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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: STYRET I ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS  

Møtested: Asker brannstasjon  

Møtedato: 09.11.2017 Tid: 18:00  

 

Eventuelt forfall meldes til Terje Albinson på e-post: terje.albinson@asker.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

37/17 17/373    

 Møteprotokoll fra brannstyremøte 28.09.17 

 

38/17 17/346    

 Tertialrapport 2/2017  

 

 

Orienteringssak 

 

39/17 17/347    

 Rapport 2 fra Agenda Kaupang - Vurdering av modeller for organisering av 

brann- og redningstjenestene i Nye Asker kommune 

 

40/17 17/58    

 Eventuelt -  

 

 

 

 

Asker, 02.11.17 

 

 

 

 

 

 

 

Per Anders Owren      Anne Hjort 

Styreleder       brannsjef 

sign 
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Møteprotokoll fra brannstyremøte 28.09.17 

 

Saksbehandler:  Pia Cathrine Patt Gude Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/373    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.11.2017 

 

Innstilling: 

 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 28.09.17 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Vedlegg:  

1) Møteprotokoll fra brannstyremøte 28.09.17 
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Tertialrapport 2/2017 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/346    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.11.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 2/2017. Rapporten sendes 

representantskapet til orientering. 
 
 

Saksutredning: 

2017 har hittil forløpt bra i forhold til vår visjon. Ingen har omkommet i brann. En person har 

omkommet i en trafikkulykke. Vi er ikke kjent med at noen har pådratt seg alvorlige skader i 

brann, men vi kjenner til at en person er alvorlig skadet i en trafikkulykke. KPI-mål for 

sykefravær og materiellskader vil ikke bli nådd for 2017, men sykefraværet er redusert i 

forhold til 2016 og ingen av de materielle skadene har vært alvorlige eller kostbare. 

 

Brannvesenet er på vei til å nå de fleste av de oppsatte målene i handlingsplanen for 2017. 

Vi har imidlertid gjennomsnittlig overskridelse på opptil et halvt minutt i mål for utvarslingstid 

til bygningsbrann fra 110-sentralen. Vårt KPI-mål om mindre enn 5 skader på materiell er 

ikke nådd da vi har hatt 7 bilskader så langt. I tillegg har vi hatt et slangebrudd under 

innsats.  

 

Det samlede sykefraværet er redusert fra 6,1% i andre tertial 2016 til 4,7% i andre tertial 

2017. Vårt KPI-mål om å redusere både langtidsfraværet (3,5% i andre tertial 2017 og 4,7% 

i andre tertial 2016) og det egenmeldte fraværet (1,2% i andre tertial i 2017 og 1,3% i andre 

tertial 2016) med 1,5 prosentpoeng kan se ut til å være noe ambisiøst, men vi har en god 

utvikling på langtidsfraværet med en reduksjon på hele 1,2 prosentpoeng fra 2. tertial 2016. 

 

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 4,3 mill. (se vedlegg 1). Det er et sammensatt 

avvik som i hovedsak skyldes økte alarminntekter, økte inntekter i forbindelse med unødige 

utrykninger samt reduserte lønns- og pensjonskostnader. Ved utgangen av 2. tertial viser 

årsprognosen for drift et mindreforbruk på 5,5 mill. Vi bruker 4 mill. av premiefondet vårt til 

oppdekking av pensjonsinnskudd i 2017.  

 

Investeringsregnskapet vises i vedlegg (2). Tre nye mannskapsbiler er satt i drift og 2 

mannskapsbiler er solgt. Det er innkjøpt en brukt vanntank til bruk på krokløftbilen. 

Egenkapitalinnskuddet til KLP ble litt høyere enn forventet. Tilbud på ny snøscooter vil bli 

innhentet fra ulike leverandører i 3. tertial.  Vi håper også å få den siste leveransen på 

alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 i løpet av 3. tertial, slik at saken kan avsluttes.  

 

I 2. tertial har det vært mye fokus på konsekvensene for ABBV av etablering av nye Asker 

kommune. Asker kommune utreder nå to alternativer: Å opprettholde samarbeidet med 

Bærum i Asker og Bærum brannvesen IKS eller etabler en egen kommunal virksomhet.  
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Etter selskapsavtalens § 13 om organisering av tilsynsfunksjoner, skal brannsjefen holde 

styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og 

personalforhold.   

 

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan 

forberede nødvendige disposisjoner. Orienteringsplikten oppfylles blant annet gjennom 

tertialrapporter i forhold til målene i årets handlingsplan.     

 
 
 

Vedlegg:  

1) Forenklet tertialrapport 2/2017 

2) Driftsregnskap 2. tertial 2017 

3) Investeringsregnskap 2. tertial 2017 
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Orienteringssak: 

Rapport 2 fra Agenda Kaupang - Vurdering av modeller for organisering av brann- og 

redningstjenestene i Nye Asker kommune 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/347    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.11.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 

Dette er en ren informasjonssak hvor Odd Dag Helgesen fra Agenda Kaupang skal 

presentere sin rapport 2 fra deres utredning vedrørende brannordningen for nye Asker 

kommune. Rapporten vil bli offentliggjort 08.11.17. Brannstyret vil derfor få rapporten 

utlevert i styremøtet og evt ettersendt elektronisk dersom det er ønskelig. 
 
 
 

Vedlegg:  

1) Rapport 2 fra Agenda Kaupang – deles ut i styremøtet og ettersendes evt 

elektronisk 

2) Fremdriftsplan for behandling av organisering av kommunalteknikk, eiendom og 

brann 
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Eventuelt  

 

 

Saksbehandler:  Therese Grøtterud Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/58    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/17 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 09.11.2017 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 

 

 
 
 
 

 


