enig
i dette. Denne myndigheten gjelder likevel ikke alle bestemmelser i selskapsavtalen. En slik
delegering er ganske vanlig i selskapsavtaler som regulerer selskaper etter IKS-loven.
Representantskapet er under enhver omstendighet bundet av IKS-loven, slik at det i realiteten kun
er mindre endringer i selskapsavtalen som kan vedtas av representantskapet.
Styret i ABBV IKS – behandling av utkastet datert 28.5.2018
Styret ABBV har i møtet den 22.8.2018 sak nr. 35/18 behandlet utkastet til selskapsavtale datert
28.5.2018. Styret fremmet forslag til enkelte mindre endringer. Disse er med noen få unntak
innarbeidet i utkast til selskapsavtale. Ordet «brannordning» er blant annet ikke innarbeidet i
selskapsavtalen, da dette begrepet ikke lenger står i forskrift om dimmensjonering og bemanning av
brannvesen. Videre er styrets forslag til endringer i § 6 siste avsnitt ikke innarbeidet, men hvor
opprinnelig tekst fra forslaget datert 28.5.2018 er opprettholdt.
Eierutvalget i Bærum kommune –råd til kommunens representant i representantskapet for ABBV
IKS vedrørende utkast til selskapsavtale datert 19.9.2018,
Det fremkommer følgende av protokollen fra møtet den 9.10.2018, sak nr. 038/18:
«Eierutvalget gir følgende råd:
Kommunens representant i representantskapet for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtar:
1. Selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning vedtas slik den foreligger i utkast
datert 19.9.2018 med unntak av navn:
Eierutvalget støtter ikke endring av navn på Asker og Bærum Brannvesen.
Forslaget er fortsatt ikke et godt navn. Navneendring synes unødvendig da dagens Asker
og Bærum Brannvesen er fullt dekkende og godt innarbeidet. Kostnadene på 500.000 kr
bør benyttes på en mer hensiktsmessig måte.
2. Selskapsavtalen gjelder fra og med 1.1.2020. Fra samme dato oppheves gjeldende
selskapsavtale for Asker og Bærum brannvesen IKS.»
Representantskapet i ABBV IKS – behandling av utkast datert 19.9.2018:
Det fremkommer følgende av utkast til protokoll fra møtet den 5.11.2018 i representantskapet for
ABBV IKS sak nr. 18/18:
«Selskapsavtale for "Vårt nye brannvesen" fra og med 01.01.20
- Til representantskapet 05.11.18

Innstilling:
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:
Representantskapet anbefaler selskapsavtalen slik den er presentert i denne sak og innstiller på
at kommunestyrene i Asker kommune og Bærum kommune vedtar den.
Behandling:
Representantskapet diskuterte spørsmålet om navneendring. Bærum sin representant mente at
dette ikke er en politisk sak og at selskapets ønske derfor bør følges. Han ønsker ikke å følge
eierutvalget i Bærum sitt råd.
Representantskapet stilte spørsmål ved om 3.siste strekpunkt under «Representantskapet skal» i §6,
«Fremme forslag til endringer i bemanningen», skal ligge til representantskapet. Etter litt diskusjon
mente representantskapet at dette endres til at «representantskapet skal foreslå endringer i antall
vaktlag eller støttestyrke og eventuelt i beredskapen for disse» før saken behandles av Bærum
kommunestyre. For Asker kommune behandles dette når nytt kommunestyre er på plass i 2020.
Vedtak
Representantskapet anbefaler selskapsavtalen slik den er presentert i denne sak med de endringer
som er beskrevet over. Videre innstiller representantskapet på at Bærum kommune vedtar den så
snart som praktisk mulig, og kommunestyret i Asker kommune vedtar revidert forslag til
selskapsavtale i sitt første møte etter at nytt kommunestyre for nye Asker kommune er på plass»
I etterkant av representanskapets behandling har rådmannen drøftet formuleringen i § 6 strekpunkt
8 med kommunadvokaten i Bærum kommune og forslår følgende ordlyd:
· Fremme forslag til endringer i dimensjoneringen av brannvesenet, herunder øke med
vaktlag mv.
Rådmannen mener at denne formuleringen ivaretar representanskapets forslag på en
hensiktsmessig måte. For øvrig er denne endringen drøftet med administrasjonen i Asker
kommune.
Politisk behandling i Asker kommune
Kommunestyret i Asker har behandlet og vedtatt utkast til selskapsavtale, dvs. den versjonen som
er datert 19.9.2018. I forbindelse med kommunesammenslåingen må selskapsavtalen formelt
behandles på nytt av det nye kommunstyret i Asker. Bærum kommunestyrets vedtak i forhold til
versjonen datert 12.11.2018, vil derfor bli oversendt Asker kommune for behandling og vedtak
høsten 2019.
Prosess/medvirkning internt og eksternt
Fremkommer av rådmannens redegjørelse.
Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene
Bærum kommunes økonomiske forpliktelser fremkommer av § 4 i selskapsavtalen, samt av
intensjonsavtalen datert 28.11.2017.
Beslutningspunkter
Kommunestyret skal fatte vedtak vedrørende utkast til selskapsavtale datert 12.11.2018.

