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Møteprotokoll fra styremøte 07.12.17 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/62    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.02.2018 

 

Innstilling: 
 

 

 Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 07.12.17 

 
 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
 
 
 

Vedlegg:  

Protokoll fra styremøte 07.12.2017 
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Styrets beretning med regnskap 2017 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/63    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.02.2018 

 

Innstilling: 
 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret avlegger styrets beretning og årsregnskap 2017 for Asker og Bærum brannvesen IKS og 
innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak:  
 
Styrets beretning og årsregnskap for 2017 for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtas som 
fremlagt.  

 

 
 

Saksutredning: 
 
I henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper skal 
styret avlegge årsberetning og regnskap før 15. februar som skal fastsettes av representantskapet før 
1. mai.  
 
Ingen personer omkom, eller ble alvorlig skadet i branner i Asker og Bærum i 2017. 3 personer 
omkom i trafikkulykker.  
 
Driftsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på  kr. 7,1 mill.  ABBV fikk i 2017 et positivt 
premieavvik på kr. 0.2, mill. som vil bli reversert i 2018. Mindreforbruket er sammensatt men skyldes 
i hovedsak reduserte lønns- og pensjonskostnader (4,5 mill.), og økte salgsinntekter/refusjoner (4 
mill.). Grunnet økte salgsinntekter ble skattekostnaden i 2017 estimert til kr. 2,2 mill. (1,2 mill. over 
budsjett).  

Det er brukt kr. 4 mill. av selskapets premiefond til å dekke opp for deler av pensjonsinnskuddet i 
2017. Premiefondet i KLP ble tilført kr 4,1 mill. i renter og overskudd i løpet av 2017. Det står  
kr. 16 mill. på premiefondet pr. 31.12.2017.  
  
Investeringsregnskapet balanserer. Det er innkjøpt 3 mannskapsbiler som er satt i drift på Asker, 
Gjettum og Bekkestua brannstasjon. Det er innkjøpt en brukt vanntank til krokløftbilen som en 
reserveløsning når vanntankbilen er ute av drift. Den siste delbetalingen på 
alarmbehandlingsverktøyet Transfire 8 er foretatt. 2 av mannskapsbilene som gikk som reservebiler 
er solgt.  
 
Ny snøscooter er satt i bestilling men vil ikke bli levert før i 2018. ABBV har søkt om fritak for 
engangsavgiften og venter på en avgjørelse fra Skatteetaten.  
 
Det er brukt kr. 5,1 mill. av disposisjonsfond investering til oppdekking av investeringer i 2017. Det 
står kr.10,3 mill. på fondet ved utgangen av 2017.  
 
Egenkapitalinnskuddet til KLP beløp seg i år til kr. 0,9 mill. 

Bokført egenkapital pr. 31.12.2017 beløper seg til kr. 26,5 mill. Det er en positiv økning på         
kr.23,1 mill. fra 2016.  
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Disponering av mindreforbruk 2017 

 

 

Saksbehandler:  Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/64    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.02.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å innby representantskapet til å fatte følgende 

vedtak: 

 

Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet på 

kr. 7 136 289,- disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak. 

Investeringsregnskapet balanserer. 

 

 
 

Saksutredning: 
 
Etter § 13 i Lov om interkommunale selskaper hører forvaltningen av selskapet inn under styret, som 
også skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Driftsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på kr 7 136 289,-. Det har i løpet av høsten 2017 
dukket opp behov for midler til ulike kostnader som ikke ligger inne i budsjettet for 2018. Vi håper på 
aksept for å bruke deler av mindreforbruket i 2017 til dekning av disse kostnadene. Det resterende 
mindreforbruket på kr. 4 910 289,- foreslås overført til disposisjonsfond investeringer for oppdekking 
av fremtidige investeringer.   
 
På denne bakgrunn anbefaler styret at årets mindreforbruk i drift disponeres som følger: 
 

Poster det ønskes midler til i 2018  Beløp i kr. Budsjett 

Verneutstyr og bekledning til nyansatte  50 000 Drift 

10-faktor KS medarbeiderundersøkelse/kurs innen HMS 75 000 Drift 

Konsulentbistand - økonomi 80 000 Drift 

Forebyggende aktiviteter rettet mot ungdom og nybakte foreldre. 
Gjennomføring av ulike kampanjer. Profileringsartikler. 71 000 Drift 

2 tredemøller til Fornebu brannstasjon 70 000 Drift 

Aggregater 100 000 Investering 

Utskiftning av Locus PC med Tough-Pad  i vanntankbil og lift 150 000 Drift 

Utvidet VHF kurs (ROC) for båtførere 180 000 Drift 

Nye stoler til spiserommet og undervisningsrommet på Bekkestua 
brannstasjon 200 000 Drift 

Hall til Isi (gammel "plasthall" er utslitt) 200 000 Investering 

Lensepumper og utstyr ved vannlekkasjer/oversvømmelse 250 000 Drift/investering 

Motorsprøyter 300 000 Investering 

Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet på Bekkestua/Fornebu 
brannstasjon 500 000 Drift/investering 

Sum: 2 226 000   

Rest overføres til disposisjonsfond investering 4 910 289   
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Melding om brannvernet 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/65    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.02.2018 

 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

 

 Brannstyret tar «Melding om brannvern 2017» til orientering 

 

 
 

Saksutredning: 

 
Hvert år sendes en melding om brannvesenets status til Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB). Meldingen har blant annet gitt en oversikt over oppfølging av særskilte 

brannobjekter, feiing og tilsyn med fyringsanlegg, personell og ressurssituasjonen i 

brannvesenet.  

