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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

Møtested: 110 Lysaker   
Møtedato: 19.04.2017 Tid: 18:00 - 20:15 

 
 
Til stede på møtet 
 

 
Funksjon Navn Møtt for 

Leder Per Anders Owren  
Varamedlem Asbjørn Nielsen  Nestleder Hanne Becker Cappelen 
Medlem 
Medlem 

Jelrik Nylund-van Berkel 
Lisbeth Sæther Storli 

 

Medlem Marianne Rieber-Mohn  
Medlem Erik Tørrissen  
Medlem Ivar Eriksen  
Medlem Anders Martinsen  
Sekretær Terje Albinson  
Medlem Anne Hjort  
Medlem Berit Ramstad  
   

 
 
Underskrifter: 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på 
møtet. 

 
__________________ ____________________ ________________   
Per Anders Owren  Lisbeth Sæther Storli  Jelrik Nylund-van Berkel  
styreleder   fast medlem   fast medlem 
 
 
________________  ____________________ ____________________  
Marianne Rieber-Mohn Erik Tørrissen   Ivar Eriksen 
fast medlem   fast medlem   fast medlem    
 
 
_________________   ____________________     
Anders Martinsen   Asbjørn Nielsen   
fast medlem   varamedlem 

   
 
 
Asker, 19.04.2017 
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Møteprotokoll fra brannstyremøte 09.02.17  
 
Behandling: 

 
Det var ingen merknader til protokollen  
 
Vedtak: 

Brannstyret godkjenner møteprotokoll fra brannstyremøte 09.02.2017  
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Brannsjefens virksomhetsrapport 2016  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret innbyr representantskapet til å ta brannsjefens virksomhetsrapport 2016 
til orientering 
 

 
Behandling: 
Brannsjefen innledet med at 2016 hadde vært et godt og hektisk år. Hun presiserte også en 
del spesielle forhold som preget 2016. 
Brannstyret stilte spørsmål ved om det er mulig å redusere det store antallet unødige 
utrykninger, og om ABBV har flere utrykninger pr innbygger enn sammenlignbare 
brannvesen.  
Brannstyret var også spørrende til hvorfor feieren i Bærum dokumenterer så forholdsmessig 
mange flere avvik enn feieren i Asker så lenge de skal utføre den samme tjenesten.   
Brannstyret ba om å få presentert en orienteringssak i neste møte om strategiplanen til 
forebyggende avdeling basert på nye muligheter som er gitt i ny Forskrift om 
brannforebygging. 
 
 
Vedtak: 

Brannstyret innbyr representantskapet til å ta brannsjefens virksomhetsrapport 2016 
til orientering 
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Revisors beretning 2016  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering. 
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen spesielle merknader til saken. 
 
Vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering. 
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Foreløpig budsjett 2018  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret innbyr representantskapet å vedta de foreløpige budsjettrammene som 
grunnlag for rammetildeling for 2018. 
 
Behandling: 

Brannsjefen presiserte at de største usikkerhetsmomentene i budsjett 2018 er knyttet til den 
reelle kostnaden til ny 110-sentral og pensjonskostnadene.  
 
Vedtak: 

Brannstyret innbyr representantskapet å vedta de foreløpige budsjettrammene som 
grunnlag for rammetildeling for 2018. 
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Forlengelse av kontrakt med Buskerud kommunerevisjon 2017 - 2018  
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:  

 
Brannstyret innbyr representantskapet å vedta at Buskerud Kommunerevisjon IKS tilbys en 
2 års forlengelse av kontrakt inngått 19.11.2014 vedr. revisjon. Dette innebærer revidering av 
regnskapsårene 2017 og 2018.  
  

 
Behandling: 

Det fremkom ingen spesielle merknader til saken 
 
Vedtak: 
Brannstyret innbyr representantskapet å vedta at Buskerud Kommunerevisjon IKS tilbys en 
2 års forlengelse av kontrakt inngått 19.11.2014 vedr. revisjon. Dette innebærer revidering av 
regnskapsårene 2017 og 2018.  
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Forvaltiningsrevisjon - Anskaffelser i Asker kommune og utvalgte hel- eller deleide selskaper  
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 
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Brannsjefen orienterte kort om at brannvesenet fikk merknader på 3 ulike punkter på de av 
sine innkjøp som var omfattet av forvaltningsrevisjonen, og at det allerede er satt i verk tiltak 
for å styrke innkjøpskompetansen for å forebygge tilsvarende feil i fremtiden.  
 
Vedtak: 

Brannstyret tar saken til orientering. 
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Status for arbeidet kommunesammenslutning nye Asker og ABBV i denne sammenheng  
 

Innstilling: 
 

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

Styrets leder orienterte om saken. Han fortalte bl.a at det er etablert en referansegruppe 
bestående av representantskapet, brannstyrets leder og brannsjefen. Denne 
referansegruppen skal uttale seg om saker som gjelder, og ivareta, brannvesenet i 
forbindelse med kommunesammenslutningen nye Asker.  
 
Vedtak: 
 

Brannstyret tar saken til orientering 
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Tildelte gavemidler fra Gjensidigestiftelsen - Det store brannløftet  
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 
Brannstyret viste stor interesse for Trygg-hjemme-arbeidet generelt, og mente at det er viktig 
å få på plass en koordinatorstilling for dette arbeidet i hver av eierkommunene. De ba 
brannsjefen utarbeide et notat i sakens anledning slik at de kan følge opp dette spørsmålet 
politisk. 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret ber om å få et notat med argumenter for, og viktigheten av, at det 
etableres slike koordinatorstillinger i hver av kommunene. Brannstyrets medlemmer 
vil da ta saken opp i de rette fora i kommunene. For øvrig tar brannstyret saken til 
orientering. 
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Klageorgan og klagesaksbehandlingen i Asker og Bærum brannvesen IKS  
 

Innstilling: 

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

 
Vedtak: 
 

Brannstyret tar saken til orientering 
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Eventuelt  
Det fremkom ingen saker under eventuelt 
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