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MØTEPROTOKOLL 
 

Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen IKS 
 

Møtested: Bekkestua brannstasjon   
Møtedato: 28.04.2016 Tid: 09:00 - 10:15 

 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Ole Kristian Udnes (leder) 

Leif Frode Onarheim  
 

Forfall: Ingen  
  

Varamedlemmer: Ingen 
 

Fra adm. (evt. andre): Anne Hjort - ABBV 
Terje Albinson - ABBV 
Berit Ramstad - ABBV 
Per Anders Owren styrets leder 
Øyvind Rideng sdtyrets nestleder 
Jan Willy Mundal Bærum kommune 
Ragnar Sand Fuglum Asker kommune 
 

   
   
   
   
 
Underskrifter: 
 
 
__________________  __________________ 
Lei Frode Onarheim  Ole Kristian Udnes 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på 
møtet. 

 
 
 
 
Asker, 25.05.16 

      

      

Til agendaen: 
Sak 8/16 Brannsjefens virksomhetsrapport 2015 ble utsatt til neste møte. 
Styrets leder meldte to orienteringssaker til eventuelt 
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1/16   
Protokoll fra representantskapsmøte i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 
Innstilling: 
Representantskapet godkjenner protokollen 
 
Behandling: 
 
Vedtak: 
Representantskapet godkjenner protokollen og protokollen ble signert 

 

 
2/16   
Styrets årsberetning med regnskap 2015  
 
Innstilling: 
Brannstyret innbyr representanskapet til å fatte følgende vedtak: 
 

Representantskapet fastsetter på grunnlag av brannstyrets avleggelse, brannstyrets 
årsberetning og årsregnskap 2015 for Asker og Bærum brannvesen IKS. 
 
Behandling: 
Representantskapet omtalte virksomhetsrapporten som fyldig, detaljert og informativ.  
Representantskapet ber om at sykefraværet fremstilles forholdsmessig etter størrelsen på avdelingene 
slik at det kan sammenlignes direkte og det blir tydeligere hvor utfordringene er størst. 
Representantskapet uttrykte tilfredshet over at det gjøres så mye godt forebyggende arbeid og særlig 
overfor de mest utsatte gruppene (Trygg hjemme). 
 
Vedtak: 
Representantskapet fastsetter på grunnlag av brannstyrets avleggelse, styrets årsberetning og 
årsregnskap 2015 for Asker og Bærum brannvesen IKS. 

 

 
3/16   
Disponering av mindreforbruk 2015  
 
Innstilling: 
Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 

Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet for 2015 på kr. 2 805 956 
disponeres i henhold til brannstyrets anbefaling som er gitt i denne sak. 
 
Behandling: 
Det var ingen bemerkninger til saken 
 
Vedtak: 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet for 2015 på kr. 2 805 956 
disponeres i henhold til brannstyrets anbefaling som er gitt i denne sak. 
 

 
4/16   
Regulert investeringsbudsjett 2/2016 
 
Innstilling: 
Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett 2/2016 slik det er presentert i denne 
saken. 
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Behandling: 
Brannsjefen orienterte om status i arbeidet med ren og skitten sone som etableres for å redusere 
brannmannskapenes eksponering for kreftfremkallende stoffer. Det har blitt gjort tiltak på alle 
brannstasjoner som har redusert eksponeringen betydelig. 
 
Vedtak: 
Representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett 2/2016 slik det er presentert i denne 
saken. 

 

 
5/16   
Foreløpig budsjett 2017  
 
Innstilling: 
Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar de foreløpige budsjettrammene som grunnlag for rammetildeling 
for 2017. 
 
Behandling: 
Brannstyrets leder bemerket at det i hovedsak er sammenslåingen av 110-sentralene i Asker, Bærum 
og Oslo som påvirker budsjettet i positiv retning. Det ble også opplyst om at nye prognoser fra KLP 
viser at pensjonskostnadene for 2016 blir lavere enn budsjettert. 
 
