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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i Asker og Bærum Brannvesen IKS 
 

Møtested: Fornebu brannstasjon   
Møtedato: 02.11.2016 Tid: 18:00 

 
 
Til stede på møtet 
 

 
Funksjon Navn Møtt for 

Leder Per Anders Owren  
Nestleder Hanne Becker Cappelen  
Medlem Jelrik Nylund-van Berkel  
Medlem Marianne Rieber-Mohn  
Medlem Erik Tørrissen  
Medlem Ivar Eriksen  
Medlem Anders Martinsen  
Sekretær Terje Albinson  
Medlem 
Forfall 

Anne Hjort 
Lisbeth Sæther Storli 

 

   

 

 
Underskrifter: 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
___________________ _____________________  ___________________ 
Per Anders Owren  Hanne Becker Cappelen  Erik Tørrissen 
 
 
____________________ ______________________  ___________________ 
Jelrik Nylund-van Berkel Marianne Rieber-Mohn  Ivar Eriksen 
 
 
____________________  
Anders Martinsen 
 
 
 
Asker, 02.11.16 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

 
34/16 16/534        
 Møteprotokoll fra brannstyremøte 27.09.16 
 
 
Orienteringssaker: 

 
35/16 16/520        

 Informasjon om beredskapsavdelingen 
ved beredskapssjef Sverre Junker 
 

36/16 16/521        
 Informasjon om Trygg Hjemme-samarbeidet 

ved Anne Hjort 
 

37/16 16/522        
 Status for arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler 
 
38/16 16/476        
 Orientering om umiddelbar bruksnektelse av 12.10.16 
  
39/16 16/203        
 Eventuelt 
 

 

Det ble meldt en sak til eventuelt vedrørende eierstrategi
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34/16   

Møteprotokoll fra brannstyremøte 27.09.16  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å godkjenne møteprotokoll fra brannstyremøte 27.09.16. 
 

 
Behandling: 

Det fremkom ingen merknader til protokollen 
 
 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret godkjenner møteprotokoll fra brannstyremøte 27.09.16. 
 
 

 

 
Orienteringssaker: 

 
 
35/16   

Informasjon om beredskapsavdelingen  
ved beredskapssjef Sverre Junker  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 

 
Behandling: 
Sverre Junker orienterte om bl.a. brannstasjonene og deres ulike spesialfunksjoner, 
brannbiler og annet materiell, samarbeidsavtaler og samarbeid med nabobrannvesen, 
kompetanseutvikling inkludert ulike sertifiseringer, rekruttering og tilsettingsprosesser.  
 
Styret etterspurte og var interessert i bl.a. HMS-arbeidet og sikkerhetskulturen i 
beredskapsavdelingen noe Sverre Junker mente kan bli enda bedre. På dette området er det 
også tett samarbeid mellom de ulike brannvesen i distriktet.  
 
Brannstyret syntes de gjennom denne informasjonen hadde fått et godt innblikk i 
brannvesenets beredskapsavdeling. 
 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret tar saken til orientering 
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36/16   

Informasjon om Trygg Hjemme-samarbeidet  
ved Anne Hjort 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 

 
Behandling: 
Anne Hjort foretok en gjennomgang av Trygg Hjemme-arbeidet med fokus på kjennetegn 
ved de risikoutsatte gruppene, samarbeidet med eierkommunene samt litt om utfordringer i 
arbeidet. 
 
Brannstyret presiserte at dette arbeidet fortsatt skal ha høy prioritet og forventer at 
brannvesenet i sine rapporter dokumenterer hva som fungerer godt i dette viktige arbeidet og 
hva som er utfordringer og/eller ikke fungerer i det hele tatt.  
 
 
Vedtak: 

Brannstyret tar saken til orientering 
 

 
 

 

 
37/16   
Status for arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 

 
 
 
 
Behandling: 

Brannsjefen orienterte om at arbeidet med å etablere en felles 110-sentral med Oslo følger 
fremdriftsplanen med mål om felles drift i ny sentral fra 01.03.2017. Bl.a. har et krevende 
spørsmål omkring pensjonsalder nylig blitt avklart. Det foreligger pr dags dato ingen konkrete 
tilbud til fast ansatte i Asker og Bærums 110-sentral som igjen fører til at det er usikkert hvor 
mange av disse som blir med over i en ny felles sentral.  
 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret tar saken til orientering 
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38/16   
Orientering om umiddelbar bruksnektelse av 12.10.16  
 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 
Behandling: 

Administrasjonen poengterte at denne stengningen var nok et resultat av godt samarbeid 
med andre etater i og med at det var politiet som hadde meldt inn en bekymring på 
adressen. 
 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 
 

 

 

 

 
39/16   

Eventuelt  
 

Innspill fra styret vedrørende eierstrategier 
 

 
Behandling: 

Marianne Rieber-Mohn orienterte om at Bærum kommune er i gang med å utarbeide 
eierstrategier for de selskapene som de er medeier i. Et viktig spørsmål som har kommet 
opp i dette arbeidet er om ABBV skal ha mulighet til å drive med alarmtjenester i det private 
markedet slik de gjør i dag.  
 
Styret anmoder om at det jobbes med dette fra brannvesenets side for å kunne påvirke de 
strategiene som blir vedtatt for ABBV.  
 
Det ble videre stilt spørsmål om ansvar for det enkelte styremedlem og evt behov for 
styreansvarsforsikring. Vedtaket fra sist gang dette var oppe sendes styrets medlemmer til 
orientering.  
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Vedtak: 

Brannstyret tar saken til orientering og ber brannsjefen følge opp dette 
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