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32/2015

Protokoll fra møte 24.09.2015
Regulert investeringsbudsjett
2 for 2015
Regulert investeringsbudsjett
for 2016
Økonomiplan
2016 - 2019
Hvordan øke inntektene U.offjfr Off.l § 13
Handlingsplan
2016
Brannstasjonsstruktur
Vedlikeholdsbehov
på brannstasjoner
i Bærum
Møteplan 1.halvår 2016
Orienteringssaker
A. Status for arbeidet med sammenslåing
av 110-sentraler
B. Vedtak om umiddelbar
bruksnektelse?
U.offjfr Off.I § 13
C. Status i arbeidet med brukerundersøkelser
D. Søknad om fravik fra forskrift om organisering
og dimensjonering
av brannvesen
§ 3-2
Eventuelt
ingen saker til eventuelt.

Protokoll

fra møte 24.09.2015

Det bemerkes at styremøtet som var planlagt til
saker.
Enstemmig
Protokollen

33/2015

29.10.2015
ble avlyst på grunn av få

vedtak:
ble vedtatt og signert

Regulert

investeringsbudsjett

Enstemmig vedtak:
Styret anbefaler representantskapet
det er presentert i denne saken.

2 for 2015

å vedta regulert

investeringsbudsjett

2 for 2015 slik

34/2015

Regulert
investeringsbudsjett
for 2016
I det regulerte investeringsbudsjettet
foreslår brannsjefen å beholde den nåværende
gamle skogbrannbilen.
Den er tidligere besluttet å avhendes. Bilen har meget lav
driftskostnad,
og meget lav salgsverdi. Brannsjefen
ønsker allikevel å beholde
skogbrannbilen
særlig pà grunn av sine lange lenkede slanger og gode

terrengegenskaper.
Styret stiller seg bak denne vurderingen. Det planlegges å ikke
erstatte dette kjøretøyet når det avhendes. Brannsjefen beslutter når kjøretøyet evt.
avhendes.

Enstemmig vedtak:
Styret anbefaler representantskapet

er presentert

i denne saken.

35/2015

Økonomiplan

å vedta regulert

investeringsbudsjett

2016 slik det

2016 - 2019

Brannsjefen orienterte om at de økonomiske

konsekvensene

av arbeidet med å

etablere felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo kommuner ikke er innarbeidet i
tallmaterialet.
Det ble videre presisert at tallmaterialet
i økonomiplanen
er tilsvarende

det som ligger i langtidsbudsjettet

vedtatt av styret 20.06.2015

Langtidsbudsjett
2016 - 2019.
Enstemmig vedtak:
Styret anbefaler representantskapet
den er presentert i denne sak.

36/2015

Hvordan

å fastsette

øke inntektene

U.offjfr

i sak 20/2015

ABB V's Økonomiplan

2016-2019

slik

Off.l § 13

Brannsjefen orienterte kort om de viktigste punktene i saken. Styret syntes saken var
godt argumentert. Styret ser det som viktig at brannvesenet presser på sine
leverandører om å følge utviklingen i markedet hva gjelder nye tekniske løsninger med
bl.a. app-styring og integrering av andre tekniske løsninger for boligen, slik at ABBVs
løsning er konkurransedyktig.
Styret ber også om at fokuset på økte inntekter fortsetter
i tiden fremover, og at det gjøres en grundig vurdering av videre forventet salgsutvikling
i fremtidige budsjetter.
Enstemmig
Brannstyret

37/2015

vedtak:
tar saken til orientering

Handlingsplan

2016

Styret var bl.a. interessert i hva brannsjefen tenker om regional granskningsgruppe,
minner brannsjefen
om viktigheten av at dette arbeidet organiseres
måte for å oppnå troverdighet.
Det forventes at brannsjefen jobber

og

på en uavhengig
videre med dette i

2016.
Dokumentet
bør redaksjonelt
endres med bl.a. nummereringen
før det legges frem for
representantskapet,
og at forebyggende
sin del kuttes noe i detaljeringsgraden
i
teksten ut fra et fokus på at det skal rapporteres i en forenklet form.
Enstemmig vedtak:
Styret vedtar brannsjefens
ble foreslått.

forslag til handlingsplan

for 2016 med de tilpasninger

som

38/2015
Brannstasjonsstruktur
Styret presiserer at dette er en særdeles viktig sak og at det i denne saken må tenkes
og handles klokt. Saken som sådan er både prinsipiell, krevende og bygger på flere
usikkerhetsmomenter

bosettingsmønster,

om hva som

infrastruktur

skjer

m.m.).

i fremtiden

(befolkningsvekst,

Saken sees på som for tidlig å fatte vedtak

i nå.

Styret diskuterte om saken bør utsettes og jobbes videre med av neste styre.
Saken trekkes fra representantskapet
som den her er fremlagt, men RS vil bli forespurt
på om de har innspill til problemstillingen
som sådan, og ønsker om videre prosess.
Enstemmig vedtak:
Styret besluttet å utsette

saken

på brannstasjoner
Vedlikeholdsbehov
39/2015
Styret diskuterte saken inngående.

i Bærum

Enstemmig vedtak:
på Fornebu
Som en konsekvens av utsette/sen av ny brannstasjon
viktigheten av at Bærum kommune sikrer at midlertidig
brannstyret

tilstrekkelig

vedlikeholdt

ut levetiden. Det understrekes
og det anmodes

om at Bærum

behov for vedlikehold,

tilstrekkelige

midler til vedlikehold fram til stasjonen avvikles.

40/2015

Møteplan

41/2015

blir

at også Bekkestua brannstasjon

har betydelig

Enstemmig vedtak:
Styret vedtar møteplan

understreker
brannstasjon
kommune

setter av

1. halvår 2016

for første halvår 2016 som foreslått.

Orienteringssaker

av 110-sentraler
med sammenslåing
A. Status for arbeidet
av saken klargjøres
Styret var opptatt av at løpet for den politiske behandlingen
bes tidlig i 2016 å gå i dialog med ny styreleder om denne
2016. Brannsjefen

tidlig i

prosessen.
Enstemmig

vedtak:

Styret tar saken til orientering
U.off jfr Off.l §13
bruksnektelse.
B. Vedtak om umiddelbar
handler tydelig og bruker sine
Styret uttrykte tilfredshet over at brannvesenet
virkemidler i denne type saker.
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering
med brukerundersøkelser
C. Status i arbeidet
for å sikre
kontakten med eierkommunene
Styret ber om at brannsjefen opprettholder
skal
kommunene
får være med i fremtidige brukerundersøkelser
at brannvesenet
gjennomføre.
Enstemmig

vedtak:

Styret tar saken til orientering
D.

Søknad om fravik fra forskrift
« 3-2
brannvesen

om organisering

Foreløpig har DSB kun gitt en muntlig tilbakemelding
i saken.
til å be om tilleggsinformasjon
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering

og dimensjonering

til brannsjefen

av

om at de kommer

42/2015

Eventuelt

Det fremkom

Neste møte -torsdag

ingen saker under eventuelt
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