Vedtak: 
Representantskapet vedtar de foreløpige budsjettrammene som grunnlag for rammetildeling 
for 2017. 
 
 
6/16   
Felles 110-alarmsentral for Asker og Bærum brannvesen IKS og Oslo brann- og redningsetat  
 
Innstilling: 
 
Brannstyret innstiller på at representantskapet fatter følgende vedtak:  
 
Representantskapet vedtar på innstilling fra brannstyret følgende vedtak som grunnlag for 
videre behandling av saken i eierkommunene:  
 

1. Som en konsekvens av nærpolitireformen etableres en midlertidig interkommunal 110-sentral 
for kommunene Asker, Bærum og Oslo, som senere skal samlokaliseres med politiets 112 
nødsentral på Grønnland i Oslo.  

 

2. Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid med et interkommunalt fagråd, med 
Oslo som vertskommune. Mandat til og sammensetning av fagrådet må defineres nærmere i 
samarbeidsavtalen.    

 

3. Den midlertidige 110-sentralen lokaliseres i Lysakerområdet med maksimalt gjenbruk av teknisk 
utstyr. Planlagt oppstart er 1.1.2017. 

 

4. Den nye sentralen får en bemanning på 4 personer utenom arbeidstid (i dag 3 for OBRE og 2 
for ABBV) og 5 personer på dagtid ( i dag 4 for OBRE og 2 for ABBV). Det forventes ikke 
overtallighet. Avtalemessige konsekvenser på grunn av forskjellige tariffområder og 
pensjonskasser vil bli utredet nærmere i samarbeid med de tillitsvalgte.  

 

5. Dagens alarmtilknytninger fra OBRE og ABBV skal håndteres i den nye sentralen. 

 



  

Side 5 av 7 

6. Driftskostnadene skal på sikt fordeles likt pr. innbygger, men i en startfase vil hvert brannvesen 
legge inn et likt grunnbidrag på 7,8 mill kr. Det forventes en samlet årlig reduksjon av 
driftskostnader i startfasen på 6 mill kr, hvorav 4 mill for ABBV. Det vil påløpe 
engangskostnader tilsvarende første års innsparing.  

 

7. Brannsjefen bes komme tilbake til styret med utkast til endelig avtale.  
 
Behandling: 
Bærum signaliserte at de vil behandle denne saken politisk i kommunestyret. 
Brannsjefen orienterte om at det oppleves noe krevende å jobbe mot en så stor organisasjon som 
Oslo kommune. Det ble også orientert om diskusjonen vedrørende bemanning hvor hovedtillitsvalgt i 
Oslo har gått hardt ut i media med påstander om at brannsjefenes forslag til bemanning er for liten. 
Representantskapet presiserte viktigheten av å ha god fremdrift i denne saken, og anbefaler at det 
leies inn ekstern kompetanse til å utarbeide forslag til samarbeidsavtale. Fortrinnsvis KS-advokatene. 
 
Representantskapet ønsker at pengestrømmen fra Asker og Bærum kommuner til felles 110-sentral 
går gjennom brannvesenet  
 
Representantskapet berømmet brannsjefen for det arbeidet som er gjort så langt i denne kompliserte 
saken. 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet vedtar på innstilling fra brannstyret følgende vedtak som grunnlag for 
videre behandling av saken i eierkommunene:  
 

1. Som en konsekvens av nærpolitireformen etableres en midlertidig interkommunal 110-sentral 
for kommunene Asker, Bærum og Oslo, som senere skal samlokaliseres med politiets 112 
nødsentral på Grønnland i Oslo.  

 

2. Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid med et interkommunalt fagråd, med 
Oslo som vertskommune. Mandat til og sammensetning av fagrådet må defineres nærmere i 
samarbeidsavtalen.    