Direktoratet forutsetter at meldingen blir lagt frem for selskapets styre. 
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Status for arbeidet med kommunesammenslutningen Nye Asker 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/66    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.02.2018 

 

Innstilling: 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

Brannstyret tar saken til orientering 
 

Saksutredning: 

 

Informasjonsmøte for tillitsvalgte, verneombud og ledere av de tre brannvesenene 

Ledere, HR-rådgiver, tillitsvalgte og verneombud var mandag 11. desember samlet på 

Røyken brannstasjon for presentasjon av prosjektrådmannens vurdering av hvordan 

brannordningen for nye Asker bør organiseres før saken skulle legges frem for politisk 

behandling. Dette ble et informativt møte med mange deltakere fra de tre brannvesenene.  

 

Prosjektrådmannens anbefaling og behandling i kommunestyrene 

16. januar 2018 ble prosjektrådmannens anbefalinger om «Organisering av kommunale 

tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen i nye Asker kommune» offentliggjort. 

Prosjektrådmannen «anbefaler at Brann og redningstjenester organiseres som et IKS 

sammen med Bærum kommune. Dette betyr at etatene i Røyken og Hurum kommuner 

fusjoneres med Asker og Bærum brannvesen (ABBV).» 

 

Saken ble behandlet i kommunestyrene i Røyken, Hurum og Asker 30. januar 2018. 

Rådmannens anbefaling om brann- og redningstjeneste ble godkjent med følgende 

merknader: 

 

 Fra Røyken kommunestyre:  

Det forutsettes at kommunen oppfyller forskrift om organisering og dimensjonering 

av brannvesen, og at beredskap og responstid er minst like god som dagens for 

Røykens innbyggere ved organisering av brann- og redningstjenesten i et IKS 

mellom nye Asker kommune og Bærum kommune. Dagens lokalisering i Røyken 

forutsettes videreført. 

 

 Fra Hurum kommunestyre: 

Hurum kommunestyre støtter rådmannens vurderinger når det gjelder å organisere 

brann- og redningstjenesten i et IKS med Bærum kommune. Det bes om at det 

settes fokus på at det skal opprettes et nytt IKS hvor også brann- og 

redningstjenestene i Hurum og Røyken tas med i prosessen for å bygge ny 

organisasjon og kultur i et nytt selskap. Det anbefales at en endelig avtale 

forhandles frem med basis i nye Asker kommune som en del av prosessen med å 

etablere et nytt IKS. 

 

 Asker kommunestyre hadde ingen merknader til Rådmannens anbefaling om brann- 

og redningstjeneste 
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Prosjektrådmannens anbefaling med kommunestyrenes merknader skal behandles i 

fellesnemda 23.februar 2018. 

 

Prosjektorganisering 

Arbeidet med å lage et utkast til en plan for gjennomføring av prosessen mot et felles 

brannvesen er startet opp.  Fredag 19. januar var det møte på Tofte hvor de tre 

brannsjefene (Røyken, Hurum og ABBV), fire tekniske sjefer (Bærum, Røyken, Hurum og 

Asker), representant fra delprosjekt eierskap og interkommunale samarbeid Ragnar Sand 

Fuglum (kommunaldirektør Asker) og en HR-rådgiver fra Asker kommune jobbet med 

et innspill til gjennomføring av omorganiseringen. Arbeidet tenkes prosjektorganisert. Møtet 

var ikke en del av den formelle prosessen, men et planleggingsmøte for å kunne lage et 

utkast til prosess for gjennomføring av omorganiseringen.  Planen vil bli gjenstand for 

drøfting med de tillitsvalgte før den legges frem for Fellesnemda 16.mars.  

  

Selv om rådmannens forslag om et fortsatt felles IKS ikke skal vedtas i Fellesnemda før 23. 

februar, arbeidet vi etter prosjektrådmannens innstilling, nemlig et felles interkommunalt 

brannvesen for dagens fire kommuner. 

  

Saken om en gjennomføringsplan skal legges frem i Fellesnemda 16. mars. Forslaget vil si 

noe om mandat, rapporterings- og beslutningsmyndighet samt komme med forslag til 

medlemmer i styringsgruppe og prosjektgruppe. Prosjektorganiseringen skal sørge for  

 god ivaretakelse av alle fire kommuner 

 god involvering og prosess for ansatte  

 god deltakelse fra tillitsvalgte 

 

Brannstyret vil få en sentral rolle i arbeidet med å «skape» det nye brannvesenet. 

