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Møteprotokoll - Møte i styret i Asker og Bærum brannvesen IKS den 10.02.2016. 
 
 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/103   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/16 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 20.04.2016 
 
Innstilling: 
Godkjenning av møteprotokoll fra brannstyremøte den 10.02.2016 
 
 
Vedlegg: 

1. Møteprotokoll fra brannstyremøte den 10.02.2016 
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Møteprotokoll - Ekstraordinært styremøte i Asker og Bærum brannvesen IKS den 17.03.2016. 
 
 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/187    

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 20.04.2016 
 
Innstilling: 
Godkjenning av møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte den 17.03.2016. 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte den 17.03.2016. 
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Brannsjefens virksomhetsrapport 2015 
 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/219    

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/16 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 20.04.2016 
 
Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar brannsjefens virksomhetsrapport 2015 til orientering 
 
Saksutredning: 
 
I 2015 nådde vi vårt viktigste mål om at ingen skal omkomme i brann i Asker og Bærum. En person 
omkom i trafikken. 
 
Den viktigste oppgaven i 2015 har vært arbeidet med å sikre innbyggere som er i risikogruppene 
(Trygg Hjemme). Brannvesenet og eierkommunene har kommet et godt stykke videre i prosjektet i 
2015, men har ennå noe igjen før vi kommer over i en driftsfase med fastsatt sikkerhetsnivå samt 
enkel og rask iverksetting av tiltak for personer i risikogruppene. 
 
Driftsregnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på kr. 2,8 millioner ABBV fikk et negativt 
premieavvik på kr. 1,8 millioner som vil bli reversert i 2016. Mindreforbruket er sammensatt, og 
skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader og økte inntekter.  Det er brukt kr. 4,4 millioner av 
selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 2015. 
 
Premiefondet i KLP ble tilført kr. 5,2 millioner i renter og overskudd i løpet av 2015. Det er årsaken til 
at vi ved årsslutt står med et høyere premiefond enn ved inngangen til 2015 til tross for at vi har brukt 
kr. 4,4 millioner til oppdekking av pensjonskostnader i 2015. Det står kr. 19,9 millioner på 
premiefondet pr. 31.12.2015.  I henhold til regulert driftsbudsjett for 2015 er det avsatt 1,7 millioner til 
disposisjonsfond investering til oppdekking av fremtidige investeringer.  
 
Investeringsregnskapet for 2015 balanserer. Det er innkjøpt krokløftbil, lettbåt, traktor og foretatt 
restbetaling på lift levert i 2014. Uteområdene på Isi øvelsesanlegg er asfaltert og store deler av HMS 
prosjektet ren/skitten sone er gjennomført. Videre er det foretatt en ny delbetaling på 
alarmbehandlingsverktøy Transfire 8 Alarm. Den resterende delbetalingen på 
alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 Alarm vil bli overført til 2016 via et regulert 
investeringsbudsjett for 2016.  
 
Det har vært en stor brann (Sportslåven på Ballerud) i 2015. De fleste brannene ble slukket raskt. 
Antall utrykninger har økt med 0,4 % til 4008 utrykninger i 2015. De unødige brannalarmene fra egne 
kunder og fra vaktselskap har økt fra 1409 til 1490 utrykninger (5,7 %), mens innbruddsalarmene er 
redusert fra 1107 til 1046 utrykninger (5,5 %). Unødige brannalarmer og innbruddsalarmer stod for 
over 63 % av totalt antall utrykninger. Det tilsvarer 3 % reduksjon fra 2014.  
 
Sykefraværet har økt fra 4,1 % til 4,2 %. Det er langt fra vårt interne IA-mål på 3,2 %. Det legges stor 
vekt på systematisk HMS-arbeid i virksomheten, særlig i forbindelse med det store antallet nye 
mannskaper i beredskapsstyrken de siste årene.  Det har vært en alvorlig nestenulykke i 2015. Det 
skjedde under slokkeinnsats i Sportslåven på Ballerud som var brukt som lager. Tiltak er iverksatt for 
å hindre nye tilsvarende hendelser. 
 
