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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

Møtested: Asker brannstasjon   
Møtedato: 09.11.2017 Tid: 18:00 - 20:00 
 
 
Til stede på møtet 
 
 
Funksjon  Navn Møtt for  
Leder 
Nestleder 

Per Anders Owren 
Hanne Becker Cappelen 

 

   
   
Medlem Marianne Rieber-Mohn  
Medlem Erik Tørrissen  
Medlem Ivar Eriksen  
Medlem Anders Martinsen  
Sekretær Terje Albinson  
Adm Anne Hjort  
Adm Berit Ramstad  
   
Varamedlem Berit Inger Øen Jelrik Nylund-van Berkel 
Varamedlem Ingvild Tautra Vevatne Lisbeth Sæther Storli 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på 
møtet. 
 
 
 
 
Asker, 09.11.2017 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
37/17 17/373        
 Møteprotokoll fra brannstyremøte 28.09.17  
38/17 17/346        
 Tertialrapport 2/2017  
39/17 17/347        
 Rapport 2 fra Agenda Kaupang - Vurdering av modeller for organisering av 

brann- og redningstjenestene i Nye Asker kommune 
40/17 17/58        
 Eventuelt  
 
 
 
 
Til innkalling og agenda. 
 

1. Styrets leder orienterte om at han ønsket å endre sak 39/17 Rapport 2 fra Agenda 
Kaupang - Vurdering av modeller for organisering av brann- og redningstjenestene i 
Nye Asker kommune fra en orienteringssak til en vedtakssak, og at denne saken 
behandles før sak 38/17. 

2. Varamedlem Ingvild Tautra Vevatne opplyste at hennes datter, Linn Tautra Grønseth, 
er konstituert kommunalsjef i Hurum kommune og en av de intervjuede i forbindelse 
med rapporten. Styret var samstemte i at dette ikke påvirker Ingvil Tautra Vevatne sin 
habilitet i forbindelse med behandlingen av sak 39/17. 

 
 
37/17   
Møteprotokoll fra brannstyremøte 28.09.17  
 
Innstilling:  
 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 28.09.17 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen merknader til protokollen 
 
 
Vedtak: 
 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannsty remøte 28.09.17 
 
 
38/17   
Tertialrapport 2/2017  
 
Innstilling:  
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
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Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 2/2017. Rapporten sendes 
representantskapet til orientering. 
 
Behandling: 
Brannsjefen gjennomgikk de viktigste momentene i rapporten med fokus på de målene som 
trolig ikke vil bli nådd i 2017.  
 
Vedtak: 
 
Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 2/2 017. Rapporten sendes 
representantskapet til orientering.  
 
 
39/17   
Rapport 2 fra Agenda Kaupang  
- Vurdering av modeller for organisering av brann- og redningstjenestene i Nye Asker 
kommune 
 
Innstilling:  
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
Behandling: 
Odd Dag Helgesen fra Agenda Kaupang presenterte rapportens innhold for brannstyret. 
Brannstyret hadde flere spørsmål under gjennomgangen samt at det fremkom enkelte 
merknader fra administrasjonen. 
Under debatten var det tydelig at brannstyret støttet beslutningen i rapporten, men det var 
mer diskusjon om begrunnelsene og argumentasjonen om enkelte syn/påstander som 
fremkom fra de personene som var intervjuet.  
De ansattes representanter i styret presiserte at det også er en viss bekymring blant ansatte i 
dagens ABBV. Brannstyret anbefaler at dagens §15 i selskapsavtalen, om at 
eierkommunene har et felles ansvar for å løse problemer som måtte oppstå ved eventuelle 
behov for attføring, retrettstillinger, omplassering, oppsigelser etc som selskapet ikke kan 
løse, videreføres.  
 
Vedtak:  
Brannstyret støtter anbefalingen i Rapport 2 fra Agenda Kaupang om at nye Asker og 
Bærum fortsetter dagens organisering av brann- og redningstjenestene med et 
interkommunalt samarbeid, også etter 2020. 
Brannstyret mener det vil gi et mer slagkraftig og kompetent brannvesen og at det vil være 
uheldig å splitte opp dagens beredskap og fagmiljøer. 
Brannstyret vil spesielt vektlegge at et utvidet IKS, sammenlignet med egne brannvesen i 
nye Asker og Bærum vil gi: 

• bedre utnyttelse av menneskelige og materielle ressurser, herav behov for mindre 
fraværsreserve  

• bedre utholdenhet ved langvarige innsatser, samt større slagkraft i komplekse og 
utfordrende innsatser 

• lettere å gjenopprette beredskap ved langvarige innsatser eller innsatser som legger 
beslag på store deler av utrykningsstyrken 

• en mere robust beredskap ved en større organisasjon  
• større muligheter for øvelser og trening uten å kalle inn frimannskaper 



  

Side 4 av 4 

• økte muligheter for bygging av bredere og mer spesialisert kompetanse gjennom et 
større fagmiljø spesielt i beredskaps- og forbyggende avdeling 

• mer attraktiv i rekrutteringsøyemed 
• sterkere enhet for forebygging ved stordriftsfordeler og spesialkompetanse 
• dagens brannstasjoner vil tilfredsstille dimensjoneringsforskriften lengre enn om nye 

Asker får eget brannvesen 
• unngår sannsynlig reduksjon i økonomisk resultat fra alarmtjenestene 
• reduserte kostnader til ledelse og administrasjon 

 
Brannstyret er opptatt av å ta godt vare på de ansattes rettigheter og de bekymringer 
som har kommet frem. Brannstyret anbefaler at dagens §15 i selskapsavtalen, om at 
eierkommunene har et felles ansvar for å løse problemer som måtte oppstå ved 
eventuelle behov for attføring, retrettstillinger, omplassering, oppsigelser etc som 
selskapet selv ikke kan løse, videreføres. I denne sammenheng mener brannstyret også 
at et fortsatt felles brannvesen grunnet sin størrelse vil kunne ivareta dette internt i langt 
større grad enn hva to mindre brannvesen vil kunne.    
 

Ved et utvidet IKS ønsker vi å legge opp til en bred og grundig prosess med involvering av 
alle ansatte. Vi ønsker å bygge en ny felles kultur med kompetente, initiativrike og stolte 
medarbeidere. Et arbeid som anbefales iverksatt så snart som praktisk mulig. 
 
40/17   
Eventuelt  

A. Tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet etter tilsyn på Bekkestua og Fornebu 
brannstasjoner 

 
Innstilling:  
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Brannsjefen orienterte kort om de to hovedområdene som var påpekt for begge stasjoner;  

1. Ventilasjon – Bærum kommune må dokumentere at ventilasjonen tilfredsstiller 
gjeldende regelverk 

2. Registrering av personell som har vært eksponert av brannrøyk – ABBV må 
dokumentere at dette ivaretas på en tilstrekkelig god måte 

 
 
Vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
 
 
 


