
Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks 
 

Møtested:  Bekkestua brannstasjon   
Møtedato: 09.02.2017 Tid: 18:00 - 19:30 

 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Per Anders Owren, Lisbeth Sæther Storli, Jelrik Nylund-van Berkel, 

Marianne Rieber-Mohn, Erik Tørrissen, Ivar Eriksen og Anders 
Martinsen 

Forfall: Hanne Becker Cappellen 
Varamedlemmer:  
Fra adm. (evt. andre): Anne Hjort, Terje Albinson og Berit Ramstad 
  
Innkalling:  
Merknader:  
Behandlede saker:  
 
Underskrifter: 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
__________________ ____________________ ________________   
Per Anders Owren  Lisbeth Sæther Storli  Jelrik Nylund-van Berkel  
styreleder   fast medlem   fast medlem 
 
 
________________  ____________________ ____________________  
Marianne Rieber-Mohn Erik Tørrissen   Ivar Eriksen 
fast medlem   fast medlem   fast medlem    
 
 
_________________        
Anders Martinsen   
fast medlem    
    
 
 
 
 
Asker 09.02.2017 
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2/17 17/38        
 Styrets beretning med årsregnskap 2016  
3/17 17/39        
 Disponering av mindreforbruk 2016  

4/17 17/40        
 Oppdatert brannordning   
 

Orienteringssaker      
  
5/17 17/41        
 Melding om brannvern 

6/17 17/42        
 Status i arbeidet med ny felles 110-sentral med Oslo  
7/17 17/51      Konsekvenser av kommunesammenslutning nye Asker 
  

8/17 17/58     
 Eventuelt 

 

 

Brannstyrets leder ba om at styret diskuterte saken om komfyrvaktkampanjen og 
hvordan brannvesenet kan bidra til å spre budskapet om dette viktige hjelpemidlet ut 
blant innbyggerne i kommunene.  



Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

 

 

1/16   
Protokoll fra styremøte 08.12.2016  
 
Vedtak: 
Brannstyret godkjenner møteprotokoll fra brannstyremøte 08.12.2016 

 
 
2/16   
Styrets beretning med årsregnskap 2016  
 
Innstilling: 
Brannstyret avlegger styrets beretning og årsregnskap 2016 for Asker og Bærum 
brannvesen IKS og innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 

 
Styrets beretning og årsregnskap 2016 for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtas som 
fremlagt. 

 
Behandling: 

Da det etter utsendelse av dokumentene hadde blitt oppdaget noen mindre tekniske feil fikk 
styret utdelt nye saksdokumenter i møtet.  
 
Det ble orientert om at revisor hadde gitt en foreløpig tilbakemelding på årsregnskapet og at 
de så langt ikke hadde noe å bemerke. 
 
Brannsjefen gikk gjennom hovedlinjene i rapporten, og Berit Ramstad gjennomgikk 
hovedpunktene i regnskapet. Brannstyret ønsker at innholdet under punkt 6 i styrets 
beretning fremstilles på en enklere måte ved f.eks stolpediagrammer.  
 
Brannstyret berømmet de gode resultatene generelt, og detaljnivået i rapporten.  
 
Vedtak: 
Brannstyret avlegger styrets beretning og årsregnskap 2016 for Asker og Bærum 
brannvesen IKS og innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyrets beretning og årsregnskap 2016 for Asker og Bærum brannvesen IKS 
vedtas som fremlagt. 
 

 
3/17   
Disponering av mindreforbruk 2016  
 
Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 

 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på 
kr. 3.322.911 disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. Udisponert 
finansiering i investeringsregnskapet på kr. 1.052.597 overføres til ubundet kapitalfond.  
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Vedtak: 

Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på 
kr. 3.322.911 disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. 
Udisponert finansiering i investeringsregnskapet på kr. 1.052.597 overføres til 
ubundet kapitalfond. 
 

 

4/17   
Oppdatert dokumentasjon av brannvesenet  
 
Innstilling: 

Brannsjefen anbefaler styret å fatte følgende vedtak: 
 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar revidert dokumentasjon av 
brannvesenet slik den er presentert i denne sak. 
 

Behandling: 

Brannsjefen orienterte om at det var en feil i vedlegg 9 i hvor drift av 110-sentral ikke var tatt 
ut.  
Brannstyret syntes at det var mye nyttig informasjon i dokumentasjon av brannvesenet. 
 

Vedtak: 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar revidert dokumentasjon av 
brannvesenet  
 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

5/17   
Melding om brannvernet 
 
Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar «melding om brannvernet 2016» til orientering 

 
Behandling: 
Brannsjefen orienterte kort om denne rapportens historie og hensikt. 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret tar «melding om brannvernet 2016» til orientering 
 
 

6/17   
Status i arbeidet med ny felles 110-sentral med Oslo 
 
Innstilling: 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
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Behandling: 

Brannstyret berømmet den gode jobben som var gjort fra ABBV sin side for at den nye 
organiseringen av 110-sentarlen blir god og at de ansatte er godt ivaretatt. Både 
brannsjefen og hovedtillitsvalgt i ABBV ble trukket frem som særlig viktige bidragsytere i 
dette arbeidet. 
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 

 

7/17  
Konsekvenser av kommunesammenslutning nye Asker 
 
 
Innstilling: 
Brannsjefen ber om at styret fatter følgende vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering 

 
 
Behandling: 
Brannstyret diskuterte bl.a. involvering i denne saken og hvordan man sikrer brannvesenets 
interesser i det nye Asker og Bærum brannvesen.  
 
 
Vedtak: 

 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 
8/17  
Eventuelt 

A. Nasjonal kampanje for komfyrvakt  
Brannstyret reiste spørsmål ved om hvordan ABBV kan få ut budskapet om komfyrvakt til 
alle, og om hvordan man kan bidra til at flest mulig anskaffer dette dersom de ikke allerede 
har det. Brannstyret ba om at brannvesenet samarbeider med bla informasjonsavdelingene 
i eierkommunene om dette og at informasjonen også legges ut på deres hjemmesider. Kan 
også forsikringsbransjen utfordres på ytterligere bidrag? 
  
Vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
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