Vedlegg:  

1. Brannsjefens virksomhetsrapport 2015 
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Revisjon av styrets årsberetning med regnskap 2015 
 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/217    

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/16 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 20.04.2016 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar endringene som er foretatt i Styrets beretning med regnskap 2015 før 

utsendelse til representantskapet. 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til brannstyresak 2/2016 som ble fremlagt i styremøte 10.02.2016. 
Administrasjonen oppdaget etter dette styremøte at det er oppgitt feil tall under følgende poster:  
 

 Styrets beretning for 2015 - pkt. 6 Personal og likestilling – totalfravær/llangtidsfravær       (se 
vedlegg 1) 

 Årsregnskap 2015 – Vedlegg A – Anleggsmidler – Aksjer i KLP/Anlegg 10 års avskrivning (se 
vedlegg 2) 

 
Revisor er informert om feilene men siden endringene i tallene ikke påvirker regnskapet er dette ikke 
nevnt i revisjonsberetningen. Tallene som er endret er markert med gult. 
 
Endringene er implementert i sak 02/2016 Styrets beretning med regnskap 2015 som er oversendt til 
representantskapet.   
 
 
 

Vedlegg: 
1. Styrets beretning for 2015 – sak 2/2016 til brannstyret og representantskapet 
2. Vedlegg A – Anleggsmidler – sak 2/2016 til brannstyret og representantskapet 
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Revisors beretning 2015 
 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/192    

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/16 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 20.04.2016 
 
Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Styret 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 2016 (ref.styresak 02/2016).  
 
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 at styrets 
årsberetning og regnskap for 2015 er avgitt i samsvar med lov om interkommunale selskaper, 
forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning og god kommunal regnskapsskikk i Norge..  
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Revisors beretning Asker og Bærum brannvesen IKS 
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Foreløpig budsjett 2017 
 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/216    

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/16 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 20.04.2016 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet å vedta de foreløpige budsjettrammene som 

grunnlag for rammetildeling for 2017. 
 
 

Bakgrunn 
For å synkronisere selskapets budsjettarbeid med eierkommunenes budsjettprosesser utarbeides og 
behandles foreløpig budsjett for påfølgende år i april. Foreløpig budsjett 2017 er et komplett budsjett 
som bygger på samme lest som endelig budsjett. 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 tillegg til forskriftsfestet budsjett er det utarbeidet et detaljert driftsbudsjett 
(vedlegg 2). Investeringsbudsjettet er lagt ved i vedlegg 3.    
 
I forbindelse med utarbeidelse av foreløpig budsjett 2017 ble det 14.03.2016 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 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 2016-2019 er innenfor deres rammer når det gjelder 2017. 
Det ble lagt frem en forventning om at premiefondet hos KLP skjermes etter 2017 og at forventet 
gevinst på rundt 4 mill. etter samlokalisering av vår 110-sentralen med Oslo sin 110-sentral brukes til 
å dekke opp fremtidige drifts/investeringsbudsjetter.  
 
 

DRIFTSBUDSJETT 
Foreløpig driftsbudsjett for 2017 er målt mot driftsbudsjett 2016 (ref. representantskapssak 11/2015).  
Det er i dette budsjettet gjort en forutsetning om at vår 110-sentral blir samlokalisert med Oslo sin 
110-sentral fra og med 01.01.2017 og at det ikke blir overtallighet etter samlokalisering. 

 

 

Driftsinntekter 
 

Salgsinntekter 
 
For 2017 er det lagt til grunn 3% vekst i alarminntektene. Siden budsjettet for alarminntekter i 2016 
allerede ble nådd i 2015 grunnet en vekst på 5% bygger foreløpig budsjett for 2017 på regnskapstallet 
i 2015 påplusset en forventet vekst på 3% i 2016.  
 
