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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i Asker og Bærum Brannvesen IKS 
 

Møtested: Isi øvelsesanlegg   

Møtedato: 13.06.2016 Tid: 18:30 

  

 

Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Per Anders Owren, Øyvind Rideng, Lisbeth Sæther Storli,  

Jelrik Nylund-van Berkel, Erik Tørrissen, Ivar Eriksen og Pål Klethagen 
Forfall: Marianne Rieber-Mohn og Anders Martinsen 

Varamedlemmer: Pål Klethagen 

Fra adm. (evt. andre): Anne Hjorth, Terje Albinson og Berit Ramstad 

    
Innkalling:   Det var ingen merknader til innkallingen 

Merknader: Til eventuelt ble det reist en sak for diskusjon samt en orientering om flytting 
av eierutvalgsmøte i Bærum, 

Behandlede saker:   

 
Underskrifter: 
 
 
__________________  _______________  ____________________ 
Per Anders Owren  Øyvind Rideng   Lisbeth Sæther Storli 
styreleder   nestleder   fast medlem 
 
 
 
___________________  _______________  _____________________ 
Erik Tørrissen   Jelrik Nylund-van Berkel  Ivar Eriksen 
fast medlem   fast medlem    fast medlem 
 
 
 
_________________   
Pål Klethagen 
varamedlem 
 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt 
på møtet. 

 

 

 
Isi øvelsesanlegg, 13.06.16 
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19/16   
Møteprotokoll fra brannstyremøte 20.04.16  
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å vedta protokoll fra styremøte 20.04.2016.  
 
Behandling: 
Erik Tørrissen hadde meldt forfall til forrige styremøte og hans varamedlem Irina Løberg deltok i 
møtet. Dette rettes opp i protokollen som signeres i neste styremøte 
 

Vedtak: 
Brannstyret godkjente protokoll fra styremøte 20.04.2016 med over nevnte endringer i 
deltagelsen og protokollen signeres i neste styremøte.   

 

 
20/16   
Regulert budsjett 2016  
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert budsjett 2016 slik det er presentert 
i denne sak 
 
Behandling: 
Hoved endringene fra budsjett 2016 til revidert budsjett 2016 ble gjennomgått. 
 

Vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert budsjett 2016 slik det er presentert 
i denne sak 

 

 
21/16   
Budsjett 2017  
 

 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar budsjett 2017 som grunnlag for 
rammetildelinger for 2017  
 
Behandling: 
Brannstyret hadde enkelte spørsmål til bl.a. kostnader i forbindelse med ny felle 110-sentral med 
Oslo. 
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar budsjett 2017 som grunnlag for 
rammetildelinger for 2017  
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22/16   
Foreløpig langtidsbudsjett 2017 - 2020  
 
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett 2017-2020 slik 
det er presentert i denne sak 
 
Behandling: 
Brannstyret var særlig opptatt av investeringsbudsjettet både hva gjelder biler, annet teknisk materiell 
og IKT-utstyr. Styret presiserer også viktigheten av at brannvesenet følger med på utviklingen av 
tekniske hjelpemidler og løpende vurderer å ta i bruk slike for å effektivisere sitt arbeid.  
 
Vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett 2017-2020 slik 
det er presentert i denne sak 

 

 
23/16   
Tertialrapport 1/2016  
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 1/2016. Rapporten sendes representantskapet 
til orientering. 
 
 
Behandling: 
Brannsjefen orienterte om at det har vært en del nestenulykker den senere tiden og at det av den 
grunn er iverksatt flere tiltak for å forebygge fremtidige nestenulykker. Videre orienterte brannsjefen 
om at det var besluttet ikke å bygge komplette vaskerier på Bekkestua og Fornebu i og med at disse 
stasjonene kun har «kort» levetid igjen. Ellers er ikke brannsjefen helt tilfreds med utviklingen i 
sykefraværet. Både korttidsfraværet og langtidsfraværet er økende, og arbeidet med å redusere dette 
skal prioriteres videre i 2016. 
 

 

Vedtak: 
 
Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 1/2016. Rapporten sendes representantskapet 
til orientering. 
 

 
24/16   
Møteplan 2. halvår 2016  
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar møteplan som foreslått 
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Behandling: 
De to første foreslåtte møtedatoene passet ikke for alle og ble endret i møtet. 
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret vedtok følgende møteplan for 2.halvår 2016: 
- Uke 39: tirsdag 27.09 kl 18.00 på Asker brannstasjon 
- Uke 44: onsdag 02.11 kl 18.00 på Fornebu brannstasjon 
- Uke 49: torsdag 08.12 kl 18.00 på Gjettum brannstasjon 

 

 
Orienteringssaker 

 

25/16   
Status for arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler  
 

Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
Behandling: 
Brannsjefen orienterte grundig om status i saken ut over det som var omtalt i saksfremlegget. De 
gjenværende krevende spørsmålene knytter seg særlig til pensjonsspørsmål og tidspunkt fra 
DNK/Motorola for flytting/oppbygging av det tekniske utstyret i ny felles 110-sentrale, samt å 
utarbeide og vedta nye rutiner for sentralen og så like rutiner som mulig for de to brannvesenene. Det 
gjenstår også viktige avklaringer hva arbeidsavtaler, turnus og lønn gjelder. På positiv side vil 
brannsjefen i Oslo anbefale at kostnadsfordelingen fra 2022 skal baseres på lik fordeling etter 
innbyggertall. 
 
Brannstyret ber om at samarbeidsavtalen blir kvalitetssikret av en jurist med fokus på Asker og 
Bærum sine interesser både på kort og lang sikt.  
 
Styret berømmet det arbeidet som er gjort fra ABBV sin side i denne saken frem til nå.   
Vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
26/16   
Resultater fra, og konsekvenser for ABBV, av sentralt hoved tariffoppgjør 2016  
 

 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Hovedmomentene i saken ble gjennomgått 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
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27/16   
Eventuelt  
A. Mulige konsekvenser for ABBV ved sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum kommuner. 

 

Behandling: 
Styret reiste spørsmål om hva hvis Røyken og Hurum slås sammen med Asker kommune, hvor også 
disse skal innlemmes i en samlet brannberedskap. En kommunesammenslåing vil medføre 30.000 
nye innbyggere inn i fellesskapet og 2 nye brannstasjoner.  
 
Vedtak: 

 
Diskusjonen av saken sees på som en oppstart på en diskusjon som av stor sannsynlighet blir 
en viktig sak å jobbe med for brannstyret i årene fremover. 
 

 
B. Utsettelse av eierutvalgsmøte i Bærum kommune 

 

Behandling: 
Styrets leder orienterte om at planlagt eierutvalgsmøte med Bærum kommune den 21.juni var utsatt 
på ubestemt tid. 
 
 
Vedtak: 

 
Brannstyret tar saken til orientering. 
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