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MØTEPROTOKOLL 
 

Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

Møtested: Asker brannstasjon   
Møtedato: 19.12.2017 Tid: 10:00 - 11:00 
 
 
Til stede på møtet 
 
 
Funksjon  Navn Møtt for  
Leder 
Nestleder 

Ole Kristian Udnes 
Leif Frode Onarheim 

 

Styrets leder  
Styrets nestleder 
Fra adm 
 
 
Andre 

Per Anders Owren 
Hanne Becker Cappellen 
Anne Hjort 
Terje Albinson 
Berit Ramstad 
Ragnar Sand Fuglum – Asker 
kommune 
Jan Willy Mundal – Bærum 
kommune 

 

  
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på 
møtet. 
 
 
 
__________________________   ___________________________  
Ole Christian Udnes     Leif Frode Onarheim  
representantskapets leder    representantskapets nestleder 
 
Asker, 19.12.2017 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
18/17 17/413        
 Møteprotokoll fra møte i representantskapet 09.06.17  
19/17 17/414        
 Valg av representantskapets leder og nestleder  
20/17 17/415        
 Valg av styrets leder og nestleder  
21/17 17/416        
 Økonomiplan 2018 - 2021 med handlingsplan 2018  
22/17 17/417        
 Møteplan 2018  
 
Orienteringssaker 
23/17 17/418        
 Tertialrapport 2/2017  
24/17 17/419        
 Rapport 2 fra Agenda Kaupang – Vurdering av modeller for organisering av 

brann- og redningstjenesten i Nye Asker kommune  
25/17 17/124        
 Eventuelt  
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18/17   
Møteprotokoll fra møte i representantskapet 09.06.17  
 
Innstilling:  
 
Representantskapet godkjenner protokollen fra møte 09.06.17 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen merknader til protokollutkastet 
 
Vedtak: 
Representantskapet godkjenner protokollen fra møte 09.06.17 
 
 
19/17   
Valg av representantskapets leder og nestleder  
 
Innstilling:  
Valg av leder og nestleder for representantskapet gjøres i møtet 19.12.2017 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen spesielle forhold under behandling av saken 
 
Vedtak: 
 
Leif Frode Onarheim fra Asker kommune ble valgt til  representantskapet leder, og Ole 
Kristian Udnes fra Bærum kommune ble valgt til repr esentantskapets nestleder for 
siste halvdel av perioden. Virkningstidspunkt er 01 .01.2018. 
 
 
20/17   
Valg av styrets leder og nestleder  
 
Innstilling:  
Valg av leder og nestleder for styret gjøres i møtet 19.12.2017. 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen spesielle forhold under behandling av saken 
 
Vedtak: 
 
Erik Tørrissen fra Bærum kommune ble valgt til styr ets leder, og Per Anders Owren fra 
Asker kommune ble valgt til styrets nestleder for s iste halvdel av perioden. 
Virkningstidspunkt er 01.01.2018.  
 
 
21/17   
Økonomiplan 2018 - 2021 med handlingsplan 2018  
 
Innstilling:  
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter ABBV’s Økonomiplan 20 18-2021 slik den er presentert i 
denne sak, og tar handlingsplan 2018 til orienterin g 
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Behandling: 
Brannstyrets leder orienterte fra behandlingen av denne saken i brannstyremøte 07.12.17 og 
de endringene som ble foretatt der. Revidert Økonomiplan 2018 – 2021 med handlingsplan 
2018 ble delt ut i møtet. Representantskapet stilte flere spørsmål til deler av innholdet som 
ble besvart av brannstyrets leder og administrasjonen. Representantskapet var fornøyde 
med dokumentet og at handlingsplanen for påfølgende år nå er en del av økonomiplanen.  
 
Vedtak: 
Representantskapet fastsetter ABBV’s Økonomiplan 20 18-2021 slik den er presentert i 
denne sak, og tar handlingsplan 2018 til orienterin g 
 
 
22/17   
Møteplan 2018  
 
Innstilling:  
Representantskapet vedtar møteplan som foreslått 
 
 
Behandling: 
Ole Kristian Udnes var usikker på om han kunne møte den 13.12.2018, og ville melde 
alternative datoer tilbake til administrasjonen. Ole Kristian meldte senere på dagen at han 
kunne møte både 06.12.18 og 20.12.18. Da 20.12 passer best for administrasjonen legges 
møtet til denne dagen. 
 
Vedtak: 
Representantskapet fatter følgende vedtak: 
 
Representantskapet vedtar følgende møteplan for 201 8: 
Uke 17: torsdag 26.04  kl. 10.00 – Asker brannstasj on 
Uke 24: torsdag  14.06  kl. 10.00 – Asker brannstas jon 
Uke 51: torsdag  20.12  kl. 10.00 – Asker brannstas jon 
 
 
23/17   
Tertialrapport 2/2017  
 
Innstilling:  
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet tar Tertialrapport 2/2017 til orientering. 
 
Behandling: 
Representantskapet syntes rapporten var informativ, og uttrykte tilfredshet med 
brannvesenets resultater pr 2. tertial 2017. 
 
Vedtak: 
Representantskapet tar Tertialrapport 2/2017 til or ientering . 
 
 
24/17   
Rapport 2 fra Agenda Kaupang – Vurdering av modeller for organisering av brann- og 
redningstjenesten i Nye Asker kommune  
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Innstilling:  
Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
Representantskapet tar saken til etterretning 
 
Behandling: 
Innholdet i Rapport 2 fra Agenda Kaupang var for de fleste av møtets deltagere «gammelt 
nytt», men det ble likevel litt prat omkring innholdet i rapporten.  
 
Vedtak: 
Representantskapet tar saken til etterretning 
 
 
25/17   
Eventuelt  

A. Ny brannordning for Asker og Bærum brannvesen IK S 
 
Innstilling:  
På bakgrunn av forhandlingsutvalgenes forutsetning om en betinget oppsigelse av 
dagens selskapsavtale for Asker og Bærum brannvesen IKS før 31.12.2017 vil 
brannsjefen på vegne av eierne fremme følgende forslag til vedtak for 
representantskapet: 
 
Representantskapet vedtar en betinget oppsigelse av dagens selskapsavtale for Asker og 
Bærum brannvesen IKS, i henhold til selskapsavtalens § 20 Uttreden og oppløsning. 
Oppsigelsen trer i kraft 1.1.2018. 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen spesielle forhold under behandling av saken 
 
Vedtak: 
Representantskapet vedtar en betinget oppsigelse av  dagens selskapsavtale for Asker 
og Bærum brannvesen IKS, i henhold til selskapsavta lens § 20 Uttreden og 
oppløsning. Oppsigelsen trer i kraft 1.1.2018. 
 
 
 


