
Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum brannvesen IKS
P.B. 353, 1372 Asker
Besøksadresse: Fredtunveien 5
Internett: www.abbv.no

Org. Nr. 980 358 380
Bank: 1503 27 76490
Telefon: 66 76 42 00

e-post: abbv@asker.kommune.no

MØTEPR OTOKOLL

Styret i Asker og Bærum brannvesen I KS

Møtested: Asker brannstasjon
Møtedato: 28.09.2017 Tid: 18:00 – 20:00

Til stede på møtet

Funksjon Navn Møtt for
Leder Per Anders Owren
Medlem Lisbeth Sæther Storli
Varamedlem Asbjørn Nielsen Hanne Becker Cappelen
Medlem Marianne Rieber-Mohn
Medlem Erik Tørrissen
Medlem Ivar Eriksen
Medlem Anders Martinsen
Sekretær Terje Albinson
Adm Anne Hjort

Forfall
Nestleder Hanne Becker Cappelen
Medlem Jelrik Nylund-van Berkel

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens b lad er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.

___________________ _____________________ _______ _________
Per Anders Owren Lisbeth Sæther Storli Asbjørn Nielsen

___________________ ___________________
Marianne Rieber-Mohn Erik Tørrissen

___________________ ___________________
Ivar Eriksen Anders Martinsen

Asker, 09.11.17
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SAKSLI STE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

31/17 17/308
Møteprotokoll fra styremøte 01.06.17

32/17 17/309
Møtereferat fra ekstraordinært styremøte 22.06.17

Orienteringssaker
33/17 17/310

Endring i organisering av Trygg Hjemme-samarbeidet med eierkommunene

34/17 17/311
Brannsjefens innspill til vurdering av modeller fo r organisering av brann- og
redningstjenesten for Nye Asker kommune

35/17 17/312
Status alarmtjenestene

36/17 17/58
Eventueltposter
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31/17
Møteprotokoll fra styremøte 01 .06.1 7

Innstilling:

Brannstyret vedtar protokollen fra brannstyremøte 0 1 .06.1 7

Behandling:
Marianne Rieber-Mohn var ført opp både under til st ede på møtet og fraværende. Dette ble
rettet opp til at hun var fraværende og protokollen ble signert.

Vedtak:

Brannstyret vedtok fremlagte protokoll fra styremøt e 01.06.17

32/17
Møtereferat fra ekstraordinært styremøte 22.06.1 7

Innstilling:

Brannstyret godkjenner referatet fra brannstyremøte 22.06.1 7

Behandling:

Vedtak:

Brannstyret godkjenner referatet fra brannstyremøte 22.06.17

Orienteringssaker
33/17
Endring i organisering av Trygg Hjemme-samarbeidet med eierkommunene

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering

Behandling:
Terje Albinson orienterte om det arbeidet som var g jort, samt noen av utfordringene, i
perioden Trygg-hjemme-samarbeidet med kommunene har vært prosjektorganisert.
Brannvesenet er av den oppfatning at det nå er et g odt grunnlag for å sikre ivaretagelse av
innbyggere med redusert boevne som en oppgave lagt til linjeorganisasjonen i kommunene.
Arbeidet vil fortsatt skje i samarbeid med ABBV. Sæ rlig presiseres viktigheten av at det har
kommet på plass en koordinatorfunksjon i hver av ko mmunene på grunnlag av tildelte midler
fra Det store brannløftet. Trygg-hjemme-koordinator ene har foreløpig denne funksjonen i ett
år og kun som en mindre del av sin stilling. Disse koordinatorene antas å bli viktige for god
utnyttelse av kommunenes ressurser i arbeidet med å brannsikre våre innbyggere med
redusert boevne. Trolig vil dette arbeidet også bid ra til ivaretagelse av disse personenes ve
og vel på andre områder.
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Brannstyret ba om å få en evaluering av etterlevels en av Trygg-hjemme-samarbeidsavtalene
med kommunene til juni-møtet. Denne evalueringen bø r også si noe om hvilken effekt man
mener at koordinatorene har for Trygg-hjemme-arbeid et internt i kommunene.

Brannstyret ble videre orientert om en alvorlig enk eltsak som brannvesenets Trygg-hjemme-
personell og personell fra Eiendomsavdelingens enhe t Praktisk bistand i Asker kommune
hadde vært involvert i.

Det ble bemerket at i signaturdelen i samarbeidsavt alen med Bærum kommune står det
Asker kommune under tittelen Eiendomsdirektør. Her skulle det stått Bærum kommune.

Vedtak:

Brannstyret tar saken til etterretning.

34/17
Brannsjefens innspill til vurdering av modeller for organisering av brann- og
redningstjenesten for Nye Asker kommune

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering

Behandling:

Brannsjefen presenterte sine innspill til rapporten (kunnskapsgrunnlaget) fra Agenda
Kaupang. Det ble stilt mange spørsmål, fremkom merk nader og tilleggsinformasjon, fra
brannstyrets medlemmer både under og etter presenta sjonen.

På grunnlag av rapporten fra Agenda Kaupang har Ask er kommune bestilt en ny og mer
omfattende rapport. Den nye rapporten skal beskrive følgende forhold;

- styring og kontroll, beredskap og kundefokus
- samfunns-, tettsteds-, bolig-, og næringsutviklin g
- samhandling med basisorganisasjonen for å optimal isere kvalitet på den samlede

tjenesteproduksjonen
- kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø
- økonomi, inklusive ressursoptimalisering og effek tivisering av tjenestene
- investeringer; styring-, risiko-, og kostnadskont roll
- ansattes rettigheter
- gjennomføring av modell; transaksjonskostnader og overordnet organisasjonsplan

og transaksjonsomkostninger

Brannstyret ber om å få en presentasjon av Agenda K aupang sin nye rapport i
brannstyremøte 2.november.

Vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering
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35/17
Status alarmtjenestene

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering

Behandling:
Avdelingsleder for markedsavdelingen Hilde Bakken o rienterte brannstyret om status for
brannvesenets alarmtjenester.

Brannstyret berømmet generelt de gode resultatene t il avdelingen, og særskilt den store
økningen på boligsameier som brannstyret tidligere har bedt om at det satses på.

Hilde Bakken orienterte avslutningsvis om sin vurde ring av alarmtjenestenes potensiale og
rammebetingelser i et evt fremtidig splittet ABBV i Asker brannvesen og Bærum brannvesen.
Hun mener at ut fra en markedsfaglig vurdering vil dagens årlige fortjeneste ikke kunne
opprettholdes. Asker vil neppe kunne fortsette med dagens tilbud og Bærum eventuelt med
betydelig redusert lønnsomhet.

Vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering.

36/17
Eventueltposter

Det fremkom ingen saker til eventuelt

Innstilling:

Behandling:

Vedtak:


