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MØTEPROTOKOLL 
 

Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen IKS 
 

Møtested: Fornebu brannstasjon   
Møtedato: 13.12.2016 Tid: 10:00 – 12:00 

 
 
Til stede på møtet 
 

 
Funksjon Navn Møtt for 

Nestleder Leif Frode Onarheim  
Leder Ole Kristian Udnes  
Styrets leder 
Fra adm.  

Per Anders Owren  
Anne Hjort 

 

 Terje Albinson 
Berit Ramstad 

 

Andre Jan Willy Mundal – Bærum 
kommune 

 

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

 
 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Ole Christian Udnes     Leif Frode Onarheim 
representantskapets leder    representantskapets nestleder 
 
 
 
Fornebu, 13.12.16 
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24/16   

Møteprotokoll 
Møte i Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS den 30.09.16  
 
 

Innstilling: 
 

Representantskapet vedtar møteprotokoll fra 30.09.16 slik den er presentert i denne sak.   
 

 
Behandling: 

Representantskapet bemerket at det ikke er nødvendig med et saksfremlegg til protokollen, 
og at protokollen og møteplan behandles på selvstendig grunnlag i møtet uten noen 
innstilling fra brannstyret. 
 
 
Vedtak: 
 

Representantskapet vedtar møteprotokoll fra 30.09.16 slik den er presentert i denne sak.   
 
 

 
25/16   

Økonomiplan 2017 - 2020  
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter ABBV’s Økonomiplan 2017-2020 slik den er presentert i 
denne sak. 
 
 

 
Behandling: 
Brannstyrets leder orienterte om at brannstyret i sin behandling av økonomiplan 2017 – 2020 
hadde bedt om at det blir tatt inn en tabell i dokumentet som viser endringene i antall 
stillinger i planperioden.  
 
Representantskapet berømmet økonomiplanen som fyldig, informativ og godt begrunnet i 
sine prioriteringer. 
 
Representantskapet ønsket at det i brannordningen og deretter under punkt 3.4 i 
økonomiplanen tas inn et kulepunkt om naturhendelser og terror. Videre ble det bedt om at 
økonomiplanen og handlingsplanen samordnes til et dokument i fremtiden slik at de i større 
grad følger malen til eierkommunene med handlingsprogrammer.  
 
«Representantskapet viser til fremlagt Økonomiplan 2017-2020 for ABBV, og dannelsen av 
Nye Asker kommune fra 1.1.2020. Representantskapet gir på denne bakgrunn følgende 
utredningsmandat til styret og administrasjonen i ABBV: 
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Det gjøres en vurdering av konsekvensene for ABBV av kommunesammenslåingen Nye 
Asker, både økonomisk og virksomhetsmessig. Utredningen bør omfatte en gjennomgang av 
ulike alternativer: 
  
·         Fortsatt interkommunalt brannvesen mellom (nye) Asker og Bærum kommuner 
·         Et sammenslått brannvesen Asker-Bærum-Oslo 
·         Samarbeid Bærum-Oslo 
·         Egne brannvesen for hhv Asker og Bærum  
·         Eventuelle andre alternativer. 
  
Utredningsarbeidet gjennomføres i nær dialog med eierkommunene Asker og Bærum. 
Eierkommunene vil på et senere tidspunkt forholde seg til de avtalemessige spørsmål som 
måtte reise seg på bakgrunn av kommunesammenslåingen «Nye Asker». 
 
 
I forbindelse med et spørsmål om fremdrift i arbeidet med ny brannstasjonsstruktur i Bærum 
bekreftet Jan Willy Mundal at det ikke var noen endring i planen om at det skal stå ferdig ny 
stor brannstasjon på Fornebu i 2023-2024 og en mindre brannstasjon på Øverland i samme 
tidsrommet.    
 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter ABBV’s Økonomiplan 2017-2020 slik den er presentert i 
denne sak. 
 

 

 
26/16   

Møteplan for representantskapet - 2017  
 
 

Innstilling: 
 

Representantskapet vedtar møteplan som foreslått.  
 

 
Behandling: 
Foreslåtte møtedatoer ble endret til de datoer som fremgår av vedtaket 
 
 
 
Vedtak: 
 

Representantskapet vedtar følgende møteplan for 2017.  
 

Uke 17: tirsdag  25.04  kl. 10.00 – Bekkestua brannstasjon 
Uke 24: tirsdag  13.06  kl. 10.00 – Asker brannstasjon 
Uke 50: tirsdag  19.12  kl. 10.00 – Asker brannstasjon 
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27/16   

Tertialrapport 2/2016  
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar Tertialrapport 2/2016 til orientering. 
 

Behandling: 

Representantskapet berømmet tertialrapporten som et godt dokument  
 
 
 
Vedtak: 
 

Representantskapet tar Tertialrapport 2/2016 til orientering. 
 

 

 
28/16   
Handlingsplan 2017  
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar saken til orientering 
 
Behandling: 

Representantskapet berømmet også dette dokumentet som veldig godt, og et mønster for 
god målstyring. 
 
 
Vedtak: 
 

Representantskapet tar saken til orientering 
 
 

 

 
29/16   
Status i arbeidet med ny felles 110-sentral med Oslo  
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar saken til orientering 
 

 
Behandling: 

Brannsjefen orienterte om at mange spørsmål nå er avklart inkludert spørsmålet om pensjon 
som lenge var krevende. Oppstart med ny felles 110-sentral på Lysaker går etter planen 
01.03.2017. 
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Vedtak: 
 

Representantskapet tar saken til orientering 
 

 

 
30/16   
Eventuelt 
 
Det fremkom ingen saker under eventuelt  
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