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MØTEPROTOKOLL 
 

Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen IKS 
 

Møtested: Asker brannstasjon   
Møtedato: 30.09.2016 Tid: 12:00 

 
 
Til stede på møtet 
 

 
Medlemmer: Ole Kristian Udnes 

Leif Frode Onarheim 
Forfall: Ingen  
Varamedlemmer:   
Fra adm. (evt. andre): Anne Hjort og Terje Albinson  
Andre: 
 

Per Anders Owren – brannstyrets leder og Hanne Becker Cappelen – 
brannstyrets nestleder 
Ragnar Sand Fuglum – Asker kommune 
Christian Vegard Dahl - Bærum kommune 
 
 

Innkalling: Ingen merknader   
Agenda: Ingen merknader   
Behandlede saker:   
 
Underskrifter: 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
 
___________________________   _________________________ 
Ole Kristian Udnes     Leif Frode Onarheim 
representantskapets leder    representantskapets nestleder 
 
 
 
 
 
 
 
Asker, 30.09.16 
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21/16   

Møteprotokoll  
Møte i Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen IKS den 17.06.16  
 
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar møteprotokoll fra møte 17.06.16 slik den er presentert i denne 
sak 
 

 
Behandling: 

Det fremkom ingen merknader til protokollen 
 
 
Vedtak: 
 

Representantskapet vedtar møteprotokoll fra møte 17.06.16 slik den er presentert i 
denne sak 
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22/16   

Samarbeidsavtale for felles 110-ssentral Asker, Bærum og Oslo  
 
 

Innstilling: 

Brannstyret innstiller på at representantskapet fatter følgende vedtak: 
 

Representantskapet anbefaler avtalen som fremlagt og at den oversendes eierkommunene 
for politisk behandling.  
 

 
Behandling: 
Brannstyrets leder og brannsjefen orienterte om hovedlinjene i saken og status generelt i 
arbeidet med felles 110-sentral med Oslo. Hovedutfordringen pr i dag knyttes til 
arbeidsavtaler/tilbud fra Oslo 110-sentral (Oslo kommune) til ansatte i 110-sentralen i Asker 
og Bærum. Her er særlig ulike særaldersgrenser for pensjonsalder krevende. 
 
Representantskapet ba om at det i samarbeidsavtalen konsekvent brukes 
«samarbeidskommunene» (flertallsform) der hvor det er naturlig/riktig.  
 
Representantskapet var, i likhet med brannstyret i deres behandling av saken, opptatt av at 
ABBV sine private alarmkunder blir ivaretatt skikkelig i den nye felles 110-sentralen.  
 
Brannsjefen redegjorde også for hvordan Asker og Bærum kommuner gjennom 
samarbeidsavtalen har sikret seg tilstrekkelig innflytelse i den nye felles 110-sentralen i bl.a. 
økonomispørsmål ved innføring av fagrådet. 
 
Det ble videre orientert om at Oslo brann- og redningsetat har inngått kontrakt om leie av 
lokaler for ny felles 110-sentral på Lysaker.  
 
Representantskapet reiste spørsmål om når saken vil bli behandlet i bystyret i Oslo og at den 
faktisk er i rute der i forhold til fremdriftsplanen i prosjektet. Brannsjefen bes finne ut av dette. 
Saken vil bli politisk behandlet i Asker kommunestyre 08.11.2016 og i Bærum kommunestyre 
23.11.2016.   
 
 
Vedtak: 

Representantskapet anbefaler avtalen som fremlagt og at den oversendes 
eierkommunene for politisk behandling.  
 

 

 
23/16   

Eventuelt  
Det fremkom ingen saker til eventuelt 
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