Vi hadde en inntekt på 1,9 mill. under posten for unødige utrykninger (konto 16530) i 2015 men siden 
det er en høyst variabel inntekt har vi valgt å legge inntekten på et gjennomsnitt av de 4 siste årene 
som viser seg å være 1,56 mill.  
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Refusjon vedr. feiing (eierkommunene) 
De nye feierkontraktene som gjelder fra 01.01.2016 (Asker) og 01.03.2016 (Bærum) ligger til grunn 
ved budsjettering av refusjon fra eierkommunene vedr. feiing. Da det nå skal gjennomføres 
behovsprøvd feiing, samt at antall pipeløp fordeles ulikt over fireårsperioden, vil refusjonsbeløpenes 
størrelse fordele seg ulikt fra år til år innenfor en fireårsperiode 
 

Andre refusjoner 
Sykelønnsrefusjon er basert på fraværsstatistikk for 2015 som viser et korttidsfravær på 1,3% og et 
langtidsfravær på 2,9%.  
 
Mva-kompensasjon er justert i forhold til budsjettert kjøp av varer og tjenester.  
 

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 2016-2019 (ref. representantskapssak 20/2015).  
 
17 årsverk tilknyttet 110-sentralen er tatt ut. 2 ekstra fraværsreserver tilknyttet beredskapsavdelingen 
er lagt inn, samt en tekniker. Regnskapssekretær stillingen i administrativ avdeling er utvidet fra 60 til 
70% (fremmes i egen sak om regulert budsjett 2016 i styremøte 13.06.2016). 
 
Det vil bli behov for å kompensere for det arbeidet ansatte i 110-sentralen utfører for de andre 
avdelingene i ABBV når det etableres ny feller 110-sentral for Oslo, Asker og Bærum. Dette er: 
 

1. Fraværsreserve i beredskapsavdelingen 
Gjennomsnittsalderen i utrykningsstyrken er redusert de siste årene fordi: 

 ABBV ansatte 25 brannkonstabler i forbindelse med etablering av Fornebu brannstasjon 

 Det ble ansatt mange unge brannkonstabler i 1987 som følge av en arbeidstidsnedsettelse. 
De fleste av disse har nylig gått av med pensjon og blitt erstattet av unge brannkonstabler. 

Når det ansettes mange unge brannkonstabler øker kostnadene i forbindelse med foreldrepermisjon 
og fraværet grunnet syke barn. Vi ser at ABBV’s behov for overtid, ekstravakter og ferievikarer har 
blitt så stort at det vil være både økonomisk lønnsomt og riktigere i henhold til arbeidsmiljøloven å 
øke den faste fraværsreserven (uten å øke minimumsbemanningen).  
 
I styresak 05/2013 ble det fattet følgende vedtak: 
 
Den midlertidige dagtidsstillingen i 110 gjøres om til en fast stilling. I tillegg gjennomføres følgende 
prøveordning for 2 år: 

 4 stillinger i beredskapsavdelingen lyses ut som utviklingsstillinger i 110-sentralen med plikt til 
å fungere som fraværsreserve for både 110-sentralen og beredskapsavdelingen.  

 Det ansettes to nye brannkonstabler i beredskapsavdelingen 
 
Når 110-sentralen i Asker og Bærum nå skal slås sammen med 110-sentralen i Oslo vil denne felles 
bruken av fraværsreserven opphøre. Det er derfor behov for å erstatte de to stillingene som 
beredskapsavdelingen «tapte» i 2013.  
 

2. IKT-kompetanse 
Tjenester utført av teknikker og inspektør i 110-sentralen.  

 IKT-arbeid tilknyttet kontor arbeidsplasser 

 Oppfølging av nødnettsradioer og dataverktøy i utrykningskjøretøy 

 Stasjonsutvarsling 

 Telefoni 

 Statistikk 

 Innkjøp, installasjon, service, vedlikehold og fakturakontroll 

 Vedlikehold/support av turnusprogrammet GAT. 
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Administrativ kapasitet 
Administrativ avd. har over flere år slitt med høy arbeidsbelastning på sine ansatte og bruk av overtid 
for å komme i mål med løpende oppgaver. Regnskapssekretæren i avdelingen har siden august 2015 
fått utvidet sin 60% stilling til en 70% stilling ved et 10% vikariat. Vi ønsker å omgjøre dette vikariatet 
slik at regnskapssekretæren får en fast stillingsprosent på 70%. 
 