 

3. Den midlertidige 110-sentralen lokaliseres i Lysakerområdet med maksimalt gjenbruk av teknisk 
utstyr. Planlagt oppstart er 1.1.2017. 

 

4. Den nye sentralen får en bemanning på 4 personer utenom arbeidstid (i dag 3 for OBRE og 2 
for ABBV) og 5 personer på dagtid ( i dag 4 for OBRE og 2 for ABBV). Det forventes ikke 
overtallighet. Avtalemessige konsekvenser på grunn av forskjellige tariffområder og 
pensjonskasser vil bli utredet nærmere i samarbeid med de tillitsvalgte.  

 

5. Dagens alarmtilknytninger fra OBRE og ABBV skal håndteres i den nye sentralen. 

 

6. Driftskostnadene skal på sikt fordeles likt pr. innbygger, men i en startfase vil hvert brannvesen 
legge inn et likt grunnbidrag på 7,8 mill kr. Det forventes en samlet årlig reduksjon av 
driftskostnader i startfasen på 6 mill kr, hvorav 4 mill for ABBV. Det vil påløpe 
engangskostnader tilsvarende første års innsparing.  

 

7. Brannsjefen bes komme tilbake til styret med utkast til endelig avtale.  
 

8. Den videre politiske behandlingen utsettes til det foreligger et forslag til samarbeidsavtale. 
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7/16   
Kjønnsrepresentasjon i styret  
 
 
Innstilling: 
Brannstyret anbefaler at vedtaket fattes i møtet: 
 
Behandling: 
Representantskapet ønsker å diskutere saken internt i kommunene og komme tilbake til saken. 
 
Vedtak: 
Representantskapet kommer tilbake til saken i neste møte. 
 
 
Orienteringssaker 

 
8/16   
Brannsjefens virksomhetsrapport 2015  
 
 
Innstilling: 
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 

Representantskapet tar saken til orientering 
 
 
Behandling: 
Virksomhetsrapporten var oversendt representantskapet dagen før møtet, og de ønsket å sette seg 
bedre inn i saken før de behandlet den. Saken ble derfor utsatt til neste møte.  
 
Vedtak: 
 

Representantskapet utsatte saken til neste møte 

 
9/16   
Eventuelt  
 

A. NHO service sine spørsmål vedrørende ABBV’s alarmtjenester og konkurransevridning 
– status 
Brannstyrets leder orienterte om at han hadde sendt brev til kommunene med brannstyrets 
innspill på de ulike punktene i brevet fra NHO service hvor de stiller spørsmål ved ABBV sine 
alarmtjenester og konkurransevridning. 
Servicebedriftenes landsforening (nå NHO Service) klaget ABBV inn for EFTA Surveillance 
Autority (ESA) i 2006 hvor det ble stilt mange av de samme spørsmålene. ESA opplyste i brev 
adressert til Servicebedriftenes landsforening datert 3.12.2009 at det ikke var grunnlag for 
klagen 

 
Vedtak: 
Representantskapet tar saken til orientering 
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B. Arbeidsulykke i forbindelse med hjulskift på en brannbil  
Brannsjefen orienterte om en arbeidsulykke den 6.april på Bekkestua brannstasjon. Under 
hjulskift på mannskapsbil 4.1 skled brannbilen av jekken. Skadede fikk venstre arm i klem 
mellom hjul og bakskjerm (hjulbuen) noe som medførte brudd i underarmen og påfølgende 
operasjon. Etter forholdene går det bra med den skadde som allerede er i gang med å trene 
opp armen i samarbeid med fysioterapeut. Det er gjort midlertidige tiltak for å forhindre 
tilsvarende hendelser og det er iverksatt granskning av hendelsen for å få mest mulig lærdom 
ut av den for å kunne forebygge gjentagelser i fremtiden.   

 
Vedtak: 
Representantskapet tar saken til orientering 

 

 

 
Neste møte er fredag 17. juni kl 10.00 på Gjettum brannstasjon 