Vedlegg:
Utkast til selskapsavtale-ABBR - v 12-11-2018

4232740

signert intensjonsavtale 28-11-2017

4232741

Behandlingen i møtet 06.02.2019 Kommunestyret
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Navneendring fra «Asker og Bærum brannvesen IKS» til «Asker og Bærum brann og redning IKS»
anbefales ikke. En bør tilstrebe å unngå bruk av «og» to ganger i et selskapsnavn, det virker unødig
tungvint samt fremstår ikke som god norsk. Dagens Asker og Bærum brannvesen IKS er godt
innarbeidet og det foreligger ingen begrunnelse for hvorfor denne endringen, i tillegg anses
kostnadene i forbindelse med navnebyttebytte som unødige i denne sammenhengen.
Habilitetsvurdering:
Før behandling av saken ba representantene Erik Tørrissen (Frp), Marianne Rieber-Mohn (Ap) og
Harald Sævareid (SV) om vurdering av sin habilitet. Begrunnelsen er at Erik Tørrissen og Marianne
Rieber-Mohn sitter i styret i Asker og Bærum brannvesen. Harald Sævareid sitter som varamedlem
og har møtt under behandling av saken.
Kommunestyret fant, etter en helhetsvurdering jf. kommunloven § 40 nr. 3 og forvaltningsloven § 6
første ledd bokstav e nummer 2 at de tre representantene var inhabile og de fratrådte.
Vararepresentantene Asbjørn Johnsrud (Frp) og Daniel Walter (Ap) tiltrådte. Det var 50
representanter under behandling av saken.
Votering:
Ida Ohme Pedersens forslag fikk 9 (4Frp, 3MDG, 1V, R) stemmer og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret-06.02.2019- 002/19:
Vedtak:
Bærum kommune vedtar selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS, slik den
fremkommer av utkastet datert 12.11.2018.
Behandlingen i møtet 15.01.2019 Formannskapet
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
(Tar opp forslag 2 fra Eierutvalgets innstilling 29.05.2018)
Navneendring fra «Asker og Bærum brannvesen IKS» til «Asker og Bærum brann og redning IKS»
anbefales ikke. En bør tilstrebe å unngå bruk av «og» to ganger i et selskapsnavn, det virker unødig
tungvint samt fremstår ikke som god norsk. Dagens Asker og Bærum brannvesen IKS er godt
innarbeidet og det foreligger ingen begrunnelse for hvorfor denne endringen, i tillegg anses
kostnadene i forbindelse med navnebyttebytte som unødige i denne sammenhengen.
Omdelt:
Protokoll fra representantskapets møte 5.11.2018.
Habilitetsvurdering:
Representantene Marianne Rieber-Mohn (Ap) og Harald Sævareid (SV) ba om vurdering av sin
habilitet. Rieber-Mohn sitter i styret i Asker og Bærum brannvesen og Sævareid sitter som
varamedlem og har møtt under behandling av saken.

Formannskapet vurderte begge representantene som inhabile og de fratrådte. Det var da 11
representanter under behandling av saken.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt (11 stemmer).
Torbjørn Espeliens forslag fikk 3 stemmer (1Frp, 1MDG, 1H) og falt.

Formannskapet-15.01.2019- 011/19:
Innstilling:
Bærum kommune vedtar selskapsavtalen for Asker og Bærum brann og redning IKS, slik den
fremkommer av utkastet datert 12.11.2018.

