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Styret i Asker og Bærum Brannvesen IKS 
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Møtedato: 27.09.2016 Tid: 18:00 

 

 
Til stede på møtet 

 
Funksjon Navn Møtt for 

Leder Per Anders Owren  
Nestleder Hanne Becker Cappelen  
Medlem Lisbeth Sæther Storli  
Medlem Jelrik Nylund-van Berkel  
Varamedlem Harald Sævareid           Marianne Rieber-Mohn 
Medlem Erik Tørrissen  
Varamedlem Pål Klethagen Ivar Eriksen 
Medlem Anders Martinsen  
Brannsjef Anne Hjort  
Sekretær Terje Albinson  

 

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

 
 
Asker, 27.09.16 

 

 

__________________ ________________________ __________________ 
Per Anders Owren  Hanne Becker Cappelen  Lisbeth Sæther Storli 
 
 
 
 
_____________________ __________________  __________________ 
Jelrik Nylund-van Berkel Harald Sævereid   Erik Tørrissen 
 
 
 
 
__________________ ________________________ 
Pål Klethagen   Anders Martinsen 
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28/16   
Møteprotokoll - Møte i styret i Asker og Bærum Brannvesen IKS den 13.06.16  
 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å vedta møteprotokoll fra brannstyremøte 13.06.16 
 

Behandling: 
Det fremkom ingen merknader til protokollen 
 
 

 

Vedtak: 
 

Brannstyret godkjenner møteprotokoll fra brannstyremøte 13.06.16 
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29/16   
Informasjon fra det lokale eltilsyn (Infratek Elsikkerhet AS)  
ved avdelingsleder Johny Godager  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar informasjonen fra eltilsynet til orienterring 
 

Behandling: 
Brannstyret syntes det var fint å få en slik faglig presentasjon fra eltilsynet og presiserte at 
det er viktig å opprettholde dagens samarbeid mellom brannvesenet og det lokale eltilsynet 
og gjerne utvikle det ytterligere. 
 
 

 

Vedtak: 
 

Brannstyret tar informasjonen fra eltilsynet til orienterring 
 
 

 

 
30/16   
Samarbeidsavtale for felles 110-sentral med Oslo  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret innstiller på at representantskapet anbefaler avtalen som fremlagt og at den 
oversendes eierkommunene for politisk behandling. 
 

 

Behandling: 
Brannsjefen orienterte om hvordan kommentarer til utkast til avtale fra jurister i Asker og 
Bærum kommuner var innarbeidet i det fremlagte forslaget til avtale. Videre orienterte 
brannsjefen om hovedlinjene og hovedutfordringene i saken pr d.d.  
Brannstyret viste stor interesse for saken og hadde flere relevante spørsmål i sakens 
anledning. 
I avtalens punkt 8 ble henvisningen i 3.linje rettet opp slik at henvisningen er til avtalens 
punkt 9 
 
 

 

Vedtak: 

Brannstyret innstiller på at representantskapet anbefaler avtalen som fremlagt og at 

den oversendes eierkommunene for politisk behandling. 
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31/16   
Tertialrapport 2/2016  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret godkjenner tertialrapport 2/2016.   
Rapporten sendes representantskapet til orientering. 
 

 

Behandling: 
Brannstyret var imponert over de reelle forspennings- og innsatstidene, og anmoder om at 
det i rapporten tydeliggjøres ytterligere hva som ligger i forspennings- og utrykningstid. 
Brannsjefen uttrykte bekymring for det høye sykefraværet, men brannstyret var fornøyd med 
det lave korttidssykefraværet som tyder på en meget god moral og holdning til sykefravær. 
 
 

 

Vedtak: 
 

Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 2/2016.   

Rapporten sendes representantskapet til orientering. 
 
 

 
32/16   
Orientering om umiddelbar bruksnektelse 
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til etterretning 
 
 

 

Behandling: 
Brannstyret var fornøyd med at brannvesenet bruker sine virkemidler når det er påkrevet, og 
ba om fortsatt å bli orientert om denne type saker i fremtiden. 
 
 

 

Vedtak: 
 

 

Brannstyret tar saken til etterretning 
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33/16 
   
Eventuelt 
Styrets leder orienterte om følgende: 
 
1. Kompetansehevingsprogram for styremedlemmer 
Bærum kommune har utviklet et eget program for sine styremedlemmer som det forventes 
at alle styremedlemmer deltar på.  
 
2. Styrets medlemmer ble utfordret på å komme med forslag til aktuelle faglige temaer som 
styret med fordel bør kjenne til. Dagens orientering fra eltilsynet sees som et godt eksempel 
på slik faglig informasjon. Forslag sendes styrets leder og/eller styresekretær Terje Albinson. 
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