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Asker og Bærum brannvesen IKS 
P.B. 353, 1372 Asker 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

Møtested: Asker brannstasjon   
Møtedato: 09.06.2017 Tid: 12:00 - 13:00 

 
 
Til stede på møtet 
 

 
Funksjon Navn Møtt for 

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

Per Anders Owren 
Anne Hjort 
Terje Albinson 
Berit Ramstad 
Ragnar Sand Fuglum og Trine 
Groven – Asker kommune 
Jan Willy Mundal og Christian 
Vegard Dahl – Bærum 
kommune 

 

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

 
 
 
 
Asker, 09.06.2017 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  

 
10/17 17/217        
 Møteprotokoll fra møte i representantskapet 25.04.17 - Til Representantskapet 

09.06.17 
11/17 17/204        
 Regulert budsjett 2017 - Til representantskapet 09.06.17 
12/17 17/206        

 Budsjett 2018 - Til representantskapet 09.06.17 
13/17 17/208        
 Foreløpig langtidsbudsjett 2018 - 2021 - Til representantskapet 09.06.17 
14/17 17/210        

 Tertialrapport 1/2017 - Til representantskapet 09.06.17 
15/17 17/212      Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 

 Asker og Bærum brannvesen som totalleverandør av alarmtjenester - Til 
styemøte 01.06.17 

16/17 17/220        
 Status vedrørende tildelt gavemidler fra Gjensigestiftelsen - Det store 

brannløftet - Til representantskapet 09.06.17 
17/17 17/124        
 Eventuelt - Til representantskapet 09.06.17 
 

 

 
I forlengelse av møtet ble rapporten til Agenda Kaupang (kunnskapsgrunnlag for beslutning 
av brannvesenets organisering i.f.m. nye Asker kommune) presentert for representantskapet
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10/17   

Møteprotokoll fra møte i representantskapet 25.04.17  
 

 
Behandling: 
 
Vedtak: 
 

Representantskapet vedtar møteprotokoll fra møte 25.04.17 
 
 
11/17   

Regulert budsjett 2017  
- Til representantskapet 09.06.17 
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, regulert budsjett 2017 slik 

det er presentert i denne sak 
 

 
Behandling: 

 
Det fremkom ingen spesielle merknader til saken 
 
Vedtak: 

 
 

Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, regulert budsjett 2017 slik 
det er presentert i denne sak 
 
 
12/17   

Budsjett 2018  
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, budsjett 2018 slik det er 
presentert i denne sak 

 
Behandling: 

 
Det fremkom ingen spesielle merknader til saken 
 
 
Vedtak: 
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Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, budsjett 2018 slik det er 
presentert i denne sak 

 
 

 
13/17   
Foreløpig langtidsbudsjett 2018 - 2021  
 
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, foreløpig langtidsbudsjett 
2018-2021 slik det er presentert i denne sak. 
 

 
Behandling: 
 
I forbindelse med ny felles 110-sentral med Oslo på Lysaker orienterte brannsjefen at det er 
noen oppstartsutfordringer i tjenesteleveransene fra 110-sentralen som medfører noe uro 
internt i ABBV. Representantskapet ba brannsjefen om å følge opp dette aktivt slik at disse 
forholdene ikke går ut over brannberedskapen i Asker og Bærum kommuner.   
 
Vedtak: 
 
 

Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, foreløpig langtidsbudsjett 
2018-2021 slik det er presentert i denne sak. 
 

 
14/17   

Tertialrapport 1/2017  
 

Innstilling: 
 

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar Tertialrapport 1/2017 til orientering 
 
 

 
Behandling: 

 
Representantskapet syntes at den forenklede tertialrapporten gir mye god informasjon på en 
enkel og oversiktlig måte. 
 
Representantskapet ønsker mer informasjon om pkt 10 under beredskapsavdelingen 
vedrørende oppfølging etter vernerunder. Da særlig hva oppfølging fra Bærum kommune sin 
side gjelder 
 
 
Vedtak: 
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Representantskapet tar Tertialrapport 1/2017 til orientering 
 
 

 
15/17 Unntatt offentlig off §13 Ofl §13 

Asker og Bærum brannvesen som totalleverandør av alarmtjenester  
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 

 
Det fremkom ingen spesielle merknader til saken 
 
 
Vedtak: 

 
 

Representantskapet tar saken til orientering 
 

 
 
16/17   

Status vedrørende tildelt gavemidler fra Gjensigestiftelsen - Det store brannløftet  
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 

 
Representantskapet ber om at ABBV fortsetter å holde fokus og trykket oppe på dette viktige 
arbeidet (Trygg hjemme) – også opp mot kommunene. 
 
 
 
Vedtak: 

 
 

Representantskapet tar saken til orientering 

 
 

 

 
17/17   

Eventuelt  
 

Det fremkom ingen saker under eventuelt 
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