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MØTEPROTOKOLL 
 

Ekstraordinært styremøte  

i Asker og Bærum Brannvesen Iks 
 

Møtested: Asker brannstasjon   

Møtedato: 17.03.2016 Tid: 18:00 

 

Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Per Anders Owren 

Øyvind Rideng 
Lisbeth Sæther Storli 
Jelrik Nylund-van Berkel 
Marianne Riber-Mohn 
Erik Tørrissen 
Ivar Eriksen 
Anders Martinsen 
 

Forfall:  

Varamedlemmer:  

Fra adm. (evt. andre): Anne Hjorth 
Terje Albinson 
 

Innkalling: Ingen merknader 

Agenda: Det ble meldt inn følgende saker til eventuelt: 
A. Kjønnsrepresentasjon i styret 
B. Orientering vedrørende kontakt med eierutvalgene 
C. Flytting av junimøtet 
D. Dato for Kalvøya-showet 
 

Underskrifter: 

 

 
__________________  ____________________ ____________________  

Per Anders Owren    Lisbeth Sæther Storli  Jelrik Nylund-van Berkel  

styreleder     fast medlem    fast medlem  

 

 

____________________  ____________________ ____________________  

Øyvind Rideng   Marianne Rieber-Mohn  Erik Tørrissen    

fast medlem     fast medlem    fast medlem  

 

 

_________________   ____________________  

Ivar Eriksen     Anders Martinsen  

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

 
Asker, 17.03.16 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

  
9/16 15/813  

 Felles 110-alarmsentral for Asker og Bærum brannvesen IKS og Oslo brann- og 

redningsetat  

 
 
10/16 Eventuelt 



Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

 

 

9/16   

Felles 110-alarmsentral for Asker og Bærum brannvesen IKS og Oslo brann- og redningsetat  

 

Innstilling: 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 

Brannstyret innstiller på at representantskapet vedtar følgende som grunnlag for 

videre behandling av saken i eierkommunene: 
 

1. Som en konsekvens av nærpolitireformen etableres en midlertidig 

interkommunal 110-sentral for kommunene Asker, Bærum og Oslo, som senere 

skal samlokaliseres med politiets 112 nødsentral på Grønnland i Oslo.  

 

2. Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid med et 

interkommunalt fagråd, med Oslo som vertskommune.  

 

3. Den midlertidige 110-sentralen lokaliseres i Lysakerområdet med maksimalt 

gjenbruk av teknisk utstyr. Planlagt oppstart er 1.1.2017. 

 

4. Den nye sentralen får en bemanning på 4 personer utenom arbeidstid (i dag 3 

for OBRE og 2 for ABBV) og 5 personer på dagtid (i dag 4 for OBRE og 2 for 

ABBV). Det forventes ikke overtallighet. Avtalemessige konsekvenser på grunn 

av forskjellige tariffområder og pensjonskasser vil bli utredet nærmere i 

samarbeid med de tillitsvalgte.  

 

5. Dagens alarmtilknytninger fra OBRE og ABBV skal håndteres i den nye 

sentralen. 

 

6. Driftskostnadene skal på sikt fordeles likt pr. innbygger, men i en startfase vil 

hvert brannvesen legge inn et likt grunnbidrag på 7,8 mill kr. Det forventes en 

samlet årlig reduksjon av driftskostnader i startfasen på 6 mill kr, hvorav 4 mill for 

ABBV. Det vil påløpe engangskostnader tilsvarende første års innsparing.  

 

7. Brannsjefen bes komme tilbake til styret med utkast til endelig avtale.  
 
 
Behandling: 
Styret synes at brannvesenet har kommet langt i prosessen, og at saken var godt utredet og skrevet. 
Videre anbefaler styret at alarmsentralens inntekter fra alarmtjenestene markedsføres sterkere i 
saken og at mottak av alarmoverføring fra disse sikres i samarbeidsavtalen for fremtiden. 
 
