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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i Asker og Bærum Brannvesen IKS 
 

Møtested: Gjettum brannstasjon   
Møtedato: 20.04.2016 Tid: 18:00 

 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Per Anders Owren, Asbjørn Nilsen, Lisbeth Sæter Storli,  

Jelrik Nylund-van Berkel, Marianne Riber-Mohn, Erik Tørrissen, Ivar Eriksen 
og Anders Martinsen 

Forfall:   
Varamedlemmer:   
Fra adm. (evt. andre): Anne Hjort, Terje Albinson og Berit Ramstad 
   
Innkalling: Det ble meldt inn følgende saker til eventuelt 

A: Arbeidsulykke 
B: Eierdag i Asker 
C: ABBV IKS og konkuransevridning 

 
Underskrifter: 
 
 
 
 
_________________  ___________________  ____________________ 
Per Anders Owren  Lisbeth Sæther Storli  Jelrik Nylund-van Berkel 
styreleder   fast medlem   fast medlem 
 
 
 
 
_________________  ___________________  _____________________ 
Asbjørn Nilsen   Marianne Riber-Mohn  Erik Tørrissen 
varamedlem   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, 20.04.16 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

 
10/16 16/103   
 Møteprotokoll - Møte i brannstyret i Asker og Bærum Brannvesen IKS den 10.02.2016.  
 
11/16 16/187        
 Møteprotokoll - Ekstraordinært brannstyremøte i Asker og Bærum brannvesen IKS den 

17.03.2016.  
 
12/16 16/219        
 Brannsjefens virksomhetsrapport 2015 
 
13/16 16/217        
 Revisjon av styrets årsberetning med regnskap 2015 
 
14/16 16/192        
 Revisors beretning 2015  
 
15/16 16/216        
 Foreløpig budsjett 2017 
 
16/16 16/218        
 Regulert investeringsbudsjett 2/2016 
 
 
Orienteringssak 
17/16 16/224        
 Status i arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler 
 
18/16 16/203        
 Eventuelt 

A. Orientering vedrørende personskade (etteranmeldt) 
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10/16  
 
Møteprotokoll - Møte i brannstyret i Asker og Bærum Brannvesen IKS den 10.02.2016.  
 
Innstilling: 
Brannsjefen innbyr brannstyret til å vedta protokollen slik den foreligger 
 
Behandling: 
 
 
Vedtak: 

Protokollen ble vedtatt og signert 
 

 

 
11/16   
Møteprotokoll - Ekstraordinært brannstyremøte i Asker og Bærum brannvesen IKS den 
17.03.2016.  
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen innbyr brannstyret til å vedta protokollen slik den foreligger 
 
Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokollen ble vedtatt og signert 

 

 
12/16   
Brannsjefens virksomhetsrapport 2015  
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å innby representantskapet til å fatte slikt vedtak: 

 
Representantskapet tar brannsjefens virksomhetsrapport 2015 til orientering 
 
Behandling: 
Brannstyret berømmet brannvesenet for gjennomgående gode resultater i 2015 og en informativ og 
grundig rapport. Videre hadde brannstyret utdypende spørsmål knyttet til flere av punktene i 
rapporten.  
Brannstyret ønsket at administrasjonen skal jobbe med å finne løsninger for å ivareta ansatte som av 
helsemessige årsaker ikke kan gjøre tjeneste i egen stilling, men som kan utføre annet arbeid i ABBV.    
 
Vedtak: 
 
Brannstyret innbyr representantskapet til å ta brannsjefens virksomhetsrapport 2015 til 
orientering 
 

 

 
13/16   
Revisjon av styrets årsberetning med regnskap 2015  
 
Innstilling: 
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Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar endringene som er foretatt i Styrets beretning med regnskap 2015 før utsendelse til 
representantskapet. 
 
Behandling: 
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret vedtar endringene som er foretatt i Styrets beretning med regnskap 2015 og ber 
om at endringene formidles til representantskapet i deres møte 28.04.2016. 
 

 

 
14/16   
Revisors beretning 2015  
 
Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering.  
 
Behandling: 
Brannstyret ble orientert om at Buskerud kommunerevisjon som overtok ansvaret fra 01.01.2015 etter 
Asker kommunerevisjon leverer etter avtale en «minimumsrevisjon». Asker kommunerevisjon leverte 
en mer grundig revisjon og enkelte tilleggstjenester. Endringen har medført en langt billigere 
revisjonstjeneste. 
Vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering.  
 

 

 
15/16   
Foreløpig budsjett 2017  
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret innstiller på at representantskapet vedtar de foreløpige budsjettrammene som grunnlag for 
rammetildeling for 2017. 
 
Behandling: 
Brannstyret stilte enkelte spørsmål til saken som de mente var grundig og betryggende 
gjennomarbeidet og argumentert som grunnlag for rammetildeling for 2017. 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret innstiller på at representantskapet vedtar de foreløpige budsjettrammene som 
grunnlag for rammetildeling for 2017. 

 

 
16/16   
Regulert investeringsbudsjett 2/2016  
 
Innstilling: 
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Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret innstiller på at representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett 2/2016 slik det er 
presentert i denne sak 
 
Behandling: 
 
Brannstyret ser på denne saken som en teknisk endring av investeringsbudsjettet på grunnlag av 
endringer i forutsetningene for investeringsbudsjettet. 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret innstiller på at representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett 2/2016 slik 
det er presentert i denne sak 

 

 
17/16   
Status i arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler  
 
Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Brannstyret var opptatt av og engasjert i denne saken, og uttrykte en viss bekymring for prosessen 
med å få til en tilstrekkelig god samarbeidsavtale som ivaretar både eierkommunenes og de ansattes 
interesser.    
 
Vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
 
18/16   
Eventuelt  
A. Arbeidsulykke 
 
Behandling: 
Brannsjefen orienterte om en arbeidsulykke den 6.april på Bekkestua brannstasjon. Under hjulskift på 
mannskapsbil 4.1 skled brannbilen av jekken. Skadede fikk venstre arm i klem mellom hjul og 
bakskjerm (hjulbuen) noe som medførte brudd i underarmen og påfølgende operasjon. Etter 
forholdene går det bra med den skadde som allerede er i gang med å trene opp armen i samarbeid 
med fysioterapeut. 
 
Vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
B. Eierdag i Asker - utsatt 

 
Behandling: 
Brannstyrets leder orienterte om at eierdagen i Asker kommune var flyttet fra 26.04.16 til 21.06.16. 
 
Vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering 
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C. ABBV IKS og konkurransevridning 

 
Behandling: 
Brannstyrets leder orienterte om at han har sendt et brev til Asker og Bærum kommuner som innspill 
til deres svar på brevet fra NHO Service vedrørende konkurransevridning knyttet til ABBV sine 
alarmtjenester. Brannstyrets medlemmer har fått kopi av dette brevet. Vi har ikke fått tilbakemelding 
på hva kommunene velger å svare NHO Service.  
 
Vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
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