Disse stillingsendringene vil bli fremmet i regulert budsjett 2016 som skal behandles i styremøte 
13.06.2016. Endringene finansieres blant annet ved økte inntekter fra alarmtjenestene og reduserte 
utgifter til vikarlønn, overtid og innkalling.  
 
For å klare avviklingen av sommerferie i beredskapsavdelingen er det lagt inn bruk av 12 ferievikarer 
i 12 uker.  
 
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. Vi har imidlertid vært i kontakt med KLP og fått noen føringer i forhold til å 
utarbeide et estimat for 2017.  
KLP regner med at det blir moderate lønnsoppgjør fremover. Vi har lagt inn en økning av 
premiegrunnlaget med 3,25% og en økning av premiereserven med 10%. Det er lagt opp til å bruke 4 
mill. av premiefondet i KLP til å dekke opp for deler av det estimerte pensjonsinnskuddet på 15,7 mill. 
som samsvarer med økonomiplanen for 2016-2019.  
 

2017 - Mellomoppgjør

Grunnlag 3,25% lønnsøkning 14 årsverk  Estimert 

budsjett  10% økning av ut i fbm. Nytt  Satser premie 

2 016 av lønn & G-reg. samlok. 110 grunnlag 2017 2 017

Forsikringspremie - premiegrunnlag 74 390 266 76 807 950 -7 280 000 69 527 950 0,09450 6 570 391

Bruttogaranti - premiegrunnlag 74 390 266 76 807 950 -7 280 000 69 527 950 0,01270 883 005

Tidligpensjon - premiegrunnlag 74 390 266 76 807 950 -7 280 000 69 527 950 0,01060 736 996

AFP 62-64 - premiegrunnlag 74 390 266 76 807 950 -7 280 000 69 527 950 0,00000 0

Egenandel AFP - premiegrunnlag 74 390 266 76 807 950 -7 280 000 69 527 950 0,00000 0

Reguleringpremie - premiereserven 234 205 445 257 625 990 0 257 625 990 0,02700 6 955 902

Rentegarantipremie 600 000

Sum pensjonskostnad 15 746 294

Bruk av premiefond -4 000 000

Sum pensjonskostnader etter bruk av premiefond 11 746 294  
 
Kjøp av varer og tjenester 
 I forbindelse med samlokalisering av 110-sentralen er følgende poster redusert: 

 Kontormateriell/rekvisita – konto 1100 

 Uniformer/bekledning – konto 11215 

 Annet forbruksmateriell – konto 11220  

 Linjeleie tlf./data – konto 11303 

 Gruppeliv/yrkesskadeforsikring – konto 11852 

 It-utstyr – konto 12010 

 Serviceavtaler – konto 12400 

 Kjøp fra staten – konto 13000 
 
 
Budsjettene vedr. reiseutgifter (konto 11600+11601) er redusert basert på regnskapstall for 2015 
samt en reduksjon i bemanningen.  
 
Vår bedriftshelsetjeneste er ute på anbud nå (konto 12703) og vår renholdskontrakt (konto 12600) 
skal ut i løpet av høsten 2016. Hva disse tjenesten vil koste i 2017 har vi derfor ikke eksakte tall for i 
det foreløpige budsjettet.  
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Siden deler av arealene på Fornebu brannstasjon og Bekkestua brannstasjon leies ut til eksterne 
leietakere har konto for husleie (11900) en motpost under inntekter (konto 16302). 
 
