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Saksnr.

Innhold

PS 16/16

Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to personer til
godkjenning av protokollen

PS 16/17

Godkjenning av protokoll

PS 16/18

Nytt administrasjonsbygg

PS 16/19

Ny kasernert brannstasjon øst for Glomma

PS 16/20

Felles brann- og redningstjeneste på Romerike - utredning

PS 16/21

Strategiplan - alarmer

PS 16/22

Referatsaker/orienteringssaker
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PS 16/16 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to personer til godkjenning av
protokollen /
Saksprotokoll i Representantskapet - 27.10.2016
Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innkalling datert 7.9.16 godkjennes, til sakslisten: sak 16/20 behandles før sak 16/18. Anne
Karin Pettersen og Mette Korsrud velges til godkjenning av protokollen.

PS 16/17 Godkjenning av protokoll /
Saksprotokoll i Representantskapet - 27.10.2016
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Protokoll fra møte 14.6.16 godkjennes uten merknader.

PS 16/18 Nytt administrasjonsbygg 2016/893
Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:
Det vises til forenklet konseptvalgsutredning for lokalisering av administrasjonsbygg for Nedre
Romerike brann- og redningsvesen IKS datert 24.8.2016, utført av Asplan Viak AS.
På bakgrunn av utredningen tilrår brannstyret representantskapet å vedta bygging av nytt
administrasjonsbygg for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ved Skedsmokorset
brannstasjon (alternativ 2 i utredningen).
Økonomisk konsekvens (husleie og andre driftskostnader) innarbeides i selskapets
budsjett/økonomiplan. Vedtaket forutsetter at dagens husleieavtale med Lørenskog kommune
vedrørende eksisterende kontorbygg ved Lørenskog brannstasjon sies opp før utløpstiden.
Saksprotokoll i Brannstyret - 06.09.2016
Behandling:
Se vedtak.
Vedtak:
Det vises til forenklet konseptvalgsutredning for lokalisering av administrasjonsbygg for Nedre
Romerike brann- og redningsvesen IKS datert 24.8.2016, utført av Asplan Viak AS.
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På bakgrunn av utredningen tilrår brannstyret representantskapet å vedta bygging av nytt
administrasjonsbygg for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ved Skedsmokorset
brannstasjon (alternativ 2 i utredningen).
Økonomisk konsekvens (husleie og andre driftskostnader) innarbeides i selskapets
budsjett/økonomiplan. Vedtaket forutsetter at dagens husleieavtale med Lørenskog kommune
vedrørende eksisterende kontorbygg ved Lørenskog brannstasjon sies opp før utløpstiden.

Saksprotokoll i Representantskapet - 27.10.2016
Behandling:
Forslag fra Sørum kommune:
Saken om plassering av nytt administrasjonsbygg utsettes til resultatet av utredningen om felles
brann- og redningsvesen på Romerike foreligger.
Forslag fra Nittedal kommune:
Dersom saken fremmes på nytt må konseptvalgutredningen også inkludere økonomiske
konsekvenser, som for eksempel terminering av nåværende leieavtaler, fremtidige
driftskostnader o.l.
Forslag fra Lørenskog kommune:
Saken utsettes til resultatet av utredningen i sak 16/20 om felles brann- og redningstjeneste på
Romerike foreligger.
Ikke realitetsbehandlet.
Forslag fra Skedsmo kommune:
Saken utsettes til neste representantskapsmøte. Mot to stemmer (Lørenskog, Fet).
Vedtak:
Saken utsettes til neste representantskapsmøte. Administrasjonen pålegges å utarbeide et notat
som besvarer spørsmål framkommet i møte.
PS 16/19 Ny kasernert brannstasjon øst for Glomma 2016/2661
Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:
Brannstyret tilrår representantskapet å vedta bygging av ny heltids brannstasjon
øst for Glomma i Sørum kommune. Dette i tråd med den godkjente ROS-analysen for NRBR
IKS.
I henhold til selskapsavtalen gjennomføres byggingen av Sørum kommune og prosessen skjer i
tett dialog og samarbeid med NRBR.
Saksprotokoll i Brannstyret - 06.09.2016
Behandling:
Se vedtak.
Vedtak:
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Brannstyret tilrår representantskapet å vedta bygging av ny heltids brannstasjon
øst for Glomma i Sørum kommune. Dette i tråd med den godkjente ROS-analysen for NRBR
IKS.
I henhold til selskapsavtalen gjennomføres byggingen av Sørum kommune og prosessen skjer i
tett dialog og samarbeid med NRBR.

