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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret i Asker og Bærum brannvesen IKS 
 

Møtested: Asker brannstasjon   
Møtedato: 14.02.2018 Tid: 18:00 - 20:30 

 
Til stede på møtet 
 
Funksjon Navn Møtt for 

Leder 
Medlem 

Erik Tørrissen 
Lisbeth Sæther Storli 

 
 

Medlem Jelrik Nylund-van Berkel  
Medlem Marianne Rieber-Mohn  
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 

Hanne Becker Cappelen 
Ivar Eriksen  
Mathias Ringen Drange 

 
 
Anders Martinsen 

Sekretær Terje Albinson  
Administrasjon Berit Ramstad  
Administrasjon Sverre Junker 
 

 

Forfall   
   
Nestleder Per Anders Owren  
Medlem 
Administrasjon 
 
 

Anders Martinsen 
Anne Hjort 
 

 

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

 
___________________  ___________________ ________________ 
Erik Tørrissen    Lisbeth Sæther Storli  Jelrik Nylund-van Berkel 
 
 
 
___________________  ___________________ ________________ 
Marianne Rieber-Mohn  Hanne Becker Cappelen  Ivar Eriksen 
 
 
 
___________________   
Mathias Ringen Drange    

 
 
 
 
 
 
Asker, 14.02.2018 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
1/18 18/62        
 Møteprotokoll fra styremøte 07.12.17 - Til styremøte 14.02.18 
2/18 18/63        
 Styrets beretning med regnskap 2017 - Til styremøte 14.02.18 
3/18 18/64        
 Disponering av mindreforbruk 2017 - Til styremøte 14.02.18 
4/18 18/65        
 Melding om brannvernet - Til styremøte 14.02.18 
5/18 18/66        
 Status for arbeidet med kommunesammenslutningen Nye Asker - Til styremøte 

14.02.18 
6/18 18/72        
 Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110 - Til styremøte 14.02.18 
7/18 18/67        
 Eventuelt - Til styremøte 14.02.18 
 
 
Det fremkom ingen merknader til innkallingen, og administrasjonen meldte følgende 2 
orienteringssaker til eventuelt: 

A. Komfyrbranner og komfyrvakter 
B. Artikkel i Brann og sikkerhet nr 1/2018 vedrørende kritikk for dokumentasjon av 

brannsikkerhet 
 
Sak 6/18 Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110 ble behandlet som første sak, og 
under behandlingen besluttet brannstyret å endre denne saken fra en orienteringssak til en 
vedtakssak.  
 
1/18   
Møteprotokoll fra styremøte 07.12.17  
 

Innstilling: 
 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 07.12.17 
 
Behandling: 
Det var ingen merknader til protokollens innhold, men det var ikke satt opp signaturfelt. Dette 
rettes opp til neste møte og protokollen signeres da.  
 
Vedtak: 
Brannstyret godkjenner møteprotokollen fra brannstyremøte 07.12.17 og protokollen 
signeres i neste møte. 

 

 
2/18   
Styrets beretning med regnskap 2017  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
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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.  
 
Behandling: 
Terje Albinson gikk gjennom hovedpunktene i rapporten, og Berit Ramstad presenterte 
årsregnskapet og revisjonsberetningen. Brannstyret uttrykte tilfredshet over brannvesenets 
resultater i 2017.  
 
 
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.  

 
3/18   
Disponering av mindreforbruk 2017  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å innby representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet 2017 på 
kr. 7 136 289,- disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak.  
 
Behandling: 
Brannstyret hadde noen spørsmål om enkeltposter i disponeringen. Spørsmålene ble besvart 
av administrasjonen og brannstyret støttet de foreslåtte disposisjonene av mindreforbruket i 
2017.  
 
 
Vedtak: 
 

Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet 2017 på 
kr. 7 136 289,- disponeres i henhold til styrets anbefaling som er gitt i denne sak.  

 

 
4/18   
Melding om brannvernet  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
 Brannstyret tar «Melding om brannvern 2017» til orientering 
 
Behandling: 
Terje Albinson presenterte saken i korte trekk 
 
Vedtak: 
Brannstyret tar «Melding om brannvern 2017» til orientering 
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5/18   
Status for arbeidet med kommunesammenslutningen Nye Asker  
 

Innstilling: 
 

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

 
Behandling: 
Terje Albinson presenterte saken i korte trekk 
Brannstyret var opptatt av hvilken rolle selskapet/IKS’et skal ha i den videre prosessen med 
etablering av et felles brannvesen for dagens 4 kommuner - Asker, Bærum, Røyken og 
Hurum. Det bes om en grundig sak til neste styremøte som redegjør for dette. 
Brannstyret presiserte også at det ikke skal etableres et nytt IKS, men at det må foretas både 
strukturelle og organisatoriske endringer tilpasset til at den ene eierkommunen ekspanderer 
betydelig. Derimot må selskapsavtalen etableres på nytt fra 01.01.2020 da dagens avtale er 
sagt opp med virkning fra samme tidspunkt. Brannstyret minnet igjen om viktigheten av å 
involvere og ivareta alle ansatte i dagens 3 brannvesen i den videre prosessen.   
 
Vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering, og ber om å få forelagt en grundig sak som 
redegjør i neste styremøte for hvilken rolle IKS’et skal ha i den videre prosessen med 
etablering av et nytt felles brannvesen. 
 

 
6/18   
Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110  
 

Innstilling: 
 

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Avdelingssjef for beredskapsavdelingen Sverre Junker orienterte generelt om 
problemstillingen. Sverre sa bl.a. at han hadde orientert brannsjefen om at han ikke lenger 
kunne ta ansvar for evt alvorlige følger av at ABBV’s mannskaper kommer sent frem til en 
hendelse, som følge av at de ikke får den hjelpen de trenger av 110-sentralen. Mannskapene 
som var på vakt på Asker og Bekkestua brannstasjoner gjennomførte sammen med Sverre 
Junker et rollespill/en demonstrasjon av en oppmarsj til en hendelse. Brannstyret fikk her 
tydelig demonstrert utfordringene med å komme gjennom på sambandet til 110-sentralen 
med tidskritisk informasjon når det er mye annen trafikk på den ene kanalen hvor alle 
hendelser håndteres. Brannstyret uttrykker bekymring for situasjonen og ber brannsjefen å 
kontakte brannsjefen i Oslo på nytt med en tydelig forventning om at ABBV får opprettet en 
egen talegruppe for «sine» hendelser. Dersom ikke dette fører frem må saken løftes til et 
høyere nivå i Oslo kommune (aktuelle kommunaldirektør) og/eller involvere DSB.     
 
 
Vedtak: 
Brannstyret stiller seg samlet bak anmodningen om egen talegruppe for ABBV, og 
viser til skriftlig kommunikasjonen som er rettet til brannsjefen i Oslo. Brannstyret ber 
brannsjefen i Asker og Bærum om å ta saken om egen talegruppe opp på nytt med 
brannsjefen i Oslo. Brannstyret forventer at dette blir ordnet opp i av hensyn til 
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sikkerheten for Asker og Bærum sine innbyggere. Brannstyret mener det snarlig må 
etableres en ordning med egen talegruppe for Asker og Bærum som evalueres etter 
ett år.    

 
 
7/18   
Eventuelt  
 

A. Komfyrbranner og komfyrvakter 
 

Innstilling: 

 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Terje Albinson orienterte brannstyret om de tiltak brannvesenet gjør pr i dag på egen hånd, 
og i samarbeid med andre, for å redusere antall komfyrbranner. Det ble også orientert om de 
planer som er lagt for ytterligere tiltak. I denne sammenheng er markedsføringen av 
komfyrvakt sentralt, og det er derfor viktig å få en større andel av innbyggerne (27% i dag) til 
å installere komfyrvakt. Samarbeidet med kommunene er her ekstra viktig for å få installert 
komfyrvakter hjemme hos de mest brannutsatte gruppene.    
 
Vedtak: 
Brannstyret tar saken til orientering 

 

 
B. Artikkel i Brann og sikkerhet nr 1/2018 vedrørende kritikk for dokumentasjon av 

brannsikkerhet 
 

Innstilling: 

 
Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Brannstyret tar saken til orientering 
 
Behandling: 
Brannstyret fikk utdelt hvert sitt eksemplar av nr. 1 2018 av tidsskriftet Brann & Sikkerhet 
utgitt av Norsk brannvernforening. I dette tidsskriftet er det en større artikkel om 
boligleverandøren Trysilhus som har bygget, og bygger, mange boenheter i både Asker og 
Bærum kommuner. Både brannvesenet og bygningssjefen i de to kommunene er skeptiske 
til enkelte branntekniske løsninger som er valgt i disse boligene. Dette dreier seg primært om 
rømningsforhold, og at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at de valgte konseptløsningene 
gir tilfredsstillende sikkerhet. Brannvesenet og bygningssjefene samarbeider om 
tilnærmingen til hvordan man skal følge opp allerede etablerte boliger og de som er under 
oppføring.  
 
 
Vedtak: 

Brannstyret tar saken til orientering 