Ansattrepresentantene i styret utrykte en viss bekymring for Asker og Bærum sin innflytelse på en 
fremtidig sentral med Oslo som vertskap. Bl.a. var de bekymret for at Oslo på sikt ikke vil ta i mot 
innbruddsalarmer og hvordan det blir med retrettmuligheter for ansatte som eventuelt får behov for 
det. Ansattrepresentantene var også opptatt av at deres lønns- og pensjonsbetingelser blir ivaretatt. 
Styret presiserte viktigheten av at disse forholdene ivaretas grundig i samarbeidsavtalen. 
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Vedtak: 

 

Brannstyret innstiller på at representantskapet vedtar følgende som grunnlag for 

videre behandling av saken i eierkommunene: 
 

1. Som en konsekvens av nærpolitireformen etableres en midlertidig interkommunal 110-
sentral for kommunene Asker, Bærum og Oslo, som senere skal samlokaliseres med 
politiets 112 nødsentral på Grønland i Oslo.  

 

2. Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid med et interkommunalt 
fagråd, med Oslo som vertskommune. Mandat til og sammensetning av fagrådet må 
defineres nærmere i samarbeidsavtalen.    

 

3. Den midlertidige 110-sentralen lokaliseres i Lysakerområdet med maksimalt gjenbruk av 
teknisk utstyr. Planlagt oppstart er 1.1.2017. 

 

4. Den nye sentralen får en bemanning på 4 personer utenom arbeidstid (i dag 3 for OBRE 
og 2 for ABBV) og 5 personer på dagtid (i dag 4 for OBRE og 2 for ABBV). Det 
forventes ikke overtallighet. Avtalemessige konsekvenser på grunn av forskjellige 
tariffområder og pensjonskasser vil bli utredet nærmere i samarbeid med de tillitsvalgte.  

 

5. Dagens alarmtilknytninger fra OBRE og ABBV skal håndteres i den nye sentralen. 

 

6. Driftskostnadene skal på sikt fordeles likt pr. innbygger, men i en startfase vil hvert 
brannvesen legge inn et likt grunnbidrag på 7,8 mill kr. Det forventes en samlet årlig 
reduksjon av driftskostnader i startfasen på 6 mill kr, hvorav 4 mill for ABBV. Det vil 
påløpe engangskostnader tilsvarende første års innsparing.  

 

7. Brannsjefen bes komme tilbake til styret med utkast til endelig avtale.  
 

 
 

 

10/16  

Eventuelt 

 

 

A. Kjønnsrepresentasjon i styret   

Styrets leder orienterte om at det er avdekket at kjønnsfordelingen blant styrets 

faste medlemmer ikke er ivaretatt. Av de 8 medlemmene må det være minst 3 

av hvert kjønn, og det er kun 2 kvinner.  

 

Enstemmig vedtak: 
 

Brannstyret anmoder representantskapet og ordne opp i dette   

 

 

 

B. Orientering vedrørende kontakt med eierutvalgene 

   

Styrets leder orienterte om at eierutvalget i Bærum har vært på besøk på Asker 

brannstasjon og fått en orientering om brannvesenet samt en omvisning. 

Videre har styrets leder og brannsjefen møtt i eierutvalget i Bærum og skal ha 

møte med eierutvalget i Asker den 26.april. 
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Enstemmig vedtak: 
 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 

C. Flytting av junimøtet 

 

Det ble reist spørsmål om muligheten for å flytte på junimøtet. Møtet avholdes 

som tidligere varslet på Isi øvelsesanlegg. Det er oppstart kl 17.00 for de som 

vil prøve seg som «brannmann» og se noen demonstrasjoner på anlegget. 

Selve styremøtet starter kl 18.30. 

 

Enstemmig vedtak: 
 

Brannstyremøtet i juni flyttes fra onsdag 15.juni til mandag 13.juni.  

 

 

D. Dato for Eldar og Vanja skuespillet på Kalvøya 

Styret etterspurte dato for Eldar og Vanja skuespillet på Kalvøya. Dette 

arrangementet gjennomføres årlig av brannvesenet som en avslutning på et 

større brannvernopplæringstiltak for kommunenes 5-åringer. I 2016 er dette 

arrangementet planlagt til torsdag 26.mai. Selve skuespillet starter kl 12.00.     

 

Enstemmig vedtak: 
 

Brannstyret tar saken til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Møtet ble avsluttet kl 19.45 
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