I henhold til estimat i sak om felles 110-sentral (ref. representantskapssak 02/2016) er det lagt inn 
14,7 mill. (tallet på 14 mill. er oppjustert med forventet lønnsvekst i 2016/2017) som er estimatet for 
hva det vil koste ABBV å kjøpe tjenester fra felles 110-sentral.  
 
Overføringer 
Skattebelastningen i forbindelse med våre alarminntekter er holdt på samme nivå som 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.  
 
Interne finansieringstransaksjoner 
I henhold til estimat i sak om felles 110-sentral (ref. representantskapssak 02/2016) har vi lagt inn 
forventet gevinst på 4 mill. under avsetning til disposisjonsfond (konto 15400). Dette som en følge av 
at det er foreslått at første års gevinst avsettes til etablering av den midlertidige sentralen. 
Etableringskostnadene vil komme høsten 2016 og må dekkes opp midlertidig ved bruk av 
eksisterende fond.  
 

INVESTERINGSBUDSJETT 
 
Ny mannskapsbil til Bekkestua er satt i bestilling i 2016 (ref. representantskapssak 19/2015) og 
forventes levert og satt i drift i løpet av 2017. 24% av mannskapsbilen betales i 2016 og de 
resterende 76% i 2017.  
 
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. 01.01.2017. 
 
Ut fra de forutsetningene som er lagt i budsjettet for 2017 trenger eierkommunene å overføre 3,55 
mill. mer i rammeoverføringer til selskapet enn i 2016.  Dette samsvarer med økonomiplanen for 
2016-2019.  
 
Rammeoverføringene fra eierkommunene blir fordelt som følger mellom drift og investeringer: 
 

Saksutredning: 
 

Drift Investering Sum

Asker 2015 36 244 747 1 824 209 38 068 956

Asker 2016 38 444 197 797 851 39 242 048

Diff Asker 2 199 450 -1 026 358 1 173 092

Bærum 2015 73 305 006 3 703 698 77 008 704

Bærum 2016 77 770 557 1 619 879 79 390 436

Diff Bærum 4 465 551 -2 083 819 2 381 732

Samlet 2015 109 549 753 5 527 907 115 077 660

Samlet 2016 116 214 754 2 417 730 118 632 484

Diff samlet 6 665 001 -3 110 177 3 554 824  
 
 
Vedlegg: 

1. Foreløpig driftsbudsjett 2017 
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2. Foreløpig driftsbudsjett 2017 (detaljert) 
3. Foreløpig investeringsbudsjett 2017 

 



ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 

 

 

Asker og Bærum brannvesen IKS 

P.B. 353, 1372 Asker 

Besøksadresse: Fredtunveien 5 

Internett: www.abbv.no 
 

Org. Nr. 980 358 380 

Bank: 1503 27 76490 

Telefon: 66 76 42 00 

e-post: abbv@asker.kommune.no 

 

Regulert investeringsbudsjett 2/2016 
 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/218    

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/16 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 20.04.2016 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett 2/2016 slik 

det er presentert i denne sak 
 
 
 
 

Saksutredning: 
Etter §3 i Lov om interkommunale selskaper hører forvaltning av selskapet inn under styret, som 
også skal sørge for at bokføring og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Investeringsbudsjettet for 2016 ble vedtatt i representantskapsmøte 16.06.2015 under sak 11/2015. 
Et regulert investeringsbudsjett for 2016 ble vedtatt i representantskapsmøte 15.12.2015 under sak 
19/2015. Vi ser oss nødt til å gjøre en ytterligere regulering av investeringsbudsjettet for 2016 da 
følgende investeringsprosjekter ikke ble fullført i 2015.: 
 

 HMS tiltak – røykeksponering – rest kr. 145 026,- 

 Alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 – rest kr. 343 196,- 
 
Budsjettet vedrørende salg av kjøretøy er i tillegg endret slik at det fremkommer hvilke kjøretøy som 
skal selges. Begge kursbilene ble solgt i 1 kv. 2016 og budsjettene er justert ned tilsvarende 
salgssummene. 
 