Saksprotokoll i Representantskapet - 27.10.2016
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Representantskapet vedtar bygging av ny heltids brannstasjon øst for Glomma i Sørum
kommune. Dette i tråd med den godkjente ROS-analysen for NRBR IKS.
I henhold til selskapsavtalen gjennomføres byggingen av Sørum kommune og prosessen skjer i
tett dialog og samarbeid med NRBR.

PS 16/20 Felles brann- og redningstjeneste på Romerike - utredning 2016/1362
Styreleder tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:
1. Representantskapet vedtar opprettelsen av et prosjekt for utredning av felles brann- og
redningstjeneste på Romerike, med følgende mandat:
Utredningen skal:
 beskrive dagens organisasjoner (NRBR, ØRB)
 legge de respektive enheters ROS analyser til grunn og
"synkronisere/sammenstille" disse til en helhetlig ROS analyse for hele
operasjonsområdet
 foreta og presentere de nødvendige framskrivninger for å sikre et omforent
fremtidsbilde mht. kommende utfordringer og muligheter
 som en oppfølging av ovenstående vurderes minst følgende faktorer;
o fag, kompetanse og kvalitet (både med hensyn til totale ressurser,
slagkraft, utholdenhet og sårbarhet)
o mulighet for utvikling av så vel selskapet som den enkelte medarbeider
(eksempelvis om det vil være mulig og i egenregi forestå noe av den
utdanningen en i dag kjøper eksternt)
o verdien av samlet og enhetlig(e) rutiner, tjenesteleveranse/-yting og
ledelse på Romerike
o styrings-/rapporteringslinjer (demokratisk styring av tjenesteleveransen),
herunder selskapsform
o økonomi
o personalmessige forhold
Det må sikres en god involvering og deltakelse fra de ansattes organisasjoner i
prosjektet samtidig som det må sikres at alle involverte kontinuerlig gis en enhetlig
og oppdatert informasjon om prosjektets status og fremdrift.
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Utredningen bør videre resultere i ulike alternativ, og følgelig gi rom for valg og
prioriteringer.
2. Styringsgruppen gis fullmakt til å vedta ikke-prinsipielle justeringer av mandat og
fremdriftsplan. Som leder av styringsgruppen oppnevnes: (forslag i møtet)
3. NRBR/ØRB avsetter kr 150 000 i budsjett 2017 for gjennomføring av utredningen
4. Utredningen fremmes for behandling i selskapenes representantskap innen 31.mars 2018

Saksprotokoll i Brannstyret - 06.09.2016
Behandling:
Se vedtak.
Vedtak:
1. Styret anbefaler representantskapet å vedta opprettelsen av et prosjekt for utredning av
felles brann- og redningstjeneste på Romerike, med følgende mandat:
Utredningen skal:
 beskrive dagens organisasjoner (NRBR, ØRB)
 legge de respektive enheters ROS analyser til grunn og
"synkronisere/sammenstille" disse til en helhetlig ROS analyse for hele
operasjonsområdet
 foreta og presentere de nødvendige framskrivninger for å sikre et omforent
fremtidsbilde mht. kommende utfordringer og muligheter
 som en oppfølging av ovenstående vurderes minst følgende faktorer;
o fag, kompetanse og kvalitet (både med hensyn til totale ressurser,
slagkraft, utholdenhet og sårbarhet)
o mulighet for utvikling av så vel selskapet som den enkelte medarbeider
(eksempelvis om det vil være mulig og i egenregi forestå noe av den
utdanningen en i dag kjøper eksternt)
o verdien av samlet og enhetlig(e) rutiner, tjenesteleveranse/-yting og
ledelse på Romerike
o styrings-/rapporteringslinjer (demokratisk styring av tjenesteleveransen),
herunder selskapsform
o økonomi
o personalmessige forhold
Det må sikres en god involvering og deltakelse fra de ansattes organisasjoner i prosjektet
samtidig som det må sikres at alle involverte kontinuerlig gis en enhetlig og oppdatert
informasjon om prosjektets status og fremdrift.
Utredningen bør videre resultere i ulike alternativ, og følgelig gi rom for valg og
prioriteringer.
2. Styringsgruppen gis fullmakt til å vedta ikke-prinsipielle justeringer av mandat og
fremdriftsplan. Som leder av styringsgruppen oppnevnes: (forslag i
representantskapsmøte).
3. NRBR/ØRB avsetter kr 150 000 i budsjett 2017 for gjennomføring av utredningen.
4. Utredningen fremmes for behandling i selskapenes representantskap innen 31.mars 2018.
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Saksprotokoll i Representantskapet - 27.10.2016
Behandling:
Forslag fra Nittedal:
Styrets innstilling støttes med følgende tillegg:
Styringsgruppa skal utvide mandatet til også å gjelde vurdering av
kostnadseffektivisering, vurdering av riktig selskapsform og eierinnflytelse.
Forslag om at representantskapets leder får fullmakt til å oppnevne rådmannsrepresentanter i
styringsgruppen.
Vedtaket ble enstemmig vedtak.
Vedtak:
1. Representantskapet vedtar opprettelsen av et prosjekt for utredning av felles brann- og
redningstjeneste på Romerike, med følgende mandat:

2.
3.
4.
5.

Utredningen skal:
 beskrive dagens organisasjoner (NRBR, ØRB)
 legge de respektive enheters ROS analyser til grunn og
"synkronisere/sammenstille" disse til en helhetlig ROS analyse for hele
operasjonsområdet
 foreta og presentere de nødvendige framskrivninger for å sikre et omforent
fremtidsbilde mht. kommende utfordringer og muligheter
 som en oppfølging av ovenstående vurderes minst følgende faktorer;
o fag, kompetanse og kvalitet (både med hensyn til totale ressurser,
slagkraft, utholdenhet og sårbarhet)
o mulighet for utvikling av så vel selskapet som den enkelte medarbeider
(eksempelvis om det vil være mulig og i egenregi forestå noe av den
utdanningen en i dag kjøper eksternt)
o verdien av samlet og enhetlig(e) rutiner, tjenesteleveranse/-yting og
ledelse på Romerike
o styrings-/rapporteringslinjer (demokratisk styring av tjenesteleveransen),
herunder selskapsform
o økonomi
o personalmessige forhold
Det må sikres en god involvering og deltakelse fra de ansattes organisasjoner i prosjektet
samtidig som det må sikres at alle involverte kontinuerlig gis en enhetlig og oppdatert
informasjon om prosjektets status og fremdrift.
Utredningen bør videre resultere i ulike alternativ, og følgelig gi rom for valg og
prioriteringer.
Styringsgruppen gis fullmakt til å vedta ikke-prinsipielle justeringer av mandat og
fremdriftsplan. Som leder av styringsgruppen får representantskapets leder får fullmakt
til å sørge for oppnevning av rådmannsrepresentanter i styringsgruppen.
NRBR/ØRB avsetter kr 150 000 i budsjett 2017 for gjennomføring av utredningen.
Utredningen fremmes for behandling i selskapenes representantskap innen 31.mars 2018.
Styringsgruppa skal utvide mandatet til også å gjelde vurdering av
kostnadseffektivisering, vurdering av riktig selskapsform og eierinnflytelse.
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PS 16/21 Strategiplan - alarmer 2016/2907
Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:
Styret anbefaler representantskapet å godkjenne strategiplanen for alarmvirksomhet i NRBR,
datert 24.8.16.
Saksprotokoll i Brannstyret - 06.09.2016
Behandling:
Se vedtak.
Vedtak:
Styret anbefaler representantskapet å godkjenne strategiplanen for alarmvirksomhet i NRBR,
datert 24.8.16.

Saksprotokoll i Representantskapet - 27.10.2016
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Representantskapet godkjenner strategiplanen for alarmvirksomhet i NRBR, datert 24.8.16.
PS 16/22 Referatsaker /
Saksprotokoll i Representantskapet - 27.10.2016
Behandling:
Enstemmig vedtak.
Vedtak:
Representantskapet tar informasjon fra brann- og redningssjefen til orientering.
Møtet hevet kl. 17:30

Mette Korsrud

Ann-Karin Pettersen
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