UTKAST TIL PROTOKOLL FRA STYREMØTE I ABBV IKS TORSDAG 24. SEPTEMBER 2015
På Gjettum brannstasjon kl. 18.00
Til stede fra styret:

Fra ABBVs adm:
Forfall:
Referent:

Øyvind Rideng, Ivar Aarseth, Asbjørn Nielsen, Hege Damm
Schwarz, Berit Inger Øen, Kirsten S. Natvig, Kristen Torp og Ivar
Eriksen
Anne Hjort, Terje Albinson
Stein Guriby
Terje Albinson

Saksliste:
25/2015
26/2015
27/2015
28/2015
29/2015
30/2015

31/2015

Protokoll fra møte 09.06.2015
Rådmannens argumenter for ytterligere 4 til 5 år utsettelse av bygging av
ny brannstasjon på Fornebu
Tiltak fra brannvesenets side for å forhindre store branner
Nedleggelse av kursenheten
Tertialrapport 2/2015
Orienteringssaker
A. Status for arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler
B. Utbedring av øvingscontainerne på Isi på grunn av reantenning etter
gjennomførte øvelser
C. Oppfølging av spørsmål fra styresak 19/2013 Budsjett 2014
D. Orientering om oppfølging av alvorlig nesten ulykke under brann på
Ballerud
E. Vedtak om umiddelbar bruksnektelse
F. Fremtidig brannstasjonsstruktur – saken ettersendes
Eventuelt

Det fremkom ingen saker til eventuelt.
Styrets leder åpnet møtet med å gå gjennom timeplanen fremover for de to siste
møtene for denne styreperioden som er henholdsvis 29.10.2015 på Fornebu
brannstasjon og 10.12.2015 på Asker brannstasjon. Videre ble det bestemt å arrangere
et innføringsseminar for påtroppende styre knyttet til første møte på nyåret. Innhold og
omfang planlegges i samarbeid mellom styrets leder og brannsjefen.
25/2015
Protokoll fra møte 09.06.2015
Enstemmig vedtak:
Protokollen ble vedtatt og signert
26/2015
Rådmannens argumenter for ytterligere 4 til 5 år utsettelse av
bygging av ny brannstasjon på Fornebu
Styret mener informasjonen fra administrasjonen i Bærum kommune for ytterligere
utsettelse av bygging av ny brannstasjon på Fornebu var tynn. Brannsjefen supplerte
med noe informasjon som hun nylig hadde fått i møte med Bærum kommune. Styret
ber om at resultatene fra det grundige arbeidet som ble gjort omkring bygging og
etablering av ny brannstasjon på Fornebu, blir videreført og ivaretatt i arbeidet med en
alternativ brannstasjonsstruktur i Bærum.
Styret presiserer viktigheten av at alle forhold knyttet til HMS, blant annet tiltak for å
redusere mannskapenes eksponering mot mulig kreftfremkallende stoffer blir sikret så
snart som mulig.

Enstemmig vedtak:
Brannstyret tar saken til etterretning. Styret forventer at nødvendige bygningsmessige
endringer gjøres snarlig på de gamle stasjonene for å tilfredsstille dagens krav for
garderobe i tilknytning til vognhall og vaskeri for røykeksponert utrykningstøy og utstyr
med ren og skitten sone samt andre nødvendige HMS-forhold. Dette som følge av de
ytterligere utsettelser som er foretatt av bygging av nye brannstasjoner i Bærum den
senere tid.
27/2015
Tiltak fra brannvesenets side for å forhindre store boligbranner
Brannsjefen orienterte kort om innholdet i saken, og styret stilte bl.a. spørsmål ved
hvordan brannvesenet følger opp asylmottakene i kommunene.
Enstemmig vedtak:
Brannstyret tar saken til orientering
28/2015
Nedleggelse av kursenheten
Brannsjefen informerte om bortfall av vesentlige kontrakter ved kursavdelingen, og at
ressursene i forebyggende avdeling etter brannsjefens syn kan gi bedre effekt ved
annen bruk, særlig til Trygg hjemme-prosjektet.
Enstemmige vedtak:
Brannstyret vedtar at brannvesenets kursenhet nedlegges fra 1.1.2016 og at dens
ressurser omdisponeres som foreslått i denne sak.
29/2015
Tertialrapport 2/2015
Det ble i møtet delt ut en revidert sak, og brannsjefen gikk gjennom de delmålene som
ikke vil bli oppnådd. Det føres inn merknad i pkt 40/48 om at tiltak som skal utføres av
Bærum kommune ikke vil bli iverksatt i løpet av 2015. Videre berømmer styret alle
ansatte for alt arbeidet som blir gjort.
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner tertialrapport 2/2015
30/2015
Orienteringssaker
A. Status for arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler
Det ble i møtet delt ut en revidert sak, og brannsjefen gikk gjennom hovedpunktene i
saken. Styret ber om at det foreslås eventuelle nødvendige endringer i selskapsavtalen
som følge av felles 110-sentral med Oslo, og at begge eierkommunene involveres.
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering
B. Utbedring av øvingscontainerne på Isi på grunn av reantenning etter
gjennomførte øvelser
Brannsjefen orienterte om hovedpunktene i saken. Styret uttrykte tydelig forventning
om at det gjøres tiltak for at dette ikke skjer igjen, da slike hendelser skader
brannvesenets gode omdømme.
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering
C. Oppfølging av spørsmål fra styresak 19/2013 Budsjett 2014
Styret fikk utdelt endelig sak i møtet.
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering
D. Orientering om oppfølging av alvorlig nesten ulykke under brann på Ballerud
Brannsjefen orienterte om hovedlinjene i saken. Styret påpekte at interngransking ikke
gir tilfredsstillende troverdighet og at det derfor bør etableres en regional
granskningsgruppe for brannvesenene i distriktet.
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering

E. Vedtak om umiddelbar bruksnektelse
Styret uttrykte tilfredshet over at brannvesenet handler tydelig og bruker sine
virkemidler i denne type saker.
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering
F. Fremtidig brannstasjonsstruktur
Saken utsettes til neste møte.
Enstemmig vedtak:
Saken utsettes
24/2015
Eventuelt
Det fremkom ingen saker under eventuelt

Neste møte – torsdag 29.10.2015 kl 18.00 på Fornebu brannstasjon

__________________
Øyvind Rideng
styreleder

____________________
Ivar Aarseth
fast medlem

________________
Hege Damm Schwarz
fast medlem

________________
Berit Inger Øen
fast medlem

____________________
Kirsten S. Natvig
fast medlem

____________________
Asbjørn Nilsen
fast medlem

_________________
Ivar Eriksen
fast medlem

_________________
Kristen Torp
varamedlem

Møtet hevet kl. 20:15

Gjettum 24.09.2015