  

STYRINGSGRUPPE FOR NY BRANNSTASJON PÅ TOFTE 

  

Brannsjefen i ABBV har blitt forespurt og takket ja til å delta i styringsgruppa for etablering 

av ny brannstasjon på Tofte. Hennes rolle er å komme med brannfaglige innspill på blant 

annet hvilke behov man har ved en brannstasjon. Hun deltar i styringsgruppen sammen 

med kommunalsjef Hurum kommune, representant fra Hurum eiendomsselskap, ansatte 

ved administrasjon i Hurum kommune, hovedverneombud Hurum kommune og 

hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet i Hurum. Brannsjefen i ABBV har deltatt på et møte i 

styringsgruppen hvor arealbehov, krav til tomt og kostnadsoverslag ble diskutert.  

 

Hurum formannskap ble orientert om brannstasjonen før formannskapsmøte 23.01.18. I 

møteprotokoll står det: 

 

 

Før møtet ble det informert om: 

Brannstasjon Tofte v/Steinar Østlie Andreassen, Hurum eiendomsselskap KF. 

Formannskapet tar informasjonen til orientering og ber om tilbakemelding etter 

nærmere vurdering av de tre presenterte alternativene. 

 

I henhold til dagens selskapsavtale for ABBV skal kommunen stille brannstasjoner til 

rådighet for brannvesenet. Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån. Brannvesenet leier 

brannstasjoner av eierkommunene. Husleiepris pr m2 er lik i kommunene. Brannsjefen i 

ABBV håper at dette vil bli videreført i den nye selskapsavtalen. 
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Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110 

 

 

Saksbehandler:  Terje Albinson Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/72    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.02.2018 

 

Innstilling: 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 

Brannstyret tar saken til orientering 
 

Saksutredning: 
 

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) har vært vertskommune for ny felles 110-sentral på 

Lysaker for Asker, Bærum og Oslo siden 01.03.2017.  

 

Asker og Bærum brannvesen (ABBV) har siden oppstart vært kristiske til at OBRE har hatt 

svært mye kommunikkasjon i talagruppen for primærkommunikkasjon mot 110 (Brann 0). 

Mye av denne kommunikasjonen er ikke tidskritisk kommunikkasjon. Vi har tatt opp 

utfordringene med OBRE mange ganger, både muntlig og skriftlig og påpekt at det er en 

stor sikkerhetsrisiko at OBRE blokkerer sambandet. ABBV opplever å ikke få tilgang til 

Brann 0 i situasjoner vi mener er avgjørende for vår livreddende innsats eller blir forstyrret i 

avgjørende situasjoner pga ikke tidskritisk tale i Brann 0. OBRE har lovet å redusere 

sambandsbuken i Brann 0, men ABBV opplever dessverre ingen endring.  

 

Våre utrykningsledere melder nå jevnlig om kritsike situasjone hvor ABBV ikke slipper til på 

Brann 0 eller blir forstyrret av tale på Brann 0 fordi OBRE blokkerer sambandet med både 

tidskritisk og ikke tidskritisk tale. Eksempler på dette har vært: 

 Utvarslet til drukningsulykke på Sjøstrand: ABBV ønsker informasjon om riktig 

oppmøtested. Vanndykkere fra OBRE diskuterer hvor det er trykkammer og overser 

at overflaterreddere fra ABBV har store muligheter til å redde liv ved meldt 

drukningsulykke.  

 Utvarslet til trafikkulykke på E18: Får ikke spurt om meldt trafikkulykke på E18 er 

inngående eller utgående hvilket er helt avgjørende for å få kjørt av på riktig 

avkjøring og ikke tape mulig livsviktig tid for å redde liv. Opptatt talegruppe. 

 Bekreftet brann Ila. Politi gir informasjon fra første bil på stedet (vindusmelding) i 

felles talegruppe for brann, politi og helse (BAPS 1). ABBV hører ikke meldingen 

fordi OBRE gir ikke tidskritiske tilbakemeldinger i Brann 01. Ikke tidskritisk samband i 

brann 01 blokerer tidskritisk samband i BAPS 1. 

ABBV har derfor bedt om å få en egen talegruppe for primærkommunikkasjon mot 110 

(Vedlegg 1). Dette har blitt avvist med begunnelse i at det blir for krevende for 110 å 

håndtere så mange åpne talegrupper (Vedlegg 2).  

 

Brannsjefen er meget bekymet for at vi gjenntatte ganger ikke får tilgang til talegruppen for 

primærkommunikkasjon mot 110 i kritiske situasjoner og ønsker med dette å orientere 

brannstyret. 

 

Vedlegg 1 Egen talegruppe mot 110 for Asker og Bærum brannvesen 

Vedlegg 2 Talegruppe for primærkommunikkasjon mot 110 
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Eventuelt 

 

 

Saksbehandler:  Therese Grøtterud Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/67    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/18 Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 14.02.2018 

 

Innstilling: 
 

 
 Brannsjefen anbefaler innkomne saker under eventuelt vurdert på møtet 
 
 

 

 
 

Saksutredning: 
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