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

 
Asker, 01.06.2017 

 
 
__________________ ____________________ ________________   
Per Anders Owren  Lisbeth Sæther Storli  Jelrik Nylund-van Berkel  
styreleder   fast medlem   fast medlem 
 
 
________________  ____________________ ____________________  
Marianne Rieber-Mohn Erik Tørrissen   Anders Martinsen 
fast medlem   fast medlem   fast medlem    
 
 
_________________   ____________________ ____________________  
Harald Sævareid  Asbjørn Nielsen   Pål Klethagen 
Varamedlem   varamedlem    varamedlem 
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19/17   
 
Behandling: 

Det ble kommentert at Anne Hjort og Berit Ramstad var ført opp som medlemmer i 
protokollen. Dette endres til «Administrasjonen» 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret vedtar møteprotokoll fra brannstyremøte 19.04.17 med de endringer som 
er nevnt over 
 
 

 
20/17   
Regulert budsjett 2017  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert budsjett 2017 slik det er 
presentert i denne sak 
 
Behandling: 

Det fremkom ingen spesielle merknader til saken 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert budsjett 2017 slik det er 
presentert i denne sak 
 
 
 

 

21/17   
Budsjett 2018  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar budsjett 2018 slik det er presentert 
i denne sak 
 
 

Behandling: 

Brannstyret stilte spørsmål ved om budsjettet knyttet til ny felles 110-sentral ser ut til å holde. 
Brannsjefen orienterte om at det ble en mindre overskridelse i etableringskostnadene, men 
at driftskostnadene så langt ser ut til å stemme godt i forhold til budsjettet. ABBV får løpende 
detaljerte kostnadsoversikter fra Oslo brannvesen/110-sentralen. 
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Vedtak: 

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar budsjett 2018 slik det er presentert 
i denne sak 

 

 

 
22/17   

Langtidsbudsjett 2018 - 2021  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett slik det 
er presentert i denne sak 
 

 
Behandling: 

Brannstyret var opptatt av at brannvesenet jobber med KPI’er for å dokumentere at driften er 
effektiv opp mot sammenlignbare brannvesen 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett 2018 – 
2021 slik det er presentert i denne sak 
 
 

 

 
23/17   

Tertialrapport 1/2017  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 1/2017. Rapporten sendes 
representantskapet til orientering. 
Behandling: 

Brannsjefen trakk frem at ingen har omkommet i brann eller trafikkulykker i første tertial som 
særlig gledelig. De aller fleste målene er i rute for å bli nådd i løpet av året. 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 1/2017. Rapporten sendes 
representantskapet til orientering. 
 

 

 

 
24/17   

Møteplan 2. halvår 2017  
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Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret vedtar møteplan 2.halvår 2017 som foreslått 
 
Behandling: 
Styrets leder foreslo at det gjennomføres et ekstraordiært styremøte for at brannstyret skal 
bli orientert om rapporten fra Agenda Kaupang vedrørende brannordningen for «Nye Asker» 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret vedtar møteplan 2.halvår 2017 som foreslått og et ekstraordinært styremøte 
22.juni kl 18.00 på Asker brannstasjon. 
Brannstyret ønsker også at møtene normalt legges til Asker brannstasjon dersom ikke annet 
er avtalt. 

 

 

 
25/17 Unntatt offentlig Ofl §13 

Asker og Bærum brannvesen som totalleverandør av alarmtjenester  
Denne saken ble etterspurt av brannstyret i møte 08.12.2016 under behandling av sak 45/16 
Mulighet for e-faktura for alarmkundene.  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
ABBV fortsetter med dagens organisering av alarmtjenesten for private kunder hvor kundene 
har et eget kundeforhold til installatørfirma. Det forutsettes at: 
 
• Det er klare samarbeidsavtaler med installatørfirma og kunder hvor partenes ansvar 

tydelig fremgår. 
• ABBV er styrende med hensyn til hvilken kvalitet på utstyret som selges, installeres og 

kobles opp mot ABBV. 
• ABBV følger opp at samarbeidspartnerne har riktig prisstrategi og yter god service for å 

ivareta ABBVs omdømme. 
 

Behandling: 

Styret diskuterte mange av sakens ulike sider. Et viktig og bærende prinsipp er at 
brannvesenet skal ha fokus på sine primæroppgaver, og at alarmtjenestene forblir en 
tilleggsoppgave. Videre var det enighet om at alarmtjenestene fortsatt skal driftes innenfor 
ressursrammene som ligger i «restkapasiteten» i beredskapsavdelingen. Brannstyret mener 
at dagens ordning uansett må vare for den perioden som gjenstår av avtalene med 
installatørene.   
Styret ber om at utviklingen i boligsameier rapporteres i fremtidige tertialrapporter. 
 
 
Vedtak: 
 

ABBV fortsetter med dagens organisering av alarmtjenesten for private kunder hvor kundene 
har et eget kundeforhold til installatørfirma. Det forutsettes at: 
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• Det er klare samarbeidsavtaler med installatørfirma og kunder hvor partenes ansvar 
tydelig fremgår. 

• ABBV er styrende med hensyn til hvilken kvalitet på utstyret som selges, installeres og 
kobles opp mot ABBV. 

• ABBV følger opp at samarbeidspartnerne har riktig prisstrategi og yter god service for å 
ivareta ABBVs omdømme. 

 
For øvrig tar brannstyret saken til orientering 
 

 

 

 
26/17   
Strategi for Asker og Bærum brannvesen sitt brannforebyggende arbeid  
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 

Brannstyret syntes strategidokumentet var godt gjennomarbeidet, og likte prinsippet om at 
det skal gjøres tilpassede forebyggende tiltak mot innbyggerne i alle livsfaser. 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret tar saken til orientering 
 
 

 

 
27/17   
Status vedrørende tildelt gavemidler fra Gjensigestiftelsen - Det store brannløftet  
 
 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 

Brannstyret presiserer at det å få etablert en stilling i hver av kommunene for å koordinere 
Trygg Hjemme er viktig, men ikke kan forventes løst på kort tid. Dette vil bli diskutert i møte i 
styringsgruppen for Trygg hjemme samarbeidet mellom ABBV og eierkommunene fredag 
2.juni. Styrets leder vil også orientere representantskapet om saken i møte fredag 9.juni.   
 
 
Vedtak: 

 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering og vil følge opp saken som beskrevet over 
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28/17   

Komfyrvakt og kjøkkenbranner  
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 

Brannstyret syntes at dokumentet omtaler mange gode tiltak for å spre kunnskap om 
komfyrvakt, som igjen vil bidra til at flere innbyggere som «trenger» dette får slikt 
sikkerhetsutstyr. 
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret tar saken til orientering 
 

 
 

 

 
29/17   

Eventuelt  
A. Erfaringer fra ny 110-sentral så langt 

 
Behandling: 

Brannsjefen orienterte om at det er enkelte problemer med praktiseringen av organisering av 
sambandsbruken og hva sambandet brukes til. Akkurat nå er det litt «knuffing» så det må avklares 
noen rutiner og praktiske forhold. ABBV opplever ikke å komme til på sambandet eller få svar på 
anrop. 
Brannstyret uttrykte en viss bekymring. Styrets leder vil også ta opp saken i representantskapet i 
møte 9.juni 

 
 
Vedtak: 

Brannstyret tar saken til orientering 
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