Endringene dekkes ved bruk av disposisjonsfond investeringer. Investeringsbudsjettet for 2016 må 
påregnes regulert en gang til i løpet av 2016 da de endelige investeringskostnadene for ny felles 110-
sentral med Oslo ikke er helt på plass pr. i dag.  
 
 
 
Vedlegg: 

1. Regulert investeringsbudsjett 2/2016 
 
 



ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 

 

 

Asker og Bærum brannvesen IKS 

P.B. 353, 1372 Asker 

Besøksadresse: Fredtunveien 5 

Internett: www.abbv.no 
 

Org. Nr. 980 358 380 

Bank: 1503 27 76490 

Telefon: 66 76 42 00 

e-post: abbv@asker.kommune.no 

 

Status i arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler 
 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/224    

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/16 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 20.04.2016 
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 

Saksutredning: 
Brannsjefen viser til sak 30/2015A og 41/2015A Status for arbeidet med sammenslåing av 110-
sentraler og 08/2016 Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo kommuner og legger frem en ny 
kort status for arbeidet: 
 
Sak 08/2016 skal behandles i representantskapet 28.04.16. 11.03.16 ble brannsjefens innstilling i 
denne saken offentlig. Etter det gikk hovedtillitsvalgt i Oslo brannkorpsforening ut i media med 
bekymring om bemanning i den nye 110-sentralen. Han har også sendt brev til flere politikere i Asker, 
Bærum og Oslo (vedlegg 1). Varaordfører i Bærum og leder av vårt representantskap Ole Kristian 
Udnes har videresendt brevet som ble sendt til ordføreren i Bærum med følgende påskrift: 

Jeg ser på dette som en faglig diskusjon/diskusjon for styret og oversender den til dere. 
 
Brannsjefen i Asker og Bærum har i vedlegg 2 i denne saken imøtegått en del av kritikken. I tillegg 
har brannsjefen i Oslo og brannsjefen i Asker og Bærum skrevet et innlegg (vedlegg 3) til fagbladet 
Brannmannen som utgis av Oslo brannkorpsforening og leses av brannfolk over hele Norge. 

 
Brannsjefene har kalt inn til nytt styringsgruppemøte 18.04.16 med følgende agenda: 

 
 Politiske prosesser – hva blir vedtatt? 

 Mediebildet 

 Statistikkgrunnlag 

 Gjennomgang av gruppenes mandater, nødvendige endringer og nye milepæler 

 Sammensetning av gruppene videre 

 Prosess med DNK 

I møte KS/KS Bedrift hadde med justisdepartementet rett før påske, fikk vi 

informasjon om at beslutning om framtidig eierskap til nødnett i realiteten var tatt. Det 

gjensto noen detaljer å få på plass før den formelle beslutningen ble formelt tatt. Vi 

fikk imidlertid opplyst at eierskapet til nødnettutstyret også i framtiden fortsatt skal 

være statlig. Det gjelder utstyr både på sentralene og i de ulike brannvesen 

(håndholdte radioterminaler). 

 Leie lokaler 

 Avtale mellom kommunene 

 Overgangsordninger for ansatte 

 Alarmbehandlingsprogram -Transfire 8? 
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Følgende mileplan for prosjektet gjelder fortsatt 
 

Anbefaling fra alle arbeidsgrupper:    01.06.2016 
Etablering interkommunal sentral:    01.01.2017 
Etablering samlokalisert sentral 110/112   uavklart 

 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Brev fra hovedtillitsvalgt i Oslo Bjørnar Aron Aronsen 
2. Brannsjef Anne Hjort sin imøtegåelse av en del av kritikken i brev fra Bjørnar Aron Aronsen 
3. Innlegg til fagbladet Brannmannen fra brannsjefene i Oslo og Asker og Bærum  
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Eventuelt 
 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/203    

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks 20.04.2016 
 
Innstilling: 
 
Eventuelt saker som kommer til brannstyremøtet den 20.04.16 
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