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MØTEPROTOKOLL 
 

Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

Møtested: Asker brannstasjon   
Møtedato: 26.04.2018 Tid: 10:00 

 
 
Til stede på møtet 
 

 
Funksjon Navn Møtt for 

Leder Leif Frode Onarheim  
Nestleder 
Styrets leder  
Styrets nestleder 
Administrasjonen 
 
Asker kommune 
Bærum kommune 
Røyken kommune  

Ole Kristian Udnes 
Erik Tørrissen 
Per Anders Owren 
Anne Hjort, Terje Albinson og Berit 
Ramstad 
Ragnar Sand Fuglum og Liv Borgen 
Kai Ole Hagetrø 
Ulf Erik Knudsen 

 

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

__________________________   ___________________________ 
Leif Frode Onarheim     Ole Christian Udnes  
representantskapets leder    representantskapets nestleder 
 

 
 
 
 
Asker, 26.04.2018 

 

      

      
Det fremkom ingen merknader til innkallingen. 
Til agendaen meldte brannstyrets leder en sak vedrørende videreføring av Trygg-hjemme-
koordinatorer i kommunene, og en sak vedrørende bruk av premiefond i KLP, til eventuelt. 
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Møteprotokoll fra representantskapet 19.12.17  
 

Innstilling: 

 
Møteprotokollen fra representantskapet 19.12.17 ble godkjent og signert 
 
Behandling: 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen fra representantskapet 19.12.17 ble godkjent og signert 

 
 

 
2/18   
Styrets årsberetning med regnskap 2017  
 
 

Innstilling: 
 

Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter på grunnlag av styrets avleggelse, styrets årsberetning med 
regnskap 2017 for Asker og Bærum brannvesen IKS.  

 
Behandling: 

 
Representantskapet var opptatt av det relativt høye sykefraværet for ABBV, og stilte 
spørsmål ved hvorfor feieren i Bærum fortsatt har en vesentlig lavere treffprosent enn 
Askerfeieren. 
 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter på grunnlag av styrets avleggelse, styrets årsberetning 
med regnskap 2017 for Asker og Bærum brannvesen IKS.  
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3/18   

Disponering av mindreforbruk 2017  
 
 

Innstilling: 
 

Brannstyret innbyr representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 7 136 289,- 
disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. Investeringsregnskapet 
balanserer. 
 
Behandling: 

 
Styrets leder presenterte en revidert sak vedrørende disponering av mindreforbruk 2017 i 
møtet som ble behandlet.  
 
 
 
Vedtak: 

 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 7 136 289,- 
disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i revidert saksfremlegg 
presentert i møtet. 

 
 

 
4/18   

Foreløpig budsjett 2019  
 
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak: 
 
På innstilling fra brannstyret vedtar representantskapet de foreløpige budsjettrammene som 
grunnlag for rammetildeling for 2019.  

 
Behandling: 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

 
På innstilling fra brannstyret vedtar representantskapet de foreløpige 
budsjettrammene som grunnlag for rammetildeling for 2019.  
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5/18   

Brannsjefens virksomhetsrapport 2017  
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar brannsjefens virksomhetsrapport 2017 til orientering 
 

 
Behandling: 

 
Representantskapet ber brannstyret/brannsjefen se nærmere på den realitet at feieren i 
Bærum gjennomgående leverer svakere resultater enn feieren i Asker. 
 
 
Vedtak: 

 
 

Representantskapet tar brannsjefens virksomhetsrapport 2017 til orientering 
 
 

 

 
6/18   
Selskapet/IKS'ets rolle i den videre prosessen med felles brannvesen for nye Asker 
kommune og Bærum kommune  
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler at representantskapet å ta saken til orientering 
 
Behandling: 
 
Styrets leder orienterte fra behandlingen av denne saken i brannstyret 25.04.18. Han 
presiserte at avklaringen om at det formelt er en virksomhetsoverdragelse legger føringer for 
hvordan arbeidet skal organiseres frem mot 2020. 
Representantskapet ber om at ROS-analysen også blir behandlet av Bærum kommune. 
 
 
Vedtak: 

 
 

Representantskapet tar saken til orientering. 
 

 

 



  

Side 6 av 7 

7/18   

Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110-sentralen  
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler Representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar saken til orientering 
 

 
Behandling: 

 
Brannsjefen og styrets leder orienterte om saksinnholdet og status i saken. Herunder styrets 
behandling av saken 25.04.2018. 
Representantskapet ga uttrykk for at styret holder et godt og betryggende tak i denne saken.  
 
 
 
Vedtak: 
 
 

Representantskapet tar saken til orientering.  

 
 

 

 
8/18   

Eventuelt  
 

A. Videreføre koordinatorstillinger for Trygg-hjemme-arbeidet i kommunene 

B. Bruk av premiefond 
 

 
Behandling: 

 
A. I sitt møte 25.04.2018 ble brannstyret orientert om status i Trygg-hjemme-arbeidet i 

kommunene. Utgangspunktet for orienteringen var en politisk sak som var lagt frem 
for det politiske utvalget Bistand og Omsorg i Bærum kommune.  
I presentasjonen av saken uttrykte brannsjefen bekymring for at Trygg-hjemme-
arbeidet i kommunene vil lide dersom kommunene ikke prioriterer å videreføre sine 
koordinatorfunksjoner i dette arbeidet. I dag har hver av kommunene en 30% stilling 
hver til dette viktige koordineringsarbeidet finansiert av midler fra Det store brannløftet 
(Gjensidigestiftelsen). 
Brannstyret fattet følgende vedtak i saken: 
«Brannstyret viser til sak i BIOM (vedlagt saken) og anmoder på det sterkeste om at 
kommunene viderefører Trygg-hjemme-koordinatorene. Brannstyret anbefaler at  
kommunene avsetter midler til videreføring av koordinatorer for deres trygg-hjemme-
arbeid.  
 
Erfaringer fra dette arbeidet tilsier at 1 hel stilling i Bærum og 50% stilling i Asker er 
nødvendig for å koordinere ressursene til dette arbeidet internt i kommunene.» 
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B. I sitt møte 25.04.2018 fattet brannstyret følgende vedtak i sak 16/18 B Bruk av 
premiefond: 
«Brannstyret innstiller på at representantskapet vedtar at det i regulert budsjett 2018 
legges opp til å bruke inntil 12 mill av premiefondet til betaling av pensjonspremie» 

 
 
 
Vedtak: 

 

 
A. Representantskapet anbefaler at rådmennene i sitt arbeid med 

Handlingsprogram 2019 – 2022 innarbeider slike koordineringsstillinger for 
Trygg-hjemme-arbeidet. 1 hel stilling i Bærum og 50% stilling i Asker. 
 

B. Representantskapet vedtar at det i regulert budsjett 2018 legges opp til å bruke 
inntil 12 mill av premiefondet til betaling av pensjonspremie. 
Representantskapet gir også fullmakt til at dette iverksettes snarlig. 
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